
 

 

 



EXECUTIVE SUMMARY 

Based on the underlying assumption that Corporate Social Responsibility (CSR) is valued 

differently by companies and stakeholders, the thesis empirically analyze the synergy between 

business strategy and CSR activities, as well as the perception of two business cases for 

strategic CSR. Companies have already done much to improve the social and environmental 

consequence of their activities, yet these efforts have been nearly as productive as they could 

be, one reason for this is that they put business against society. From this analysis it is found 

that companies report on their CSR performance as never before, however there are few that 

implement their CSR activities to their core business. Companies that have a strategic 

approach to CSR can easier link their CSR performance to financial performance and long-

term shareholder value. Strategic CSR can become a source of tremendous social progress, as 

business applies its considerable resources, expertise and insight to activities that benefits the 

society as well as the company. The theoretical analysis shows that the two case companies 

perceive the value of CSR differently, as companies working strategically with CSR can 

obtain competitive advantages and crate long-term value for the company, society and 

stakeholders. In some businesses this is currently not realized due to lack of expectations from 

the environment, lack of methods of implementation as well as value created by the firms 

social responsibility engagement. The current most common method of implementing CSR is 

generic. The generic approach is fragmented and so disconnected from business and strategy 

as to obscure many of the great opportunities for companies to benefit society. An integrated 

model is suggested, and should pursue CSR integrated in companies core business. Analyzing 

the findings using Novozymes and SimCorp as a study case it is found that in practice each 

company value CSR differently. The arising attention to improve social and environmental 

consequences of their activities is mostly based on the society. Mainstream companies have 

no concrete ideas of how to link business strategy with CSR, and how their engagement crates 

value for both the company and society. The study shows that a transition is underway, as 

CSR continuously will increase its importance in the future. NZ is recommended to continue 

its work with strategic CSR as a role model for communicating information and the value of 

social responsibility to the community. NZ is a company working strategically with CSR and 

will be able to extend the benefit of working with sustainability. SimCorp is one step behind 

and is recommended to implement a new core model for implementing CSR policy in their 

core business and strategy. The work will benefit them in a long-term perspective and satisfy 

stakeholders as well as it continuously will gain economic success.
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KAPITTEL 1: INTRODUKSJON 

1.1 BAKGRUNN FOR OPPGAVEN 
I 2008 ble det satt i gang en stor gransking i Telenor, hvilket er et av verdens største 

mobilselskap og Norges største leverandør av mobile teletjenester. Søkelyset falt på 

arbeidsforholdene ved deres underleverandør i Pakistan. Selskapet opplevde massiv kritikk 

for arbeidsforholdene ved fire underleverandører i Bangladesh. Den danske dokumentaren ” 

Et tårn av løfter” fortalte om dødsfall i syrebad og arbeid  i opptil 75 meters høyde uten 

sikring. Dokumentaren omhandlet både Ericsson og Telenor. Ericcson reagerte ved å si opp 

forholdene til de selskapene som ble omtalt i dokumentaren. Telenor prøvde å forgripe 

kritikken som de ventet skulle komme etter dokumentaren ble sendt på tv. De slo dagen før 

opp en beklagelse på sine nettsider og beskrev tiltak de utarbeidet for å endre de 

kritikkverdige forholdene. Kontrakten med et av selskapene ble også umiddelbart sakt opp. 

Men videre dukket det utrolig hurtig opp en rekke påstander om at Telenor må ha kjent til 

forholdene.  

Siden 2006 har Initiativ for etisk handel påpekt at selskapet ikke har fulgt opp arbeidet  med 

etiske retningslinjer internt, og hos sine leverandører. Mannen bak den danske dokumentaren, 

Tom Heinemann, viste også til et forskningsstudie som advarte Telenor i 2006. Studie viser at 

utover å kreve at leverandører signerer Code of Conduct og en policy–erklæring har ikke 

Telenor noen kontrollmekanismer som sikrer at disse blir fulgt1.Selskapet bekrefter ikke at de 

tidligere skal ha blitt varslet om de kritikkverdige arbeidsforholdene.  

Til ettertanke i forhold til en slik skandale ligger det  et moralsk dilemma. Vestlige selskaper 

kan ikke bare lukke øynene og late som ingenting har skjedd. Det er en moralsk feil og det er 

heller ingen god business, spesielt ikke for virksomheter hvor omdømme og profil er viktig. 

På den andre side kan en for hellig linje føre til at man ødelegger for dem man ønsker å 

hjelpe, nemlig arbeidstaker i fattige land og miljøer. Selskaper har i det seneste innsett at de 

må ivareta samfunnets interesser. 

 
Business og samfunnsetiske dilemmaer har vært i fokus over lang tid, høyst sannsynlig siden 

jakten etter egne interesser begynte å bestemme velferd (Kakabadse 2007 2) Debatten om 

forholdet mellom business og samfunn skapte overskrifter allerede for 25 år siden. Man 

begynte å spekulerer på selskapers oppgave innefor deres relasjon og rolle ovenfor samfunn 

1 Helene Lafferty, forskningsrapport ved UiO 2006. 
2 CSR; kontraster/motsetninger av mening og intensjoner, Andrew P Kakabadse osv, CSR in practice 
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og miljø3. Videre ble Corporate Social Responsibility (CSR) enda mer gjenkjennelig da flere 

selskaper kollapset som følge av lovlige og etiske dårlig oppførsel. Samfunnsansvarlighet hos 

virksomheter var med på å lindre denne effekten. På tross av samfunnets reaksjoner og statlig 

press kan man anse CSR, og vedvarende utvikling, som et utrykk som vanlig blir brukt, men i 

realiteten har det skjedd små signifikante forandringer i praksis. Men det er ikke noen 

usikkerhet rundt at samfunnets forventinger til forretningsansvarlighet ovenfor samfunnet har 

økt (Kakabadse 2007).  

Samfunnsskapte forventninger har ført til virksomheters fokus ikke kun ligger i å 

imøtekomme eiernes interesser, men også andre interessenters behov, hvilket har ført til at 

foretakets sosiale ansvar har kommet i fokus. CSR innebærer hvordan virksomheter frivillig, 

utenfor de lovbestemte forpliktelser, tar ansvar for og integrer samfunns – og miljøspørsmål i 

måten de fremstår på i forhold til sine interessenter (Blowfield & Murry 2008). I de seneste år 

har konseptet blitt mer og mer synlig gjennom årsrapporter og media, hvilket til en viss grad 

skyldes rapporteringsskandaler som har skadet virksomheten omdømmer og finansielle 

rapportering, som for eksempel Enron skandalen. CSR fokuset har også forandret seg fra å 

dreie seg om barnearbeid og arbeidsforhold i utviklingsland til en mer intensiv diskusjon om 

virksomheters etisk og sosiale samfunnsansvar. På samme tid gjør dagens 

informasjonssamfunn virksomheters aktiviteter mer synlige og truslene mot miljøet har 

kommet mye sterkere i fokus på grunn av den globale oppvarmingen. Dette har medført at 

ulike interessenter forventer og stiller strengere krav til  at bedriftene kan dokumentere at de 

tar samfunnsansvar.  

Man ser tydelige eksempler på at større selskaper med ressurser i form av tid, økonomiske 

midler og kompetanse har tatt problemene knyttet til samfunnet på alvor. Men er det slik at de 

stor bedriftene tilpasser sitt samfunnsansvar til sin egen virksomhet? Ser selskapene verdien i 

det de gjør og hvordan det kan gange deres konkurransefordeler eller gjør de det stadig fordi 

samfunnet forventer det? 

Det handler i bunn og grunn om å bry seg, om virksomheter er villige til å putte energi og 

ressurser i implementering av CSR i forretningsstrategien, og at virksomheten selv oppfatter 

at vekst i profitt viser avhengighet til samfunn, miljø og i tillegg til selskapet selv. 
 
1.2 OPPGAVENS FORMÅL 
Den eksisterende litteraturen har en tendens til å fokusere på å beskrive den generisk 

anvendelsen, og ikke på hvordan virksomheten på best mulig måte kan implementere og 

3 CSR; kontraster/motsetninger av mening og intensjoner, Andrew P Kakabadse osv, CSR in practice, side 9 
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tilpasse CSR til egen virksomhet og aktivitet. Dog vil jeg kunne anvende mye av den 

eksisterende litteraturen til å undersøke mitt problemområdet.  

Eksisterende forskning på strategisk CSR og implementering av dette i virksomheter er 

snever. Det indikerer at det er behov for å se hvordan sammenhengen mellom virksomhets 

performance og konkurransefordeler viser avhengighet til samfunnsansvar og engasjement. 

På bakgrunn av denne kunnskapen, vil jeg søke etter å undersøke hvordan to danske 

organisasjoner engasjerer seg i og implementerer CSR i sin virksomhet. Og på best mulig 

måte undersøke synergien. 

Avhandlingens formål er å undersøke anvendelse av strategisk corporate social responsibility 

gjennom casestudie, og på bakgrunn av dette se på synergien mellom virksomhetens strategi 

og CSR–aktiviteter. 

 
1.3 PROBLEMFORKLARING 
Corporate Social Responsibility som konsept er i hovedsak linket til store konserner, og deres 

aktiviteter. Det finnes en rekke akademiske studier på dette området, men eksakt definisjon på 

emne er fortsatt ikke helt klart.  

Størrelsen på foretakets engasjement og involvering i CSR vil i høyest grad avhenge av deres 

persepsjoner og ønsket omdømme. Det har i dagens samfunn blitt større fokus på hva den 

enkelte virksomhet gjør for samfunnet. Men det er fortsatt ikke bevist om CSR har en 

nytteverdi i forhold til virksomheten profitt, performance og konkurranseevne.  

Mange selskaper har gjort mye for å forbedre samfunns– og miljømessige konsekvenser av 

sine aktiviteter, men tiltakene har ikke vært så effektive som ønsket. Tankmåten for CSR er 

stadig for generisk og lite tilpasset til virksomhetens selv.  

Lite er skrevet om strategisk CSR i Danmark. Jeg vil i denne oppgaven fokusere på strategisk 

CSR i forhold til danske virksomheter. Bedrifter bruker ressurser på CSR, men ofte på et lite 

strategisk plan. Dette kan skyldes at selskapet ledere ikke har god nok innsikt og forståelse for 

hvordan virksomheten kan anvende CSR i forhold til egen virksomhetsstrategi, effektivitet og 

konkurranse. 

Det kan stilles spørsmål om virksomhetene har tilstrekkelig med kunnskap om CSR og om de 

forvalter kunnskapen på en fornuftig og passende måte i forhold til egen strategi. På bakgrunn 

av dette har jeg valgt å fokusere på følgende problemstilling:  

 
 På hvilken måte kan det skapes synergi mellom virksomhetens forretningsstrategi og CSR–

aktiviteter, og kan dette reflekteres i case knyttet til Novozymes og SimCorp? 
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For å kunne besvare overordnede problemstilling vil det videre være nødvendig å belyse og 

besvare nedstående teoretiske underspørsmål: 

 Hva er Corporate Social Responsibility? 

 Hvorfor skal virksomheter bekymre seg om CSR? 

 Hva er motivasjonsfaktorene for virksomhetenes CSR engasjement ? 

 Hvordan får virksomhetene mest mulig ut av sin involvering i CSR? 

 Hvordan kan CSR skape konkurransemessige fordeler? 

 Hvordan arbeider Novozymes og SimCorp med CSR og hvilke forskjeller finnes i 

deres praksis? 

 Hvilke muligheter har Novozymes og SimCorp i forhold til fremtidig arbeid med 

strategisk CSR? 

 
1.4 DEFINISJONER OG DANSK LOVGIVING 
Shareholder/aksjonær:  Person som eier aksjer i et selskap 

Stakeholder/ interessent: Person, gruppe, organisasjon eller system som påviker eller kan bli 

påvirket av en organisasjons handlinger 

Bedrift/virksomhet/selskap/foretak: En kommersiell organisasjon som i juridisk forstand er en 

virksomhet, eller et økonomisk foretak som eies og finansieres av flere parter. En bestemt 

konstruert samling av mennesker som i felleskap arbeider mot spesifikke mål. Begrepene vil 

bli brukt om hverandre i oppgaven. 

Corporate Social Responsibility (CSR): Er mange definisjoner, men kan defineres på denne 

måten: ” CSR er den  måten selskaper styrer og forbedrer sin samfunns- og miljømessige 

innflytelse til å generere verdi for både shareholders og stakeholders ved  nyskaping av sin 

strategi, organisasjon og drift.”4 

Bæredyktighet (Sustainability): I denne oppgaven blir begrepet anvendt i forhold til 

virksomheters bæredyktige produkter og servicer, og ikke minst bæredyktig opptreden i 

selskapet. Det omhandler to aspekter hvor den første relateres til at produkter og servicer som 

selges er med på å skape en bæredyktig verden, det andre aspektet fokuserer på hvordan 

selskapet driver sin forretning. 

Socially Responsible investments (SRI): SRI kan definere som investeringer som omhandler 

investeringer med mål, etiske, ansvarlige, bæredyktige, ”triple bottom line” og grønne 

investeringer. SRI arbeider med å forbedre bunnlinjen i virksomheter når det gjelder 

spørsmålet som omhandler å skape langsiktig verdi for shareholders. Begrepet fokusere på at 

felles ansvar og  bekymringer for eller ansvar vedrørende samfunnet har en verdifull rolle i 

4 CSR Europe (2003) 
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investeringsbeslutninger. SRI omhandler både investors finansielle behov og investeringens 

effekt på samfunnet5. 

Strategisk Corporate Social Responsibility: Bygger på et konsept utarbeidet av Porter og 

Kramer (2006) som omhandler hvordan selskapet ved å anvende CSR for å skaffe seg 

konkurranse fordeler i motsetning den vanlige oppfattelse av CSR som ikke tilfører selskapet 

verdi. 

Shared value/felles verdier: De valg som treffes må komme både samfunn og virksomhet til 

gode.  

Corporate filantropi: Innsatsen fra ledelsen/selskapet for å øke velferden i samfunnet, som 

ved veldeighet eller donasjoner. Filantropi betyr velgjørenhet og forbindes med neste 

kjærelighet. 

Dansk CSR lovgiving: Desember 2008 la den danske regjering frem en endring i 

årsregnskapsloven. Fra 2008 med den nye nasjonale handlingsplanen for virksomheters 

samfunnssansvar tok CSR en ny dreining i Danmark. Planen anbefaler en prinsippbasert 

tilgang til CSR som er uttrykt ved FNs Global Compact. De 10 prinsippene6 for 

virksomheters samfunnsansvar og bidrag til bæredyktighet omfatter menneskerettigheter, 

miljøprinsipper og antikorrupsjon. Denne innsatsen fra virksomheter nasjonalt vil bidra til å 

fremme flere av prinsippene, hvilket viser at virksomheter påtar seg samfunnsansvar. 

Foreløpig har handlingsplanen utviklet seg til en endring av årsregnskapsloven hvor de største 

virksomheter i Danmark årlig skal rapportere om sin CSR innsats i ledelsesberetningen.  

Den Danske Ervervs – og  Selskapsstyrelsen erklærer: ”Målet med handlingsplanen er å 

inspirere virksomheter til å ta en aktiv del i dagens samfunnsansvar og kommuniserer denne 

innsatsen. De statlige krav er en del av Regjeringens handlingsplan for CSR (mai 2008) og er 

beregnet for å hjelpe til å forbedre den internasjonale konkurranseevnen for dansk handel og 

industri” (E&S). Loven tvinger på ingen måte danske selskaper til å arbeide med CSR da 

dette fortsatt er frivillig, men tvinger større virksomheter til å posisjonerer seg i forhold til 

CSR. Handlingsplanen omhandler virksomheter i regnskapsklasse C og D, private og 

offentlige, dersom de oppfyller de riktige kriteriene for regnskapsklasse7. Loven ekskluderer 

datterselskaper fra rapportering dersom moderselskaper rapportere på vegene av hele 

selskapet. Handlingsplanen trådde i kraft 1. januar 2009 og gjelder regnskapsårene som startet 

1. januar 09 eller senere.  

5 Social Investment Forum,  http://www.socialinvest.org/resources/sriguide/srifacts.cfm 
6 Se Bilag, Rapporteringsstandarder og prinsipper, UN Global Compacts 10 principles,  
7 Gjennomsnittlig 250 medarbeidere, nettoinntekt på 286 millioner DKK og aktiver/passiver på totalt 143 
millioner DKK  



 

 
 

6

Samfunnsansvarsrapporteringen må inkluderes i ledelsesberetningen i årsrapporten, alternativt 

kan virksomheten inkludere den i en supplerende beretning til årsrapporten, eller på 

selskapets hjemmesider. Uansett rapporteringsform skal ledelsesberetningen indikere hvor 

rapporten publiseres.  

Dersom virksomheten har samtykket med FNs Global Compact eller Prinsipper for 

samfunnsansvarlige investeringer (UN PRI), er det tilstrekkelig å referere til prosessen som 

kreves at medlemmene følger. Virksomheter som utfører en bæredyktighets rapport eller 

lignende på sin samfunnsansvarlighet kan referere til sin ledelsesbretning, men denne 

rapporten må dog oppfylle rapporterings standarder (E&S). 

Novozymes og SimCorp er affektert av denne lovgivingen og rapporter innfor de gitte 

standarder.  

 
1.5 STRUKTUR 
For å kunne skape en overordnet forståelse for oppgavens progresjon vil jeg i det følgende 

avsnitt presentere et overblikk over strukturen og innholdet av de følgende kapitler. 

Jeg har valgt å utforme en visuell grafisk struktur for å gi leseren et komplett overblikk over 

avhandlingen  

Figur : Avhandlingens struktur 

 
I del 1 vil jeg i første kapittel av oppgaven introduseres leseren til emne og det gis en 

beskrivelse av de forskjellige områdene som er bakgrunnen for ideen om strategisk CSR i 

virksomheter. Videre vil formål, problembeskrivelse og problemstilling i tillegg til 

underspørsmål presenteres og avgrensinger. Kapittel 2 vil utdype de metodiske valgene jeg 

har foretatt meg i forhold til valg av undersøkelsesdesign, kildekritikk og tolkning. I dette 
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kapittelet vil jeg kontinuerlig sette spørsmålstegn ved valgene jeg har tatt og forklare leseren 

på en måte som vil klargjøre mine valg. 

Del 2 av oppgaven vil bli utformet på den måten at det danner fundamentet for den empiriske 

analysen, presentert ved  litteraturstudie i kapittel 3 og det teoretiske rammeverket i kapittel 4. 

Formålet med det litteraturstudie er å tilføre leseren med en forklaring på hvordan og hvorfor 

fenomenet har oppstått og forklare på hvilken måte det har potensial til å tilføre 

samfunnsnytte. Det som kommer frem her vil bli anvendt i analysen i forbindelse med det 

teoretiske rammeverk benyttet. I kapittel 4  og 5 vil teorier i tillegg til verktøy for strategisk 

CSR bli presentert. I dette kapittelet vil en beskrivelse av teori bli gitt for å kunne illustrere 

hvorfor de er relevante i forhold til analysen og hvordan de vil tilføre verdi for å kunne 

utforske den overordnede problemstilling. 

I del 3 vil casevirksomhetene bli introdusert og beskrevet, for å kunne forklarer deres fokus, 

engasjement og CSR praksis. Videre i kapittel 6 blir analysen utformet ved å linke teori og 

empirisk data på tvers av virksomhetene. Jeg har valgt å dele denne analysen i forskjellige 

seksjoner. Bakgrunnen for inndeling i seksjoner er å illustrere progresjonen i mine 

observasjoner i tillegg til at jeg vil viser behovet for strategisk CSR implementering. Jeg har 

videre delt om den komparative analysene i flere punkter for å kunne erkjenne viktigheten i 

utarbeidelsen og praksisen innfor CSR for å kunne utvikle et retningslinjer for strategisk CSR.  

Retningslinjer for implementering av strategisk CSR vil gi et innblikk i virksomhetens fokus 

på området som jeg ser på som en forutsetning for å skape langvarig og ha muligheten til å nå 

målsetninger om å tilføre miljømessig bærekraftighet. Avslutningsvis vil dette bli etterfulgt 

med en oppsummering av resultatene fra casestudie. 

I del 4, ved bakgrunn i den analytiske utformingen, vil det sette meg i stand til å avfatte en 

konklusjon i kapittel 9 som kaster lys over oppgavens formål og sist men ikke minst avbilder 

og peker tilbake til den overordnede problemstillingen og fremtidig utvikling. 

 
1.6 AVGRENSNINGER 
CSR fokuset har som sagt økt de siste årene. Dog anser jeg det nødvendig  å beskrive de 

viktigste termer og gå litt dypere inn i materien for å kartlegge begrepets utvikling og teori. 

Jeg har av ressursmessige hensyn valgt å avgrense omfanget av avhandlingen, selv om jeg i 

utgangspunktet hadde ønsket og studere flere områder og aspekter innenfor CSR. 

Problemstillingen min er todelt og vil bli belyst ved et litteraturstudie som overordnet 

kartlegger hva CSR er og videre en undersøkelse som vil kartlegge to kjente danske 

virksomheters praksis, implementering og kunnskaper rundt begrepet. Litteraturen jeg 

anvender vil bestå av artikler som omhandler CSR for store virksomheter i tillegg til å prøve 
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og vinkle teorien mot strategisk CSR. Jeg vil i denne delen så godt jeg kan beskrive 

utviklingen innefor CSR, hva som ligger i begrepet i dag, hva som får foretak til å engasjere 

seg og hva virksomheten kan oppnå ved sitt engasjement og implementering av CSR. 

Hvordan påvirker engasjementet virksomheten og dens konkurranseposisjon på markedet. 

Jeg har valgt å se på den overordnede teoretisk utviklingen av CSR fra 50-tallet og frem til i 

dag. Grunnlaget for akkurat denne perioden er at 50-tallet er markert som begynnelsen for 

forståelse av CSR, hvilket er grunnlaget for at jeg ikke vil beskrive tidligere perioder.  

Jeg har også valgt å inkluderer interessentteorien fordi den vil hjelpe til å skape et godt 

overblikk og rammeverk for forståelse av hvilken påvirkning de ulike interessentene har på 

virksomhetene. Legitimitetsteorien vil også bli beskrevet kort da den sammen med 

interessentteorien er avgjørende for virksomhetens eksistens. Jeg vil ikke utdype rammeverket 

for rapporteringen da det ikke er essensielt for oppgavens utfall. 

Videre når det gjelder den empiriske undersøkelsen har den med hensikt å kartlegge to kjente 

danske virksomheters kunnskap, praksis og engasjement i forhold til CSR. Jeg vil ved hjelp 

av intervju og casestudie analysere deres CSR praksis i egen bedrift og videre fremstille 

påstander og forhold som vil belyse problemstillingen. Jeg vil forsøke å avdekke hvilken 

betydning implementering av strategisk CSR kan ha for virksomhetens omdømme og 

konkurranseevne, og på hvilken måte respondentene har observert dette i eget foretak. Jeg har 

valgt å benytte meg av intervju og casestudie som undersøkelsesdesign. Bakgrunnen for dette 

er at jeg vil konsentrere med om to enkelte virksomheter, deres potensial og praksis innfor 

CSR. Denne teknikken vil gi meg en dypere og relevant informasjon i forhold til mitt 

forskningsområde.  

Selv om flere casestudier kan være relevant, har jeg bestemt meg for å kun forta meg to 

studier da jeg mener at dette vil gi meg grunnlag til å konkluderer på hvordan virksomheter 

konkurranseevne og markedsverdi påvirkes gjennom strategisk CSR. Sist men ikke minst må 

det nevnes at grunnet tidsperspektivet til utarbeidelsen av avhandlingen vil jeg kun se på 

situasjonen som den oppfattes akkurat nå og ikke på lang sikt.  



 

 
 

9

KAPITTEL 2: METODE 

Dette avsnittet vil presentere den metodiske prosessen, de forskjellige overveielser 

avhandlingen er basert på, som vil utforme oppgavens struktur og videre resultat. 

CSR litteraturen har hatt en tendens til å kun beskrive hva dagens samfunn forventer av 

forretningslivet og virksomhetene, men ikke felles verdien ved CSR. De fleste teorier 

fokusere på uavhengigheten mellom business og samfunn, og ikke det gjensidig avhengige 

forholdet mellom dem. Ut i fra teorien om strategisk CSR og en implementeringsmodell vil 

jeg utforske og analysere to danske virksomheter fra ulike industrier, for å se hvordan de 

handler i forhold til en og samme teori og modell. 

 
2.1 METODISK TILNÆRMING   
Målet mitt er å prøve å kartlegge rammeverket i hvorfor CSR er mottatt og oppfattet så 

forskjellig blant virksomheter og interessenter, og de underliggende sosiale trendene som 

påvirker dette. Epistemologi er grunnlaget for de vitenskapsteoretiske retningene8. 

Erkjennelsesteorien beskriver at man umulig kan ramme sannheten på prikken og jeg kan ikke 

være helt sikker på å nå frem til det riktige svar på hvorfor interessenter og selskaper 

verdsetter samfunnsansvar forskjellig, men vil i oppgaven søke etter å tilnærme meg et svar 

ved å utforsker område i dybden. Videre tar jeg  høyde for metodologi, settet av regler og 

prosedyrer som angir hvordan jeg gjennomfører forskningen i praksis9. Jeg har i tillegg valgt 

en sosialkonstruktivistisk10 omdreining på vår avhandlingen11. Jeg oppfatter og observerer ting 

ut i fra hvordan det er konstruert. Min innsamling og bearbeiding av data er påvirket av den 

sosiale kontekst vi befinner oss i, og preger av den grunn mitt arbeid gjennom avhandling. 

 
2.2 UNDERSØKELSESDESIGN  
Undersøkelsesdesign er fremgangsmåten jeg har benyttet ved innsamling, analyse og tolkning 

av data12. Avhandlingen min innholder to forskjellige analyser av forskjellig karakter. En 

empirisk analyse basert på eksisterende data i tillegg til teori, og ny input gjennom intervju. 

Videre har jeg foretatt meg et praktisk casestudie hvor funnene fra den første analysen testes 

ved dypere intervju med virksomhetene. Da de to analysene ikke er like vil de ikke ha helt 

samme strategi ved utarbeidelsen. Jeg anvender en triangulær metode, da innhenter 

forksjellige typer data for å forsikre meg om at datamaterialet virkelig forteller det jeg tror det 

8 Tid og rom i vitenskapen, Geir Inge Orderus, Nordberg AS, 1995, s. 31 
9 Tid og rom i vitenskapen, Geir Inge Orderus, Nordberg AS, 1995, s. 31 
10 Fuglsang & Olsen - Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne: Petersen, Oluffa; Toft, Peter, "Positivisme: 
Erfaringsbaseret viden formuleret i en logisk sprogramme", s.55-78 
11 Det funktionalistiske paradigme - analytisk, system, Astley & Van De Ven 1983 
12 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen, s. 105 
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forteller og vil vite13. Gjennom undersøkelsesdesignet søker jeg ny viten i forhold til 

virksomheten CSR–aktiviteter og verdi arbeidet tilfører virksomhet og samfunn. Første del av 

undersøkelsen består av å sette seg inn i rekke litteratur og intervjue virksomhetene, og søke 

ekspertise på området. Designet er fleksibelt og det kan forkomme forandringer, da forskning 

på dette området er minimal vil dette ikke ha stor innvirkning på resultatet. Ved min 

utforskende fremgangsmåte søker jeg etter å forstå problemene rundt implementering av 

strategisk CSR. Jeg anvender et eksplorerende design fordi jeg ønsker å komme i dybden av 

avhandlingens tema. Undersøkelsesdesignet er en metode som får frem nyansert, dyptgående 

data, følsom ovenfor uventede forhold og åpen for kontekstuelle forhold. Designet er preget 

av detaljrikdom og nyanser, hvilket innlyser behovet for få undersøkelsesenheter og 

anvendelsen av et intensivt undersøkelsesdesign14. Casevirksomhetene er svært ulike på 

kunnskapen om CSR og ubytte fra intervjuer og casestudie ville derfor gi forkjellig output. 

Men intervju og casestudie i virksomhetene var det som ville gi størst innsikt og ubytte, så i 

enighet med veileder ville dette være den beste måte å innhente kunnskap. Personlig intervju 

tilfredsstiller ønske om innsamling av reelt datamateriell, og gir et godt overblikk og 

gjennomsiktighet i virksomhetenes praksis. I tillegg har Novozymes og SimCorp tilført 

primærdata til oppgaven. I løpet av perioden for utvikling av problemstilling og rammeverk 

og oppgavekonsept møtte jeg med Novozymes for å kunne finne den mest verdifulle og 

spennende vinkling på avhandlingen. Virksomhetene har også blitt brukt som sparrings 

partnere, da de sitter på kunnskapen om eget arbeid.  

 
2.3 CASESTUDIE 
Casestudieforskning gir innsikt i dybden av sosiale prosesser, med mål om å belyse en 

avgjørelse eller et sett av avgjørelser15. I avhandlingen brukes en casestudiefremgangsmåte16 

med to konkrete caser, da det øker muligheten for å komme i dybden av problemstillingen 

ved å gi plass for analyse og forklaring av samtidige fenomener innenfor deres kontekstuelle 

ramme. Casestudie er særdeles anvendelig når antallet av interessante variable er større en de 

mulige datapunkter hvilket jeg forutsetter at de er i mitt tilfelle (Yin, 1994). Fremgangsmåten 

gir videre også en mulighet for å utvikle en analytisk generalisering17, konklusjoner trekkes ut 

i fra mønstre, forløp og forklaringsdannelser som fremstår i empiriske casestudier i forhold til 

en teoretisk forståelse(Yin 1994) 

13  Saunders, M.N.K., Lewis, P. and Thornhill, A. 2007 
14 Jacobsen, 2003 
15 Schramm, 1971, tilført betoning, Yin 1994 Case Study Research – design and methodes.  
16 Yin, 1994; Bransholm Petersen et. al., 2001; Maaløe, 1993 
17 Motsatte av statistisk generalisering
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Intervjuene blir tilrettelagt med halvåpne spørsmål som er en fordel da intervjuobjektet har 

mulighet til å komme inn på emner som ikke allerede er fastlagt(Kvale 1998)  Avhandlingen 

skal behandle to caser, utvelgelsen har jeg planlagt ut i fra min konkrete problemstilling.  

Kritiker til casestudie metoden tror at kun et fåtall av antall studie caser kan tilby grunnlag for 

å pålitelighet eller sikkerhet i funn18, andre føler derimot at den intense eksponeringen 

påvirker funnene. Et karakteristisk casestudie innbære å undersøke problemet og kontekst, og 

videre søke svar til hva, hvordan og hvorfor det er sånn. Disse karakteristikkene finnes i min 

avhandling, da jeg undersøker gjennom intervju(Andersen 2002)  
 
2.4 TOLKNING AV DATAENE OG FORVENTET OUTPUT 
Casestudie inndrar feltets kontekst som en integrert del av undersøkelsens problemfelt(Yin 

1994). Casestudie som forskning viser enkelbegivenheter i tillegg til sosiale forhold som kun 

lar seg avklare ved at jeg som undersøker ferdes i virksomheters miljø19. Jeg anvender 

instrumentell casestudie20, hvilket betyr at jeg fokuserer på det overordnede fenomen 

strategisk CSR og forretningsstrategi, hvor jeg anvender casen som eksempel på et generelt 

fenomen. Casen min forsker på hvordan to danske virksomheter kan anvende CSR i sin 

forretningsstrategi21. Valg av case bunner i å få besvart min problemstilling på en 

tilfredsstillende måte. Det er en maksimum variasjon case, da virksomhetene befinner seg 

innefor helt forskjellige industrier(triangulær forskning). Intervju er en av de viktigste kildene 

til informasjon og essensiell kilde til casestudieinformasjon22 Det er dog fordeler og ulemper 

ved å anvende denne metode. Styrker ved intervju er at det er målrettet og fokuserer direkte 

på det jeg ønsker å forske på. Intervju skaper også god innsikt i tema og skaper klarhet i årsak 

for slutning. Men ved metoden kan informasjonen bli påvirket på bakgrunn av dårlig 

utformede spørsmål og påvikning i respons. Intervjuobjektet kan også formidle det intervjuer 

ønsker å høre, hvilket svarer til en dårlig reflektivitet23. I mitt tilfelle vil jeg anvende intervju 

formen ”open-ended nature”, hvor jeg spør respondentene om fakta rundt synergien mellom 

CSR–aktiviteter og forretningsstrategi, i tillegg til deres meninger om emnet. Intervjuet er en 

essensiell kilde til casestudiebevis fordi det i de fleste tilfeller, og som i mitt, omhandler 

menneskelige anliggende. Disse anliggende bør bli rapportert og tolket gjennom spesifikke 

intervjuer og godt informerte respondenter kan helt klart gi meg innsikt i virksomhetens 

18 Saunders, M.N.K., Lewis, P. and Thornhill, A. 2007 
19 Casestudie bygger på analytisk generalisasjon; slutningsteknikk hvor en/flere caser studeres i lyset av en/flere 
teser for å se om avdekkede kjensgjerninger støtter eller motstrider hittil kjente avklaringsformer (Yin 1994).
20 Yin 1994, Se Bilag, Modelloversikt, Modell 1; Froskjellige typer casestudeie
21 Design og analyseenhet, Yin 1994 
22 Yin, 1994, side 84 
23 Yin 1994, side 80
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situasjon. Den mest fornuftige fremgangsmåten er dog å bekrefte datainnsamling ved hjelp av 

intervju med andre informasjonskilder24. Det forventede output fra avhandlingen vil være en 

større viten og forståelse av virksomhetenes CSR politikk. Håpet er å analytisk øke 

forståelsen og på en måte generalisere det ut i fra de to casestudiene og herved medvirke til 

områdets teoridannelse. 

 
2.5 ANALYSERING AV INNSAMLET DATA 
Informasjonen innsamlet ved intervju ble kodet på den måte som var nødvendig. Deretter 

analyserte jeg de viktigste spørsmålene med størst relevans i forhold til avhandlingen, 

univariat analyse (Jacobsen 2003). Ved utformingen av den operasjonell definisjonene har jeg 

forsøkt å fange opp innholdet i den teoretiske definisjonen(Hellevik, 1999). Den interne 

gyldighet25. Overlappingen viser i hvor høy grad spørsmålet mitt dekker det teoretiske 

fenomenet. I avhandlingen har fått svar på spørsmålene jeg ønsker og vil derfor si at mine 

data er valide. Som kontroll av den interne gyldigheten henvendte jeg meg til medstuderende 

som kontrollerte spørsmålene. Fellesoppfatningen rundt spørsmålene var positiv, og jeg 

valgte derfor å anvende intervjuet slik det var utformet26. Utvalget mitt er foretatt på best 

mulig måte og vil derfor påstå at min eksterne gyldighet og validitet er god. Jeg hadde litt 

problemer med å få like gode svar fra begge virksomhetene, hvilket medførte et litt 

systematisk skjevt utvalg i forhold til utgangspunktet. Dette har jeg tatt hensyn til i analysen, 

dog ikke for mye av ressursmessige grunner. Analysedelen i avhandlingen vil være av høyere 

personlig karakter den det resterende og det er derfor mulig at andre forskere vil komme frem 

til andre svar. Jeg har vært nøye i behandlingen av datamaterialet og vil si meg sikker i at det 

ikke foreligger feil, jeg stoler på mine funn. Avslutningsvis kan jeg nevne at funnene mine 

gjelder virksomhetene og samfunnet på det tidspunktet undersøkelsen er foretatt (2010). Det 

vil på bakgrunn av dette være liten sannsynlighet for at den samme resultatet vil fremkomme 

på et annet tidspunkt eller ved undersøkelse av helt ulike virksomhet. 
 
2.6 KILDEKRITIKK  
I utgangspunktet har det ikke være vanskelig å finne relevant litteratur rundt emnet CSR, 

problemet er at det ikke har vært like mye å oppdrive på strategisk CSR. Men en rekke 

fagartikler og undersøkelser har vært rettet inn mot emne, og hjulpet stort. Denne type artikler 

er ofte gjengitt av ulike forfattere, hvilket kan resultere i en forringelse av originalforfatters 

budskap. På bakgrunn av begrenset tid og ressurser har jeg i avhandlingen valgt å stole på at 

24 Yin 1994, side 85 
25 Jacobsen 2003, Se bilag, Modelloversikt, Modell 1; Samsvar mellom teoretisk fenomen og operasjonell 
definisjon 
26 Denne metoden er et tegn på gyldighet (Jacobsen 2003) 
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kildene er korrekte og ikke sjekket opp originalforfatter. I mitt undersøkelsesdesign har jeg 

anvendt sekundærdata i tillegg til primærdata. Et problem ved å samle sekundærdata er at 

materialets spesifikke formål kan avvike fra dette prosjektets formål. På bakgrunn av dette har 

jeg tatt høyde for påliteligheten og kvaliteten av datamaterialet. Ved bruk av sekundærdata 

bærer man en risiko for påvirkning på bakgrunn av gjennomtenkt eller tilsiktet manipulasjon 

eller forvrenging av data. Dette kan ofte være et faktum generelt når det gjelder informasjon 

på hjemmesider og i avisartikler. Men da den innsamlede sekundærdata som anvendes i 

undersøkelsen i høyeste grad innholder artikler fra akademiske journaler og rapporter fra 

forskjellige institusjoner, godkjent av vitenskapsmenn globalt, anser jeg materialet som valid.  

Når det gjelder den kvalitative analysen er det virkelig viktig å ta høyde for undersøkelses 

etikk27. Det bør fortas etiske overveielser når undersøkers mål og identitet avsløres før selve 

intervjuene. For å ha mulighet til å skaffe pålitelig empirisk data må spørreteknikkene være 

deskriptivt utviklet. Det lett å stille ledende spørsmål i tillegg til at svarene tolkes på en annen 

måte enn beregnet. For å minske risikoen for at noe slikt oppstår er det viktig at spørsmålene 

er utforskende, velformulert og identiske og at det blir gjort opptak. Semistrukturert intervjuer 

skaper derfor et bilde av hvordan Novozymes og SimCorp per dags dato oppfatter sitt eget 

CSR arbeid. I intervjuene jeg har foretatt meg har det kun vært en representant tilstede fra 

selskapet. På bakgrunn av uhåndgripelig undersøkelsesområdet betyr dette at selv om kun en 

person representerer selskapet vil personens svar og videre oppfattelse forbli subjektiv og 

mulig avvike litt fra virksomheten som helhet. På bakgrunn av dette har jeg også vært 

oppmerksom på flyten av asymmetrisk informasjon, jeg har forsøkt å forholde meg litt kritisk 

til analysen av materialet som jeg har mottatt direkte fra virksomheten internt for å øke 

validiteten. 

27 Saunders, M.K.N., Lewis, P. and Thornhill, A. (2007)
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KAPITTEL 3: TEORETISK LITTERATURSTUDIE 

Med utgangspunkt i oppgavens problemformulering vil jeg undersøke to konkrete danske 

virksomheters arbeid med CSR og deres oppmerksomhet rundt emne.  

For å ha muligheten til å undersøke dette vil jeg utforme et litteraturstudie om CSR og 

teorien, utviklingen bak CSR. Utformingen vil skape et overblikk over de utallige retninger, 

definisjoner, begreper og fermgangsmåter som eksisterer i forbindelse med virksomheters 

arbeid med CSR.  

Jeg har på en systematisk måte fått overblikk over litteraturen som omfatter emne. 

Overblikket har gitt forståelse og innsikt i tidligere forskning angående forretningers rolle i 

samfunnet, CSR utviklingen, virksomheter og investorers anvendelse av CSR og CSR i 

praksis. Gjennomgang av litteratur har som formål å gi leser en kort og konsis, men også solid 

introduksjon til et veldig bredt og stort forskningsområde. Teorien kan ved første øyekast 

virke uoverskuelig, og tar for seg mange forskjellige aspekter og områder, hvilket gjør det 

vanskeligere å danne et simplifisert overblikk. På den andre siden vil et overblikk over den 

eksisterende teorien være en kvalitetssikring. Den forsikrer at den teoretisk fremgangsmåten 

inkludert i rammeverket for kapitlene, anvendes på bakgrunn av omfattende studie av 

eksisterende litteratur. Rammeverket for litteraturen forsikre at ingen avgjørende 

undersøkelser på forskningsområdet er oversett og at forskningsområdet for avhandlingen har 

blitt gjort gyldig i forhold til avhandlingens overordnede agenda.  

I den akademiske verden har man videre ikke klart å finne en eksakt forklaring eller 

definisjon på hva CSR innebærer. Det kan være så mangt, hvilket skaper diskusjon og 

oppmerksomhet rundt emne. CSR blir definert på en rekke forskjellig måter, men budskapet 

er det samme. Når man ser på verden i dag er miljø og samfunn et viktig globalt fokus. De 

siste år har fokuset forandret seg og forventingene til virksomheters engasjement og 

involvering i lokalsamfunn og miljø har økt betraktelig. CSR bevegelsen har beveget seg i 

retningen av at virksomheters CSR – aktivitet, implementering og engasjement påvirker 

performance. Forretning og samfunn viser en avhengighet.  

 
3.1 CORPORATE GOVERNANCE  TIL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
For å skape helhetlige forståelse så man lettere kan plasserer CSR blant økonomiske teorier, 

vil jeg knytte begrepet opp mot Corporate Governance (CG) som er et mer innarbeidet og 

akademisk begrep.  

“Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its 

board, its shareholders and other stakeholders...also the structure through which objectives 

of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring 
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performance are determined.”28 

Begrepets betydning som vi kjenner det i dag har eksistert siden 70-tallet og oppstod i 

kjølevannet av Watergateskandalen i 1974 (Gudbrandsen, 2005). CG omhandler 

interessekonflikter som kan oppstå når man har et skille mellom eier av bedriften og de som 

styrer daglig drift. Smith (1776)29 påpekte allerede på 1700-tallet den potensielle 

interessekonflikten som kunne oppstå i store organisasjoner, mellom eierne og ledelse, når 

disse to fremstod som separate. Ledelsesspørsmål har hele tiden vært i utvikling, og har i 

nyere tid inkludert problemene rundt å sikre at ledelsen tar de rette avgjørelser, ikke kun for 

eierne, men også for ”arbeidere, leverandører, kunder, og samtidig tilfredsstille 

allmennheten”30. Dette representerer grunnlaget i CSR, og samtidig skillet mellom CSR og 

CG. CG konsentrerer seg om forholdet mellom eierne og ledelsen31, mens CSR fokuserer på 

bedriftens relasjoner til alle interessentene (Kakabadse, 2006). CSR kan altså ses på som en 

utvidet versjon av CG.  
 
3.2 CSR’S UTVIKLING SOM KONSEPT 
I motsetning til tidligere har allmennheten et forhold til emne og kan erkjenne hva det betyr. 

Selv om kunnskapen om CSR har økt, er det fortsatt virksomheter som ikke anerkjenner seg 

med denne typen rapportering og ikke vet hvordan de skal angripe emne.  

De fleste artikler, forskning og annen litteratur som omhandler emne er publisert på slutten av 

90-tallet, og CSR har siden da blitt et allment begrep. Først i USA, deretter Storbritannia og 

senere i de fleste andre industriland. Begrepet har som beskrevet opprinnelse i CG som hadde 

sitt opphave i reaksjoner mot direktørstyrer, hvor fokuset på aksjonærens utbytte ikke var nok 

vektlagt. CSR fokuserer på hvordan det enkelte selskap opptrer ovenfor stakeholders, men 

dybden av engasjementet eller innvolveringen er fortsatt veldig variert.  

Selv om fokuset var størst på 90-tallet har virksomheters samfunnsansvar interessert 

teoretikere og borgere en lengre tidsperiode(Carroll, 1999). Den moderne forståelsen av CSR, 

har sine røtter i Howard Bowens bok Social Responsibilities of the Businessman(1953). 

Boken markere på mange måter begynnelsen av den CSR teori vi kjenner i dag (Carroll, 

1999; Fet, 2004). Han definerer at  bedrifter har et ansvar som går utover den 

bedriftsspesifikke sfæren. ”CSR viser til de forpliktelser bedriftsledere har til å følge 

bedriftens politikk, ta de beslutninger, eller følge de retningslinjer som er ønskelig i henhold 

28 Preamble to the OECD Principles of Corporate Governance, 2004 
29 http://www.adamsmith.org/smith/won/won-index.html 
30 Oversatt av originaltekst: “labor, suppliers, customers, and owners while simultaneously serving the public 
interests”. (Mason, 1958 gjengitt etter Williamson, 1985) 
31 Se billag, Modelloversikt, Modell 2; CG systemet.
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til samfunnets mål og verdier”32. Bowen mente dog at sosialt ansvar ikke var noe 

“universalmiddel”, men at det innholdt momenter som kunne veilede fremtidige 

bedriftsledere(Bowen,1953 gjengitt; Carroll,1999). Henry Ford eksemplifiserte at et behov for 

en grundig teoretisk tilnærming til den nye måten å drive foretning på var en nødvendighet 

ettersom at det fantes mange missoppfatninger rundt virksomheters samfunnsansvar. Henry 

Ford la vekt på å tilfredsstille samfunnet med mottoet ”service before profit”, men problemet 

her var at fokuset lå på økt produksjon og produktivitet. Bowen og Heald definisjon på 

området ble oppfattet som knapp, og en dypere CSR definisjon var nødvendig. I 1960 

presentere Keith Davis en mer fremtidsrettet definisjon hvor han demonstrerer at CSR 

omfatter bedriftsledelsens beslutninger basert på grunnlag som i alle fall delvis går utover 

organisasjonens direkte økonomiske eller tekniske interesser, og at dette skulle ansees som 

ledelseskonsept33. Artikkel påpeker videre at forretningsbeslutninger ville gi økonomisk 

fortjeneste på lang sikt, og på den måten skape gevinst for både samfunn og eiere. Ved å ikke 

ta sosialt ansvar mente han at det ville lede til nedbryting av den sosiale makten og videre 

erosjon av virksomhetens legitimitet34. I likhet med Davis fremla Joseph W. McGuire35 en mer 

presis CSR definisjon som påpekte at sosialt ansvar gikk utover virksomheters økonomiske 

og lovbestemte forpliktelser. Han kompletterte senere definisjonen med at virksomheter må 

vise interesse i politikk, undervisning, samfunn og arbeidsmiljø, de må opptre mer som et 

individ36. 

Organisasjoner på 60-tallet var preget av progressiv utvidelse av sine forretningsaktiviteter for 

å skape markedsmakt. Clarence C. Walton tok tak i bedrifters makt til å påvirke 

enkeltindivider og samfunn i sin CSR teori. Han hadde stor interesse i boken Corporate 

Social Responsibilities(1967), og virksomhetenes samspill med samfunnet og bedriftslederes 

bevisste holdning til samspillet. Meningene hans bygget på at virksomhetens frivillige 

tilstedeværelse var en viktig byggesten for CSR og essensielt for engasjementet i 

virksomheten. Omkostningene for fokus på samfunnsinteresser kunne heller ikke måle direkte 

avkastning, hvilket måtte aksepteres av virksomhetene37. 

Gjennom CSR bølgen som i perioden var femtredene kom det nye teoretikere på banen som 

32 ”It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow 
those lines of action which are desirable in terms of the objective and values of our society” (Bowen, 1953 
gjengitt etter Carroll, 1999). 
33 Davis, 1960 gjengitt etter Carroll, 1999 
34 Davis 1960 
35 Business and Society (1963), Joseph W. McGuire 
36 (McGuire, 1963 gjengitt etter Carroll, 1999) 
37 Carroll, 1999 
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vektla CSR som kontroversiell agenda38. Den mest kjente kritikeren var Milton Friedman, 

som hevdet at leders eneste samfunnsansvar var å øke eiernes (aksjonærenes) profitt innenfor 

lovens rammer39. Synet delte han også delvis av Harold Johnson40, han presenterer ulike syn, 

eksempelvis at virksomheter tar samfunnsansvar kun for å øke profitten, en langsiktig 

profittmaksimering for virksomheten. Carroll (1999) presiserer ytterligere at synet til Johnson 

delvis berører interessentteori, han refererer til det å tilfredsstille multiple interessenter, og 

navngir flere interessentgrupper(interessentteori, neste kap.) 

1970-tallet markerer på mange måter starten på den offentlige debatten rundt CSR. I 1972 ble 

det arrangert en stor debatt som tok opp betydningen av CSR41. Debatten forøkte å definere 

bestemte faktorer og regler knyttet til CSR (Perrini, 2006), enhver operativ definisjon av CSR 

måtte inneholde tre faktorer (Manne 1972). Bedrifts investering i CSR måtte gi mindre 

avkasting en mulig avkastning ved en alternativ investering. Videre måtte investeringene 

fremstå som frivillige, og til sist måtte virksomhetenes investeringene være reelle, ikke bare 

en kanal for individuell legitimering42. De mange sprikende definisjoner på denne tiden entes 

alle om at sosialt ansvarlige bedrifter måtte opptre frivillig, utover lovmessige pålegg, for å 

tilpasse seg CSR paradigmet43.  

 
Bowman & Haire (1975) ønsket i sin forskning å skape forståelse av CSR og virksomheters 

grad av involvering. Ved operasjonalisering gjennom å analysere hvordan virksomheter 

vektla samfunnsansvar i årsrapportene, kunne de anskueliggjøre organisasjonens 

involveringsgrad i CSR. Abbott & Monsen (1979) anvendte også en lignende fremgangsmåte, 

hvor de ønsket å gå i dybden av CSR får å øke forståelsen og betydningen av begrepet. De 

gjorde dette ved å analysere årsrapportene til Fortune 500 -selskapene44  i USA, for videre å 

kunne måle selskapenes innsats i henhold til CSR teori. Målsetningen var forsøk på å utvikle 

en skala for selskapets involveringsgrad i samfunnsansvarlige spørsmål45. Senere ble skalaen 

brukt til analyse av virksomheters respons til kritikk og statlig press for å få overblikk over 

sammenheng mellom sosialt engasjement og selskapets lønnsomhet, hvilket visste seg å være 

en effektiv målefrekvens for CSR. 

38 Lunheim, 2006 
39 Artikkelen; The social responsibility of business is to increase its profits, New York Times September 1970, 
40 Business in Contemporary Society: Framework and Issues (1971) 
41 Innholdet av debatten oppsumert i ”The Modern Corporation and Social Responsibility” Manne & Wallich i 
1972 
42 Manne & Wallich, 1972 gjengitt etter Carroll, 1999 
43 Davis, 1973 gjengitt etter Perrini,2006 
44 Fortune 500: en oversikt, utgitt av magasinet Fortune, over de femhundre største amerikanske selskapene, 
målt etter bruttoinntekt. Listen utgis en gang i året. 
45 Abbott & Monsen, 1979 
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Søken etter en klar definisjon og forståelse av CSR utviklet alternative konsepter med 

samfunnsansvar som utgangspunkt. Virksomheters sosiale handlinger, sosiale prestasjoner og 

interessentteori. En annen interessant vinkling på CSR ble presentert av Thomas M. Jones46 

som mente det var veldig vanskelig å enes om hva som utgjorde sosialt ansvarlig atferd, 

ettersom få selskaper kunne kategoriseres som samfunnsansvarlige. Ut i fra dette konkluderte 

Jones (1980) med at man innfor CSR ikke burde fokusere på resultat, men heller på CSR som 

en prosess. For implementering av CSR, viser han hvordan organisasjonen gjennom en 

beslutningsprosess, kan oppnå atferd som kongruerer med CSR filosofi. Carroll (1999) 

fokuserer på operasjonalisering av CSR, og observere om det finnes relasjoner mellom CSR 

og den finansielle prestasjonen. Cochran & Wood (1984) tilførte et annet syn hvor de ønsket å 

se om samfunnsansvarlige organisasjoner også kunne være lønnsomme organisasjoner. De 

brukte en omdømmeindeks utviklet av Milton Moskowitz, for å måle CSR. Videre anvendtes 

minste kvadraters metode med variabler som hadde betydning for å kunne måle den 

finansielle lønnsomheten av CSR47. De konkluderer med at det finnes veldig liten korrelasjon 

mellom CSR og finansiell lønnsomhet48 (Cochran & Wood, 1984). 

Edwin M. Epstein ga i 1987 ut en artikkel med ønske om å integrere tre konsepter i et felles. 

Foretaksetikk, CSR og virksomhetens sosiale handlinger mente han var nært beslektet og 

tidvis overlappende, så en felles beskrivelse av de tre konseptene var nødvendig. Hensikten 

med konseptet var hjelp til ledere for inkorporering av verdisyn og sosiale prestasjoner i 

organisatorisk politikk og praksiser49 

I 1991 presenterte Archie B. Carroll50 en klar relasjon mellom CSR og interessentteori. Han  

han argumenterte for at ordet Social i CSR kunne anses som en vag definisjon på hvem 

organisasjonen hadde forpliktelser ovenfor. Carroll mente at interessentteorien var med på å 

personifisere de gruppene eller personene virksomheten hadde forpliktelser overfor i CSR 

relaterte aktiviteter. Ved bruk av interessentteori kunne CSR konseptet fremstå som mer 

dynamisk med tanke på fokuspunkt og interessentgruppe. Donaldson og Dunfee (1999) viser 

også til dynamikken i interessentteori. En hver virksomhet må innrette seg etter 

interessentenes krav. Manglende overholdelse av dette, vil stride med det primære anliggende 

i teorien. CSR omhandler altså virksomheters evne til å imøtekomme interessentenes legale, 

46 Artikkelen ”Corporate social responsibility revisited, redefined” , 1980 Thomas M. Jones 
47 Cochran og Wood brukte minste kvadraters metode (OLS) med forklaringsvariablene (uavhengige 
variablene): operating earnings/sales, asset age, asset turnover, excess value, og avhengig variabel CSR. Dette ga 
ligningen; CSR=a0+a1*O ES+a2*AGE+a3*TURN+a4*EV+error. 
48 Bevisene i rapporten antydet sterkt at den mest signifikant korrelerte finansielle variabelen med CSR, var 
asset age 
49 Corporate Social Policy Process (Epstein, 1987). 
50 Artikkelen ”The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational 
stakeholders,1991 
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etiske, sosiale og miljømessige forventninger og krav, som videre skal danne grunnlaget for 

en langsiktig verdiskapning51. Interessentene har fått en klar relasjon til bedriften, og mye av 

forskningen har fokusert på interessentlegitimitet. Legitimiteten utledes fra en moralsk 

forpliktelse overfor interessenter (Phillips, 2003 gjengitt; Perrini, 2006). Synet er bekreftet 

gjennom annen nyere forskning, hvor fokus har vært å forklare interessentenes identitet 

spesielt med tanke på lokalsamfunnene hvor bedriftene opererer (Dunham et al., 2006 

gjengitt; Perrini, 2006).  

 
3.3 INTERESSENTTEORI OG LEGITIMITETSTEORI  
Begge teoriene tar for seg forholdet mellom virksomhet og samfunn, og kan til en viss grad 

oppfattes som overlappende.  

Interessentteori ser relasjonen mellom organisasjonen og omgivelsene, den tar for seg 

eksistensberettigelse. Sentralt aspekt innfor interessentmodellen er at interessentene yter 

bidrag til virksomheten og mottar belønning i retur52. Bidrag–belønningsforholdet vil være 

eksistensberettigelsen og utrykker interessentens forventninger til belønning for sine bidrag. 

Interessentmodellen illustrerer53 at interessenten er et individ eller gruppe som har mulighet til 

å påvirke virksomhetens aktivitet og agenda. Modellen består av et harmoni- og et 

konfliktfelt. Harmonifeltet er området hvor samarbeid gir belønning54 og konfliktfeltet 

illustrere uenighet mellom virksomhet og interessenter, og deres bidrag og belønninger. 

Virksomhetene jobber for å holde seg i harmonifeltet. Primære interessenter55 er virksomheten 

avhengige av for å overleve, de vil helt klart avslutte sitt samarbeid dersom de er 

misfornøyde. Dette kan skade virksomhetens evne til å drive forretning56. Sekundære 

interessenter er derimot grupper som blir påvirket eller påvirker selskapet uten innflytelse for 

overlevelsesevne. Media er en sekundær interessentene, de har stor påvirkningskraft og kan 

potensielt skade virksomheten signifikant. Interessentenes makt og innflytelse er 

situasjonsbetinget, så virksomheten må kommunisere godt med gruppene så støtten fra alle 

beholdes og avbalanserer deres interesser, i tillegg til at de får innfridd og dekket sine behov57.  

Interessentteorien innholder mange ulike grupper, alle er ikke like legitime, og vil ha verdier 

som avviker fra virksomhetens. Legitimitetsteorien bygger på interessentenes oppfatning av 

virksomheten og hvordan den drives. Da virksomheten oppfattes som en del av et større miljø 

51 Raynard & Forstater, 2002 gjengitt etter Perrini 2006. 
52 Busch & Vanebo (2001) 
53 Se Bilag, Modelloversikt, Modell 3; Interessentmodellen
54 Belønning mellom eksterne politisk sfære og kolleger og medarbeidere.
55 Aksjonærer, kunder og ansatte etc. 
56 Clarkson 1995 
57 Gottschalk, 2004 
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bygger legitimitetsteorien på tanken om at virksomheten skal oppfattes legitim av samfunnet. 

Det er samfunnet som tildeler legitimitet og som godkjenner og aksepterer handlinger58. 

Evnen til å følge samfunnets normer og verdier er fundamental for å forsikre seg legitimitet. 

Kongruent oppførsel med mål som innehas av miljøet gir grunnlag for den sosiale kontrakten 

virksomheten har med sine interessenter. Dette kan bety at virksomheter handler på en 

ansvarlig måte fordi samfunnet forventer det og ikke fordi det er det mest kommersielt riktige 

å gjøre (Moir 2002). En utilstrekkelig evne til å etterkomme samfunnets krav vil lede til 

”kontraktsbrudd”. Dersom virksomheter opptrer i henhold til faktorer i den sosiale kontrakten 

og tilfører samfunnet harme vil de kunne oppnå høyere finansiell lønnsomhet. Legitimitet er 

altså noe som tildeles av interessentene, men virksomheten kan også selv ved tilfredsstillelse 

av interessenter oppnå og påvirke egen legitimitet. Virksomheter kan tilpasse seg den 

gjeldene definisjonen av legitimitet ved å endre adferd og informere samfunnet om dette. 

Dowling & Pfeffer (1975) mener også at virksomheten selv kan bidra til å endre den sosiale 

definisjonen av legitimitet til å passe organisasjonens praksis, uten at den selv endrer atferd. 

De påpeker videre at virksomheten vil tilpasse seg gjeldene forventninger om legitimitet eller 

prøve å identifisere sin drift og produkter med institusjoner som fremstår legitime. Hvilket vil 

tilsi at virksomheter enten må endre atferd eller anvende symboler som knytter dem til 

organisasjoner som kan titulere ”best practise”59. For å kunne lede virksomheten i tråd med 

interessentteorien må ledelsen ha dyp forståelse for interessene og prioriteringene til 

interessentene. Inngående forståelse i deres ønsker og behov sikrer kontinuitet i 

virksomhetens legitimitet og grunntanken på CSR er tuftet på at virksomheten har et ansvar 

ovenfor interessentene slik at den forståelse av gruppenes atferdsmønster kan sikre 

kontinuiteten.  

 
3.4 CSR  SOM KONSEPT 
Siden Bowens introduksjon av ideen om forretningsdrevet samfunnsansvar, mer kjent som 

shareholder modellen er det blitt satt spørsmålstegn ved den neonklassiske økonomien.  

Kjerneverdien som reiste seg innbar at business innenfor rimelighetens grenser kunne og 

skulle betjene samfunnet på en måte som gikk utenom deres plikt ovenfor aksjonærene. Det er 

dog viktig og ikke glemme at det kontinuerlig har vært entreprenører som har forstått at 

tilførsel av gode lønninger og andre samfunns goder til ansatte, har været en måte å oppføre 

seg på for å realiserer et tydelig økonomisk fortrinn (Juholin 2004). På samme måte som i dag 

var det også tidligere vankelig å fastslå om forretningers involvering i samfunnsbekymringer 

58 Andersson & Bergqvist, 2003
59 ”Best practice” – best mulig måte å gjøre noe på, biprodukt av et suksessfullt resultat.  
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innholdt ren menneskelig sømmelighet eller mer nytte/kostnad analyse. CSR har vært 

utforsket og diskutert i det vide og det brede hvilket har resultert i tilsynelatende mange CSR 

modeller og debatter rundt forholdt i mellom forretnings etikk og corporate 

samfunnsansvarlighet (Carroll 1999) 

Siden 1990 har CSR i tillegg blitt anvendt som et element av andre relaterte konsepter for å 

utforske hvordan CSR appellerer til det offentlige, da offentlige organisasjoner har blitt et 

nettverkforetak på samme linje som den private sektor(Scholl 2001).  

Selv om CSR er en av hovedfokusene i diskusjonen rundt foretningenes rolle i samfunnet er 

det fortsatt spørsmålstegn rundt dens relevans i forhold til økonomi. Mattew Bishop fra The 

Economist argumenterer for at CSR orienterte programmer er mer et forsøk på tilfredsstille 

presset fra offentligheten enn en erkjennelse om at forretningen bør respondere til 

stakeholders bekymringer i samme grad som shareholders(Salls 2004). Videre påpeker han at 

noen samfunnsklager rundt selskapers valg har hindret utviklingen i det økonomiske 

systemet, som har bevisst seg å være globalt fordelaktig de siste tiårene. Andre deler også 

dette synspunktet, men de blir utfordret sterkt. Da mer bevis har belyst det positive forholdet 

mellom CSR programmer og langtids økonomisk performance(Roman et al. 2002). 

Forventningene til at shareholder modellen skal utvikle en dypere forståelse for CSR i de 

kommende år øker stadig. Det forventes at den skal integrere et bredere omfang av 

samfunnsansvarlighet i kjerneforretningsstrategien. I tillegg til fremspringet av CSR kommer 

realisasjonen, og spørsmålet om avhengighet til og av samfunnet. Forretningens rolle innenfor 

samfunnsansvar er påvirket av kontekst, hvilket resulterer i at forskjellige nasjoner omfavner 

forskjellige virksomhetsfilosofier. Skandinaviske firmaer oppfatter til et visst punkt firmaet 

som en del av lokalsamfunnet.  

På bakgrunn av det nevnte vil de legitime forventningen samfunnet holder rundt forretningene 

avhenge av samfunnet og objektiv moral, hvor selskapers blir undersøkt, i tillegg til den 

nåværende utallige vekst av meninger ved CSR. Det finnes en rekke spredte synspunkter og 

meninger. Debatten rundt forholdet mellom forretning og miljø har pågått i lang tid uten noen 

felles enighet på ordinær akseptert definisjon av CSR(Carroll1991, McWilliams and Siegel 

2001). Forskjellige oppfattelser bygger på forskjellig filosofioversettelse og innstillinger til 

kulturell kontekst og innsats til å tilføre fungerende rammeverk for ”real life” ledere, som alle 

jobber for å gjøre emne gjenkjennelig.  
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3.5 DEFINISJON AV CSR: 
Novo Nordisk: 

”Samfunnsansvarlighet for Novo Nordisk handler om å bry seg om medmenneske. 

Dette gjelder våre ansatte og kundene som trenger oss for å dekke sine helse behov. 

Det vurderer også innvikningen av vår forretning på det globale samfunn og det 

lokale miljøet. På den måten er samfunnsansvarlighet mer enn en dyd -  det er et 

forretnings imperative.”  

 
3.6 KARAKTERISTIKKER FOR CSR 
3.6.1 CSR og filantropi 

Sett ut i fra shareholders perspektiv har CSR og corporate filantropi ofte vært kombinert som 

styresmodeller av CSR (Carroll 1991). Carroll definerer CSR som en pyramide bygget opp av 

fire forskjellige lag, økonomisk, lovlig, etisk og filantropisk, og påpeker klart at CSR 

inkluderer filantropisk tilførsler, men kun ikke er avgrenset til disse60. Det diskuteres at 

filantropi er høyt ønsket og verdsatt, men faktisk mindre viktig enn de andre 3 kategorier av 

samfunnsansvar (Carroll 1991). Marrewijk & Werre 2003 forslår at CSR har utviklet seg på 

bakgrunn av varierte stadier i organisasjonen representert ved forskjellige nivåer av 

ansvarsbevissthet praktisert. Første stadiet innbærer samsvar eller tilfredsstillelsesdrevet 

respons hvilket tilsvarer tilførsel av velferd til samfunnet innenfor regelverkets grense. Den 

typen kunngjøring er motivert av oppfattet plikt og engasjement. Det andre stadiet innbærer 

profittdrevet respons. Organisasjonens anerkjennelse for integrering av samfunn, etiske og 

miljømessige aspekter i sine avgjørelser er i bunn og grunn preget av det økonomiske 

aspektet. Hva gir engasjement på bunnlinjen? Det tredje stadiet innbærer omsorg og 

ansvarsdrevet respons, hvor organisasjonen balanserer de økonomiske, samfunnsmessige og 

økologiske bekymringer med motivasjon for å forbedre menneskelig potensial og fremme 

samfunnsansvar og omsorg. Det fjerde stadiet er systemisk drevet respons. Organisasjonens 

søken etter velbalansert og funksjonelle løsninger for samfunnsproblemer avhenger av 

corporate performance i synergistisk oppførsel med relevans i stakeholders. CSR er gjenkjent 

til å være en uunngåelig prosess. Det siste og femte stadiet er den helhetlig drevet respons. 

Organisasjonen har en integrert og helhetlig innfallsvinkel som er innsluttet i alle aktiviteter i 

organisasjonen med mål om å tilføre kvalitet og kontinuitet i nåtid og fremtiden. Dette stadiet 

kunngjør sin motivasjon på det faktum at hver person og organisasjon har et universalt ansvar 

for alle andre ting/mennesker. Vougl (2003) argumenter på den annen side for at det er fire 

60 Se Bilag, Modelloversikt, Modell 6; CSR - Pyramiden 
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faktorer som kan være med på å putte CSR på agendaen, strammere reguleringer, forandring i 

demografi, press fra NGOs og den økte nødvendigheten for gjennomsiktighet.  
 
3.6.2. Langtids perspektiv 

Elementer for å klassifisere CSR inneholder langtids tenkning og langtids effekt av 

handlingen. Enkelte hevder at CSR tilfører økonomisk- og samfunnsmessigverdi på langsikt, 

det er vanskelig å måle, men generer verdifulle aktiver for fremtiden (Carroll 1999). Det er 

viktig at virksomheter ikke kun fokuserer på det korte profitten, men mål som kombinerer 

virksomhetens overlevelse og fremgang for å forandre og forbedre miljøet. Med tanke på 

langtids perspektiv er det essensielt i et kunnskapsbasert samfunn at organisasjonens aktiver 

er så uhåndgripelige som de er håndfaste.  
3.6.3 Strategisk posisjonering 

Utykket CSR strategi fanger opp en tilleggsfortolkning om samfunnsansvarsimplementering, 

hvor etiske verdier og saker behandles strategisk som en hver annen forretningsaktivitet. 

Derimot mener andre at det er separert fra den finansielle bunnlinjes bekymringer(Bloom and 

Gundlach 2000). Mange forskjellige medier støtter synsvinkelen på at samfunns- og 

miljømessige bekymringer er og bør bli behandlet som en integrert del av selskapet, hvor 

spørsmålet ikke lenger ligger på om CSR er bydende, men heller hvordan man skal 

effektivisere det(Smith 2003). Diskusjonen har lenge fokusert på om CSR skal bli innesluttet i 

selskapets strategi eller om CSR vil være mer effektivt dersom det er posisjonert som en ny 

corporate funksjon. Uansett form og funksjonalitet er CSR i økt grad oppfattet som en 

strategisk mulighet for selskapet til å øke konkurransefordeler. Selskaper gjør det ikke kun 

fordi det forventes ,men fordi de har et ønske om å bli oppfattet og posisjonere seg som en 

mer informert og involvert part, som utrykker bekymring og engasjement for medmennesker, 

samfunn og miljø(Kaptein and Wempe 2002). 
3.6.4 Under loven 

Allerede fra 70-tallet ble CSR beskrevet av en rekke forfattere som nødvendig for å bli 

posisjonert under de smale økonomiske, tekniske og lovlige krav fra selskapet (Carroll 1999).  

Loven var dog ikke holdbar nok til at man nødvendigvis måtte være samfunnsansvarlige. 

CSR var fortsatt oppfattet som et utykk for veldedighetsinnsats som firmaet ønsket å oppfylle 

i motsetning til økonomiske og lovlige press (Carroll 1999) 

Bør CSR være valgfritt eller obligatorisk? Noen argumenterer for at det kun er den valgfrie 

innsatsen om å øke corporate samfunnsinitiativer som gir CSR den riktige meningen og 

verdi(Jones 1980). På den andre siden er det også meninger om tilsier at organisasjoner ikke 
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vil gjøre mye for samfunnet dersom de ikke blir ”tvunget” til å engasjere seg i CSR(Scholl 

2001). Men i bunn og grunn blir CSR oppfattet som en mer strategisk betraktning.  
3.6.5 Samfunnskontrakt 

Innlysende eller underforstått, CSR har hele veien blitt assosiert med emne 

”samfunnskontrakt” eller alternativt ”lisens for å operere”(Freeman 2006). 

Samfunnskontrakten innbærer at samfunnet lar virksomheter operer på markedet  med den 

forventning at de operer i forhold til samfunnsmessige normer og er gjennomsiktige når det 

gjelder deres ansvarlighet for egne handlinger. Videre er det en oppfattelse om at perspektivet 

av samfunnskontrakter gir selskapet muligheter til å handle ansvarlig ikke fordi det er for 

andres oppfattelse men fordi det er en del av samfunnet underforstått forventer at forretninger 

skal operere (Moir 2001) 
3.6.6 Makt og legitimitet 

Makt har også vært et viktig tema i debatten rundt CSR. Kilden til CSR er basert på makten 

og påvirkningen organisasjonen har som leder dem til å skape både direkte og indirekte 

moralske effekter på samfunnet. Legitimitet er også linket til makt på den måtet at legitimitet 

innebærer kopierer oppførselen som påvirker andres persepsjon på legitime og illegitime 

handlinger. På den ene siden finnes det behov for å møte vanlig aksepterte etiske prinsipper 

for god oppførsel og på den andre siden er det en anmodning om at selskaper har et ansvar til 

å hjelpe og løse samfunnsproblemer som de på en måte har vært med på å skape og som i 

aller høyeste grad senere vil påvirke deres performance(Wilson 2000).  På lang sikt vil de som 

ikke anvender sin makt på en konstruktiv måte, som samfunnet oppfatter som ansvarlig, 

medføre at de mister den. Selskaper er skapt for samfunnet, men ikke motsatt. De bør opptre 

som en vanlig samfunnsborger, pliktig til å ta vare på samfunnet. Balansen av effekten og 

virkninger mellom virksomhet og samfunn viser en CSR inspirert filosofi. Spesielt i 

profittmaksimerende sektorer, på tidspunktet hvor multinasjonale virksomheter har stor 

innflytelse på politikk og verdens orden, vil makten og legitimiteten posisjonerer den 

individuelle borger til å ha samfunnskontroll (European Commission 2004) 
3.6.7 Kontekst 

Uansett hva som karakteriserer oppfattelse man har av CSR finnes det et underliggende tema, 

nemlig typen og kvaliteten av forholdet mellom selskapet og deres konstituerende 

interessenter, og forholdene dem imellom som effekt av kontekstpåvirkning. Et sterkt 

synspunkt om CSR er at det er mer en prosess enn et resultat (Carroll 1999). Ved forandring i 

forholdet mellom de to bestandsdelene og miljøet ,vil bestandsdelene også forandres. 

Synsvinkelen som vedtas er at CSR blir en ”pågående prosess” hvor forming av forholdet  og 
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justeringer til forandringer i forholdene, i like høy grad som å oppnå utvikling i den eksterne 

verden, vil bli en del av livet. På denne måten vil CSR hele veien være under den oppfatning 

at det er drevet av sykluser av dialog mellom selskapet og dens interessenter.  
3.6.8 Interessentenes oppfattelse 

Det er et naturlig opplagt forhold mellom ideen om CSR og organisasjonens interessenter 

(Carroll 1999). Konseptet rundt interessenter personaliserer samfunnsansvarligheten ved å 

knytte det til en spesifikk gruppe som virksomheten skal ta hensyn til ved sin CSR 

orientering. Bakgrunnen for dette ligger i det kritiske forskjellene mellom CSR og 

interessenter. CSR tar sikte på å definere hvilket ansvar virksomhetene bør oppfylle mens 

stakeholder konseptet retter seg inn på saker om hvem forretningen er eller hevder å være.  
3.6.9 Interessentenes effekt 

Clarkson(1995) mener at organisasjoner som ikke inkluderer deres primære interessenters 

bekymringer eller interesser i sin strategi undervurderer sin egen langtidsoverlevelse. 

Interessentfokus fjerner ikke fokuset fra firmaets markedsposisjon til menneskelig 

sømmelighet, men viser heller forretningsforståelse på hvordan disse to er linket og gjensidig 

forsterket. Utvidet forskning de siste 30 årene på sammenhengen mellom samfunnsansvars 

politikk og finansiell performance har tegnet et generelt billede om at et det eksisterer et 

positivt forhold mellom disse to (Orlitzky et al 2003). Allikevel er det store komplekse 

utfordringer ved å måle CSR og finansiell performance, særlig på måten man skal definere 

årsaken mellom økonomisk suksess og ansvarlig oppførsel. 
3.6.10 Oppsummering  

Konkluderende beskriver de nevnte avsnitt ovenfor at det er nødvendig å utvikle og forske på 

forretningscasen CSR, med hovedfokus på å etablere standarder og kvantitative indikatorer 

som kan måle og overvåke økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig performance i 

praksis. Per dags dato har CSR eller bærekraftighet i økt grad blitt et ansvarsområdet for store 

virksomheter. Det er nødvendig at man handler globalt og samarbeider mot de tre 

hovedmålsetningen, skape bevissthet og øke kunnskapen rundt CSR. Utvikle kapasiteten og 

kompetansen for påvirke og hjelpe CSR hovedstrømningen, forsikre og muliggjøre et miljø 

for CSR.  

 
3.7 CSR RAPPORTERING 
Bærekraftig rapportering61 nevnes oftere og oftere i litteraturen selv om konseptet ikke er helt 

klart, og mange overlappende definisjoner blir brukt. Schaltegger(2006) argumentere for at 

det i virksomheter møter store utfordring i forhold til rapportering om de ikke finansielle 

61 Sustainability accounting
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informasjoner, fermtidsrettede informasjoner og interessentenes behov, som danner et 

helhetlig og rettvisende bilde av virksomheten. Flere studier har forsøkt å linke finansiell 

performance og sosial performance for å prøve å finne en korrelasjon mellom de to62. Chousa 

og Castro(2006) foreslår et integrert rammeverk for finansiell analyse av bærekraftighet 

basert på Dupont system om proporsjon nedbryting. I tillegg har shareholder value konseptet 

blitt videre utviklet av Schaltegger(2006) til å inkludere ikke finansielle informasjoner, altså 

miljø og samfunnsmessige aspekter. Når det gjelder rapportering skal sist men ikke minst sies 

at det handles på bakgrunn av ønsket om å fremme forandring i oppførsel. 

Rapporteringsprosessen skal påvirke til å forandre virksomheters og ledelsesstrategier og 

informasjonssystemer, som over tid vil føre til forandringer i virksomhetsfilosofi og praksis 

Modellene vil ikke bli nærmere belyst da den ikke har innvirkning på analysen. 

 
3.8 MANGLENDE TEORETISK PERSPEKTIV  
Som beskrevet i de forgående avsnitt fokuserer de fleste litteraturstudier på empiriske studier 

om hvordan CSR påvirker økonomisk performance og interessenter. Det er ikke mange som 

har sett på hvordan implementeringen av CSR i virksomheten eksisterende strategi, og det 

som behøves er teorier som kan bevise sammenheng mellom samfunnsansvar og økonomisk 

performance. Dette var allerede i fokus i 1985, og ble forsket på av Arieh Ullmann. Han tok 

for seg forholdet mellom samfunns offentliggjøring, samfunns performance og økonomisk 

performance, og konkluderte med at inkonsistensen i tidligere forskninger grunnet i mangel 

på teori innefor problemområdet. Det nærmest man komme teori på dette området er 

Schaltegger (1988) og videre uvikling av denne gjort av andre teoretikere63, som søker etter å 

forklare og beskrive utbredte tanker angående CSR performance og økonomisk performance. 

 
3.9 OPPSUMMERING OG LITTERATURENS BIDRAGSNYTTE  
Oppsummerende kan man se at CSR som studiefelt er rimelig bredt og omhandler mange 

aspekter som interessenter, legitimitet, moralske aspekter, filantropi, veldedighet for å nevne 

noen. Litteraturen som er belyst viser at CSR som konsept har forandret seg ganske drastisk 

de siste tiårene fra å kun omhandle en forsikring om godt rykte og brand verdi, til å bli et 

viktig element i virksomhetens langtids konkurranseinvestering. Interessenters interesse i 

CSR har utviklet seg i takt med tiden, og fokus på miljø og samfunn. Empiriske studier av 

performance og konkurransefordeler ved CSR er analysert og viser seg og variere i takt med 

innsats og metode, generelt er det vanskelig å si om engasjement i CSR har en utklasserende 

verdieffekt. Til slutt må det også nevnes at ved å utforske teoretisk aspekter som 

62 Griffin, Mahon 1997, Schaltegger, Figge 1997, Schaltegger, Figge 1997, Chousa, Castro 2006 
63 Lankoski (2000), og Schaltegger & Synnestvedt (2002) 
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implementering av CSR og finansiell performance ble jeg fort klar over at dette er aspekter 

som litteraturen ikke har forsket mye på, og den teoretiske bidraget er snevert og svakt.  

Konkluderende kan man si at den eksisterende litteraturen som linket CSR til finansiell verdi 

viser rom for dypere forskning, både teoretisk og praktisk. Ved å gjøre dette vil man muligvis 

finne nye aspekter og kunnskap som kan hjelpe til å finne avhengighet mellom forståelsen av 

CSR i forretningen og samfunnet. Litteraturstudie gir således mitt forskningsområde gyldig i 

tillegg til at det dokumenterer hvorfor den teoretisk ideen som vil diskuteres i det følgende 

kapittel skaper verdi til avhandlingen. 

 
I dette kapittelet har jeg som sagt tatt for meg utviklingen i CSR og konseptet. I tillegg til 

betydning det for virksomhet og samfunn. Jeg har også belyst hvordan interessentteori og 

legitimitetsteori kan forklare virksomhetens atferd. Videre i kommende kapittelet vil jeg se 

nærmere på hva som ligger i selve begrepet strategisk CSR, og hvordan strategisk CSR kan 

fungere som en brikke i byggingen av et bærekraftig samfunn. 



 

 
 

28

KAPITTEL 4: PORTER & KRAMERS TEORETISK RAMMEVERK 

I dette kapittelet vil jeg introdusere leseren for oppgavens begrepsmessige rammeverk, da 

hovedfokuset for analysen omhandler å undersøke om det finnes synergi mellom 

virksomheters CSR–aktiviteter og forretningsstrategi. Rammeverket vil benyttes til å 

klargjøre anvendelsen av strategisk CSR og potensialet anvendelsen har til å skape 

forandring.  

Til å starte med vil jeg presentere den teoretiske bakgrunnen for forestilling av det 

konseptuelle rammeverket. Videre vil jeg forsøke å ut belyse og spesifisere oppstandelsen av 

fenomenet strategisk CSR. Teoretisk rammeverk viser generelt ulik oppbygning og ulike 

faktorer, og forholdet mellom dem. Dette hjelper til å forklare et annet utvikle konsept som i 

tilfellet CSR implementering i danske virksomheter. Et teoretisk rammeverk er viktig og kan 

komplimentere det grunnleggende forskningsområdet gjennom forklaring av et faktisk 

fenomen.  

Det er viktig å forstå faktorer bak strategisk CSR for og fullt og helt kunne forstå og 

gjenkjenne kompleksiteten og diversiteten bak fenomenet og hvordan det relateres til 

bærekraftighet. Jeg har valgt å anvende Porter og Kramers teoretiske rammeverk. Grunnlaget 

for dette er at teorien er dyptgående og helt klart viser hvordan strategisk implementering har 

en innvirkning på virksomhetens verdiskapelse og konkurransefordeler. 

Det strukturelle sammenhengen i det teoretisk 

rammeverk64 består av flere stadier. Først 

presenteres hovedkonseptet bak teorien, deretter 

strategisk CSR som driver. Hvordan det kan 

anvendes i praksis for til sist å se på evt. 

verdiskapelse og konkurranseevne i forhold til 

CSR aktivitet. Som illustrert i modellen er disse 

faktorene sammenfallende og det kan 

argumenters for at de tilfører eller påvirker 

virksomheten i forhold til deres fokus på strategisk CSR.  
 
4.1 STRATEGI OG MILJØ 

Teorien bygger på at staten holder selskaper ansvarlige for samfunnsmessige og miljømessige 

konsekvenser av deres aktiviteter. Per dags dato finnes det et uttall organisasjoner som 

rangerer selskaper på bakgrunn av CSR performance, disse rankingene tiltrekker mye 

64 Modellen; egendefinert

Stadie 1, 
hovedkonsept 

Stadie 2, 
hovedaktører 

Stadie 3, 
Strategisk CSR 

som driver 
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publisitet. Det økte fokuset har fått mange selskaper til å øke engasjementet og gjøre mer for å 

forbedre samfunn og miljømessige konsekvenser av sine aktiviteter. Tiltakene har dog ikke 

vært så effektive, det kan være to grunner til at effekten ikke har vært så stor som ønsket. For 

det første setter virksomheter generelt forretning opp mot samfunnet selv når de helt klart 

viser avhengighet. På den andre siden presses selskaper til å tenkte CSR på generiske måter 

fremfor den mest effektive og passende måte for hvert enkelt selskaps strategi. 

Den mest brukte og generelle fremgangsmåte for CSR er så stykket opp og så 

usammenhengende fra forretning til strategi så den skuler mange av de store mulighetene til 

selskapet til å nyttiggjøre samfunnet. Dersom selskaper på den andre side analyserte sine 

prospekter for samfunnsansvarlighet med samme rammeverk som guider deres 

kjerneforretningsstrategier, ville de oppdage at CSR er mye mer enn en kostnad eller en 

veldedig gjerning. Med riktig fokus på utvikling av CSR kan det bli en viktig kilde for 

fremtidige muligheter, innovasjon og konkurransefordeler 

Artikkelen til Porter og Kramer(2006) ser på forholdet mellom business og samfunn som ikke 

behandler virksomhetssuksess og samfunnets velferd som et null sums spill. 

Med høyere fokus på den strategisk synsvinkel har CSR mulighet til å være en kilde for stor 

samfunns progress da forretning tilfører sine betydelige ressurser, ekspertise og innsikt til 

aktiviteter som gagner samfunnet. 

 
4.2 TILSYNEKOMSTEN AV CSR  
Som nevnt tidligere har selskapers fokus på CSR ikke vært helt frivillig. Fokuset har blitt 

vekket etter offentlige tilbakemeldinger på saker de tidligere aldri har tenkt på som en del av 

sitt businessansvar. Veldedighetsorganisasjoner og aktivister har blitt mer aggressive og 

effektive til å bringe offentlig press på dagens virksomheter. CSR debatter har beveget seg 

helt inn i selskapers styrerom og på styremøter. Statlige reguleringstiltak forventer i tillegg nå 

samfunnsansvarsrapporter fra virksomhetene. Forventende lovgiving i flere land krever at alle 

børsnoterte selskaper offentliggjør etiske samfunns – og miljømessig risiko i sin årsrapport. 

Dette presset viser at eksterne stakeholders søker etter å holde selskaper ansvarlige for 

samfunnssaker og belyser den store finansielle risikoen for firmaer som ikke oppfører seg 

anses som uakseptabelt. Selskaper er oppmerksomme på denne risikoen, men er usikre på 

hvordan de skal opptre og forholde seg til det. Mest vanlig tiltak har verken vært strategiske 

eller operasjonelle, men kosmetiske. Med dette menes at fokuset har vært offentlige relasjoner 



 

 
 

30

og media kampanjer som hovedsakelig fokuserer på ”glossy” CSR rapporter som utskiller 

selskapets samfunns- og miljømessig gode oppførsel65. 

Selskapets CSR publikasjoner tilbyr sjelden et sammenhengende rammeverk for CSR–

aktivitet, og ikke alene et strategisk et. En fremtidsrettet forpliktelse for å nå ettertrykkelig 

performancemål er enda sjeldnere. Det å se på tidligere tanker rundt CSR er et essensielt 

utgangspunkt for å forstå hvorfor en ny fremgangsmåte behøves for å integrere 

samfunnsansvar og -hensyn mer effektivt i selskapets kjernebusinessaktiviteter og strategi.    

 
4.3 GENERELLE JUSTERINGER FOR CSR 
Forkjempere for CSR har brukt fire forskjellige argumenter for å fremme fokuset på området. 

De fire hovedargumentene omhandler virksomhetens moralsk engasjement, opprettholdelse 

av engasjement, godkjennelse for å operere og virksomhetens rykte. 

Det moralsk engasjement omhandler argumenterer for at selskaper har et ansvar for å være 

gode borgere og gjøre ting riktig. Argument nummer to sustainability vektlegger miljø og 

fellesskaps forvaltningsansvar. Godkjennelse for å operere argumenterer videre for at alle 

selskaper trenger taus eller eksplisitt tillatelse fra staten, samfunnet og andre stakeholdere for 

å gjøre eller fortsette å drive sin business. Det fjerde argumentet omhandler rykte og er brukt 

av mange selskaper for å rettferdiggjøre CSR initiativer på den måten at de vil forbedre 

selskapets image, styrke sin merkevare og øke aksjeverdien 

Den moralske delen hvor samfunnsnytten veies opp mot finansielle kostnader er enda ikke 

utviklet. Når det gjelder opprettholdelse av engasjementet må selskaper jobbe på langsiktig 

basis. For å klare dette er det tre viktige punkter på bunnlinjen. Økonomi, samfunn og 

miljømessig performance. Ledere uten strategisk forståelse for CSR er nødt til å utsette disse 

kostnadene hvilket kan føre til enda større kostnader når selskapet senere blir dømt for brudd 

på sitt samfunnsansvar.   

For CSR som forskningskonsept er forbindelsen mellom gode gjerninger og forbrukers 

holdninger så indirekte at de er umulige å måle. Man har ingen mål å kvantifisere nytten av 

disse CSR programmer på gyngende grunn med sjanse for ledelse eller et sving i business 

syklusen.  

Alle de fire punktene eller argumentene har samme svakhet, det at de i høy grad fokuserer på 

spenningen mellom business og samfunn og ikke på dens gjensidige avhengighet66. De følger 

65 Porter og Kramer 2006 – Strategy and Society: The Link Between 
Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility   
66 Porter og Kramer (2006) – Strategy and Society: The Link Between 
Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility   
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et generisk mønster som ikke er tilpasset firmaets strategi eller aktiviteter. CSR aktivitetene 

blir ukoordinerte og usammenhengende fra selskapets strategi og gir derfor ingen meningsfull 

samfunnsvirkning og styrker heller ikke firmaets langsiktige konkurranseevne 

Konsekvensene av fragmenteringen er et kolossalt tam av muligheter. Styrken selskapet har 

for å skape samfunnsnytte forsvinner og det gjør også potensialet deres til å ta ansvar som vil 

støtte eget samfunn og forretning 

 
4.4 INTEGRERING AV FORRETNING OG SAMFUNN 
Porter og Kramer (2006) mener forretning og samfunn trenger hverandre, og at det vil dra 

selskaper ut av den forvirrende generiske CSR tankesettet. Suksessfulle selskaper trenger 

friske og sunde samfunn. Faktorer som utdannelse, helse og like muligheter er essensielt for 

produktiv arbeidskraft. Ultimativt vil et friskt og sundt samfunn skape økende etterspørsel for 

forretning da flere menneskelig behov imøtekommes. På samme måte trenger sunde samfunn 

suksessfulle selskaper. Den gjensidige avhengigheten av selskaper og samfunn innbærer at 

både forretningsavgjørelser og samfunnspolitikker må følge prinsippet av felles verdier 

(shared value). Valgene som treffes i de forskjellige virksomhetene må gagne både forretning 

og samfunn. Denne gjensidige avhengigheten mellom selskap og samfunn har to forskjellige 

former. Den normale kjerneforretningen som beskrives som inside-out linkage, hvilket 

omhandler hvordan selskapet påvirker samfunnet gjennom aktiviteter i normal business. 

Eksterne samfunnsforhold vil derimot påvirke selskaper på godt og ondt og beskrives som 

outside-in linkage.  

Når det gjelder konkurransesammenheng kan den deles opp i fire forskjellige fokusområder. 

Første punkt er kvantitet og kvalitet av business input, videre finner man regler og insentiver 

som fremmer konkurranse. Det tredje punktet fokuserer på størrelse og sofistikering av lokal 

etterspørsel og til slutt har man den lokal tilgjengeligheten støtte av industrien. Sammen gir de 

fire punktene mulighet for CSR initiativ.  

Det forventes ikke og er heller ikke mulig for noen selskaper å løse alle samfunnsproblemer, 

men de må velge saker som krysser deres særskilte forretning. Den essensielle testen som bør 

guide CSR er i grunnen ikke om der er verdt det eller ikke, men mer om det gir en mulighet til 

å skape ”shared value”. Porter og Kramers (2006) rammeverk foreslår at sosiale saker som 

påvirker selskaper faller inn i tre kategorier67. Generiske sosiale saker eller issues, verdikjede 

påvirkning og samfunnsdimensjoner av konkurranse sammenheng. Kategorisering og 

rangering av samfunnssaker er bare et verktøy for videre å skape en eksplisitt og bekreftende 

corporate samfunns agenda. Denne agendaen ser utenom samfunnets forventinger til 

67Se Bilag, Modelloversikt, Modell 4, Corporate Involvement in Society. 



 

 
 

32

muligheter for å oppnå samfunns og økonomisk nytte. Den beveger seg i et spekter fra å 

lindre skade til å finne en måte for å forsterke virksomhetens corporate strategi ved utvikling 

av samfunnsforhold. En vedvarende porsjon ressurser og oppmerksomhet må omgjøres til 

sann strategisk CSR. Gjennom strategisk CSR vil selskapet kunne skape størst signifikant 

samfunnsinnvirkning og størst forretnings utbytte 

Et annet begrep teoretikerne anvender er responsiv CSR. Begrepet omhandler å være god  

borger og innvirke eksisterende motsatte effekter fra forretningsaktiviteter68. På grunn av 

manglende innvirkning på verdikjeden har selskaper innført en sjekkliste fremgang til CSR, 

ved bruk av standardisert sett av samfunns og miljømessig risiko(GRI – 141 CSR saker69.) 

Videre når det gjelder Strategisk CSR er det et hovedpoeng at strategien, som nevnt tidligere, 

går hånd i hånd med beste praksis. Dette handler om å velge beste posisjon og differensiere 

seg fra konkurrenter, ved eksempelvis lavere kostnader eller bedre tilfredsstillelse av 

interessentenes behov. Prinsippene omhandler selskapets forhold til interessenter og 

konkurrenter. Strategisk CSR frigjør også ”shared value” ved investeringer i 

samfunnsaspekter av sammenhenger som styrker selskapets konkurranse evne. Suksess i 

selskapet og suksess i samfunnet blir gjensidig forsterket. Desto tettere bånd det er mellom 

samfunnssak og selskapets forretning desto større mulighet for innflytelse av firmaets 

ressurser, kapasitet og utbytte til samfunnet. 

Når verdikjedepraksis og investeringer i konkurransesammenheng er fullt integrert blir CSR 

vanskelig å skille fra selskapets daglige business. Hjerte til alle strategier er en unik 

posisjoneringsverdi. Strategiske CSR oppstår når et selskap tilfører en samfunnsmessig 

dimensjon til sin verdi, de gjør samfunnspåvirkning integrert i sin overordnede strategi. Ved å 

tilføre en samfunnsdimensjon til sin verdiskapelse åpner selskapet for en ny grense i 

konkurranse posisjonering70. 
4.4.1 CSR i interessentenes forventinger og deres innblanding for virksomhetens strategi 

I løpet av de siste årene kan man se en drastisk forandring i oppførsel og forventinger brakt på 

skuldrene til virksomheter. Det har vært et økt fremspring fokus på virksomheters 

samfunnsansvar fra interessenter, alt fra kunder og ansatte til lovgivere og investorer.  

Utfordringer til virksomheters kommunikasjon har forandret seg mye. I dag kan rykte 

påvirkes av den minst faktor71.  

68Se Bilag, Modelloversikt, Modell 5, Corporate Involvement in Society. 
69Se Bilag, Rapporteringsstandarder og prinsipper, GRI  
70 Porter & Kramer (2006) – Strategy and Society: The Link Between 
Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility 
71 Jenny Dawkins & Stewart Lewis, Journal of Business Ethics 44: 185–193, 2003. 
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I tillegg til økning i hurtighet og tilgang hos media på måten selskapers etikk og oppførsel blir 

diskutert har det de siste årene skjedd en dramatisk forandringer i holdninger og forventinger 

til selskapers praksis. En viktig faktor som har dukket opp den siste tiden er klimadebatten i 

forhold til virksomheters ansvar i forhold til interessentgrupper de påviker, en oppførsel som 

har innflytelse på deres suksess. Økt fremspring i fokus på ansvarlighet fra interessenter viser 

at forbruker ikke lenger kun fokuserer på produktkvalitet, verdi for pengene og finansiell 

performance når de danner seg et bilde av virksomheten. Nå ligger det verdensomspennende 

fokuset på faktorer relatert til selskapets sosiale ansvar, som behandling av medarbeidere, 

miljø og samfunnsengasjement og miljøsaker (se figur). 

Figur: Nøkkelfaktorer for virksomhetens rykte 

 
Kilde: MORI / Environics 

Figuren forteller ikke at 50% handler på bakgrunn av samfunnsansvar generelt, det er nok mer 

sannsynlig en erklæring av ideelle intensjoner, men den oppadgående trenden påpeker 

viktigheten i det. Den økte bekymringen rundt virksomheters ansvar er ikke begrenset til 

offentligheten. Bekymringen har også blitt tydelig hos interessenter og viktigheten vokser 

klart for nesten hele allmennheten. I fraværet av forbrukers fokus på kvalitet og verdi 

representerer nå ansvarlighet en dominant meningsdriver. Flere baserer samarbeid på 

bakgrunn av virksomhetens satsning og forpliktelse til CSR. Forretningsmedier har også en 

tendens til å stille seg kritisk rundt mengden av fokus virksomhetene har til ansvarlighet. 

Forventningene til selskapene er høye og urealiserbare, media og offentligheten er ikke 

mottaklige for å tolerere at selskaper angivelig svikter sine forpliktelser. Enron skandalen har 

virkelig satt spor etter seg og ingen virksomhet trenger en påminnelse om sårbarhet ovenfor 

rykte når de blir eksponert for bevis om uansvarlig forretningspraksis. Regjeringer stiller 

spørsmål rundt om virksomheter vier nok oppmerksomhet til sin ansvarlighet. Oppfattelsen av 

virksomhetens ansvarlighet er en av de mest maktfulle drivere sett i forhold til rykte. 

Viktigheten knyttet til ansvarlighetssaker av investormiljøer har en tendens til å være lavere 

enn i andre interessent grupper. Men på den andre siden er en stor majoritet av investorer og 
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finansiell analytikere enige om at oppmerksomhet rundt emne er ønsket. Den hurtige veksten 

av SRI fond har uten tvil økt fremspringet av virksomhetens ansvarlighet i investeringsmiljøet 

og det nåværende momentumet bak ikke-finansiell rapporterings måling viser seg å være en 

voksende trend. Ledere for virksomheter vier også større oppmerksomhet til CSR og det viser 

seg at virksomheter øker adresseringer til CSR saker på grunn av offentlig bekymring.  

 
4.5 CSR I PRAKSIS 
BSR72 identifiserer fem nøkkeltrender innenfor CSR som skaper belønning for virksomheten 

samfunnet og verden som helhet73. En faktor er ”return on investment (ROI)”. Flere og flere 

bransjer anerkjenner nytten ved CSR fra omkostningssparing på energi og materialer til 

direkte nytte ved forbedret ry og rykte fra interessenter og indirekte nytte fra ansatte. Med 

viktigst av alt belønningen som CSR program gir gjennom økt økonomisk verdi gjennom 

skapelse av produkter og servicer som støtter bærekraftighet. En annen nøkkeltrend er økt 

belønning til miljø og arbeidere. Selskaper arbeider mot å lindre innflytelsen de har på 

miljøresurser som vann gjennom bevaring og ved å fremme utvikling som gagner samfunnet 

og medarbeidere. 

”New media” og konkurranse om kunde tankegangen er også en trend i fokus. Gjennom 

CEO-blogger, YouTube og andre medieverktøy ruster smarte virksomheter kunder og 

interessenter med  informasjon om sin CSR innsats. 

Karbon fotspor når verdikjeden i virksomheter. Flere selskaper innsamler troverdig data om 

sine karbon utslipp i sin globale verdikjede og BSR designer også et verktøy for å hjelpe dem 

med kalkulere mengden utslipp. I tillegg til at virksomheter reduserer sine klimapåvirkinger 

gjennom mindre utslipp arbeider fremmende virksomheter for å forme og utvikle markeder 

for miljøvennlige servicer som vann, næring og biodiversitet. Det er vanskelig å forsikre seg 

om at CSR aktiviteter designet og godkjent av ledelsen på styrerommet transformeres til 

virkelige aktiviteter på arbeidsplassen. Få selskaper klarer denne overgangen. Men det er flere 

selskaper som demonstrerer denne synergien. 

Det er ikke lett å gjenoppfinne et selskap, men når det gjelder det amerikanske selskapet 

Anvil Kintwear Inc har en nylig transformasjon sent deres gamle brand til å bli en hovdeaktør 

i det blomstrende markede miljø- og samfunnsansvarlige ”activewear”. Hjertet av selskapets 

gjenskapelse var lanseringen av en organisk bomulls kolleksjon i 07 og en resirkulert bomulls 

kolleksjon i 08. Innefor 12 måneder vokste de seg til å bli den største innenlandske bruker av 

organisk bomull i USA. Videre arbeider de med å introdusere klær lagd av polyester fra 

72 Business for social responsibility
73 BSR: CSR as business strategy, 2008.  
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resirkulerte plastflasker. Selskapet mener at CSR er en del av alle forretningsvalg selskapet 

tar. Alt fra analyse av energiforbruk til reduksjon av karbonutslipp eller simpelthen bare det å 

forbedre arbeidsmiljøet for de ansatte, oppføre seg som en god borger er avgjørende for å 

skape beærekraftige forretnings modeller. Fokuset på CSR har ført til at selskapet sparer 

penger, øker medarbeider lojaliteten og tiltrekker seg dyktigere medarbeidere. Deres suksess 

historie er forhåpentligvis med på å inspirer flere CEOer eller lesere til å gjøre det rette og det 

gjør innsatsen verdig for Anvil74.  

Yahoo har også lansert et nytt forretning og menneskeretts initiativ. Kommunikasjon og 

teknologi er nøkkel drivere og er et viktig fundament for dagens globale økonomi. Til tross 

for den raske spredningen av verktøy som e-mail, mobil applikasjoner og web søk til alle 

hjørner av verden må leverandører og bruker av servicen fortsatt kjempe med innsatsen fra 

regjeringen som begrenser den frie ekspansjonen og privatlivsrettigheter de samme 

verktøyene muliggjør. På bakgrunn av dette har Yahoo! Etablert en ny forretnings og 

menneskerettighets program som guider deres fremgangsmåte mot eksisterende og potensielle 

markeder for sine produkter. Fundamentet i programmet er kjerne verdier sentrert på den åpne 

tilgangen til informasjon, ytringsfrihet og troen på at engasjement selv i land med begrenset 

ytringsfrihet og tilgang kan ha en positiv innvirkning på deres liv – med internett som en 

mektig representant til forandring hvor enn det anvendes75. Yahoo!s forretning og 

menneskerettighets program støtter multidisiplinær innsats for å fremme tilgang til internett 

og begrense urimelige restriksjoner for anvendelse. Yahoo! foretar seg en formell 

menneskerettighetsinnflytelsesverdi for å utforske det potensielle skjæringspunktet mellom 

planlagte aktiviteter og risiko for individuell frihet. Virksomheten skreddersyr på denne 

måten sin inntreden på nye markeder for å minimerer risikoen for brudd på 

menneskerettigheten. Programmet er en viktig del av Yahoo!s pågående arbeid om å beskytte 

rettighetene til sine kunder i hele verden og for å gjøre internett til en kilde som skaper 

positiver forandringer i forbrukers liv.  

Selskapet Ford Motor fokuserer på at det å behandle mennesker med verdighet og respekt er 

et viktig fundament for hvordan de utfører sin forretning rundt i verden. Ford utgjorde i 2000 

menneskerettigheter som sin kjerneverdi for bærekraftig strategi og tre år senere begynte de å 

implementere Fords lover for arbeidsforhold i sin verdikjede. Ford krever at leverandører 

forsikrer at alle deres produkter er fremstilt under forhold som demonstrere respekt for 

menneskene som lager dem. For Ford er dette like viktig som kvalitet, kostnad – 

74 www.anvilknitwearcsr.com, (800) 223-0332 
75 http://yhoo.client.shareholder.com/press/human-rights-free-expression.cfm 
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konkurransedyktighet og intensitet av levering76. For å effektivt kunne engasjere sine 

leverandører i verdikjeden har Ford utviklet en fremgangsmåte i tre faser; individuelle midler, 

selskaps (corporate) engasjement og samarbeid i industrien (Automotive Industry Action 

Group (AIAG)).  

Det amerikanske selskapet ProcessMAP Corporation har også hatt suksess. Med kunder 

fordelt over flere enn 60 forskjellige land, har ProcessMAP stått frem som en klar leder for 

software løsninger for å trace miljø-, sikkerhet – og helse data for verdens største selskaper.  

Deres web – baserte løsninger inkorporerer GRI rammeverket og opptrer som ryggraden til en 

virksomhetens data ledelses plattform for å måler og trace progresjonen i bærekraftigheten og 

CSR. Hovedgrunnen til virksomhetens suksess er den enkle måten å samle troverdig 

informasjon selskapsbredt. Kunder anvender systemet for å kommuniserer sin CSR 

performance innefor organisasjonen via ”scorecards” og til det offentlige via CSR. 

Virksomheten eies av medarbeidere og har vokst ekstremt de siste fem år hvilket er en hyllest 

til selskapets suksess. Suksessen og veksten er et bevis på at deres løsninger gir kunden 

mulighet til å kalkulerer ROI’en på deres CSR engasjement eller investering.  

Videre ser man en modning av globale offentlige – private partnerskap og International Youth 

Foundation (IYF) anfører med sitt arbeid plassert i over 70 land. De anser filantropien som en 

sammenslutning, så skala og bærekraftighet er viktig. IYF arbeide med forretninger og 

miljøer for å kopiere det som allerede fungerer. De har en ressursbasert fremgangsmåte til 

ungdom ved at de investerer i deres ferdigheter og forbereder dem til arbeid. CEOer som 

arbeider i utviklingsmarkeder forstår verdien av det å skape et program hvor man investerer i 

menneskelig utvikling og arbeid. Ungdommen er jo alt ettersom morgendagens arbeidere og 

borgere.  

 
4.6 IMPLEMENTERING AV CSR 
Oppmerksomheten rundt sosiale og miljømessige konsekvenser av forretningen er blitt 

synligere, og likevel er performance på dette området langt fra tilfredsstillende. Man kan se en 

felles trussel på tvers av selskaper hvilket, som også Porter og Kramer nevner, viser at 

selskapers samfunnsbekymring og forretning blir sett på som to uavhengige ansvarsområdet. 

Konsekvensen av detter er at virksomheter mister fokus på hvordan samfunnsansvar kunne 

vært integrert i deres langsiktige forretningsresultat. Forretninger verden over er så opptatt av 

det umiddelbare resultat at de ikke klarer se den tapte muligheten som anerkjennelse av 

samfunnsansvar gir virksomhetens langsiktige bæredyktighet. Som et resultatet, basert på 

modning av strategisk tankegang i virksomheten, vil CSR bli implementert på en eller flere av 

76 www.ford.com/go/sustainability 
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de følgende måter vist nedenunder. Porter og Kramer nevner disse justeringer for CSR, men 

nedenunder blir de klarer utdypet. 

Figur: Varierende grader av integrering mellom CSR initiativ og forretningsstrategi 

utarbeidet av virksomheter 

 
Kilde: www.alagse.com/strategy/s17.php 
4.6.1 CSR som tilbakevirkende strategi 

CSR har generelt blitt oppfattet som en tilbakevirkende strategi for gjennomliving av fallende 

formue for virksomheten ved å vinne tillit i samfunnet de opererer i. Eksempler på dette er 

Shell i Nigeria og Nike i asiatisk lang. På grunn av økning i slike eksempler har virksomheter 

startet å adopterer en proaktiv fremgangsmåte som analyserer kostnaden ved ikke å 

anerkjenne samfunnsansvaret og som resultatet gjør det minste for å trekke på og følgende 

minimerer deres forbruk på dette området. Slike virksomheten ser på CSR som en kostnad og 

tvang. Denne fremgangsmåten skjuler foretningen fra å identifisere det virkelige potensial 

CSR innbærer med respekt til deres kjernevirksomhet. Noen selvtilfredshet fra slike 

virksomheter kan resulterer i en type skandaler som vi også finner i dag. Korporativ ugjerning 

er virkelig kostbart hvis man blir oppdaget. 
4.6.2 CSR som image fremmende praksis 

Innsats fra virksomheter for å gjenvinne tillit etter ikke å ha frikjent sitt samfunnsansvar kan 

utførlig klassifiseres som ”damage control” praksis med tanke på image. I likhet med det 

Porter og Kramer sier er virksomheter i dag ser på CSR som en mulighet for å bygge og 

fremme sitt image. Det vil veldig gjerne trekke oppmerksomhet fra media og offentligheten 

generelt, og på bakgrunn av dette annonsere planer for forskjellige typer av filantropiske 

aktiviteter. Det er ikke noe galt med denne fremgangsmåten bortsett fra det faktum at slike 

initiativer ikke er vektlagt i labyrinten av viktige og nødvendige forretningsavgjørelser. 

Dersom virksomheter kan utvikle en systematisk og gjennomtenkt fremgangsmåte for å 

opprettholde fokus på sosiale velstandsaktiviteter ville dette ikke bare fremme image i den 
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nærmeste fremtid, men konsistent på området ville hjelpe selskapet å skape et positivt rykte 

på bakgrunn av deres samfunnsbekymring. Et image som dette vil helt klart hjelpe selskaper 

fra fremtidige forretningsoverfall. På den andre siden inkluderer den imagefremmende 

kampanje CSR rapportering, hvor en hel del usammenhengende anekdoter på selskapets 

samfunnsbidrag er belyst, hvilket ikke på noen måte er relatert til implementering av 

forretningsstrategi i virksomheten. Dette understreker faktumet at CSR som verktøy for å 

forbedre image er mer lett forståelig for ledelser fremfor meningen ved å skape en bærekraftig 

forretning. 
4.6.3 CSR for forbedret operativ effektivitet 

Andre selskaper tar ansvar for miljøet, ikke kun ved å handle innenfor miljønormene bestemt 

av vedtekter utviklet av rettsinstanser, men også for å reduserer egne kostnader ved å forbedre 

operativ effektivitet. Ved å unngå å handle etter normene anses virksomheten for å være i 

selvtilfredshetsmodus. Når selskaper med vilje planlegger å bevege seg på den andre siden av 

selvtilfredshetsmodusen, påpeker CSR integrasjon og forretningsmål hvordan økt 

produktivitet og operasjonell effektivitet i det nåværende rammeverket også resulterer i å 

bedre miljøtilstanden, som forbedrer levevilkårene for fremtidige generasjoner. Dette er 

faktisk en forretningsnødvendighet i dag for å forbedre lønnsomheten i industrien og er klokt 

anvendt av virksomheter for prosjektering av en forretningscase for CSR og ”showcasing” 

integrasjonen av CSR og forretningsresultat.  
4.6.4 CSR som kilde for konkurransefordeler 

Virksomheter må ha en klar forståelse for innflytelsen de har på samfunnet, og gi en tanke til 

spørsmålet – Hvordan  strategi skaper kvalitativ vekst for samfunnet i samsvar med forretning 

på kort og lang sikt? Svaret på spørsmålet er ikke innlysende fremtredende, men en åpen 

debatt mellom øverste ledere og strategi–representanter kan åpne for løsninger som kanskje 

kan hjelpe med å forbedre kvaliteten til livsindikatorer for omgivelsene, på en måte som 

fremmer fremtidige forretningsmuligheter, hvis ikke for den nåværende lønnsomhet. 

Utfordringen for dagens industri er å identifisere sosiale spørsmål som driver 

konkurransesituasjonen både nå og i fremtiden. For å identifiserer disse sakene må ledere 

først og fremst opptre i den tro at CSR er en kilde til forretningsmuligheter og 

konkurransefordeler. Integrasjonen vil da bane vei for allsidig bærekraftighet og vekst. 

Tidligere en de fleste eksperter forventer vil saker relatert til klimaforandringer og 

samfunnsansvar i virksomheters driftsområde bli en avgjørende faktor for forretningens 

overlevelse. CSR har potensial til å forandre måten forretninger utføres verden rundt. 
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4.7 CSR OG KONKURRANSEDYKTIGHET/PERFORMANCEMÅL  
Dagens globale forretnings har støtt på en skremmende utfordring som innebærer at 

virksomheter skal oppnå og opprettholde konkurransefordeler samtidig som de legitimerer  

interessenter og samfunn til vekst og fremgang. CSR er en virksomhets plikt til å betrakte 

interessen til kunder, samfunn, medarbeidere, aksjonærer, og videre sosiale og miljømessige 

konsekvenser ved forretningsaktiviteter. Men det er viktig å ikke glemme at den økende 

samfunnsbetoning på miljømessig bærekraftighet skaper nye økonomiske muligheter Ved å 

integrere CSR i sin kjerneforretning og hos sine interessenter kan organisasjonen oppnå et 

ultimativt mål som skaper verdi for både samfunn og virksomhet77.  

Det finnes som nevnt tidligere mange forskjellige måter og inkorporere samfunns og 

miljømessige perspektiver i sin strategiske tankegang, i tillegg til at det finnes mange 

utfordringer og dilemmaer involvert i selve prosessen. Det er noen nøkkelpunkter man må ta 

høyde for ved strategisk implementering av CSR. Ferdigheter og forestilling om å vokse. 

Videre må man ta høyde for metoder for inkorporering av samfunn og miljømessige 

bekymringer på spesielle funksjonelle områder samtidig som de opprettholder et strategisk 

uttrykk. Forretninger må bedre forstå linken mellom CSR og konkurransefordeler. Kunnskap, 

menneskelig kapital og samfunnskapital utgjør unike uhåndgripelige ressurser for 

konkurransefordeler. Ved å se på forkjellige industrier gjennom case vil man ha muligheten 

til å få et innblikk som kan anvendes for å se synergien mellom CSR–aktiviteter og strategi. I 

case studie skal jeg se på anvendelse av konseptet i virksomhetens bestemte situasjon. 

Deltakerne vil bli spurt om hvordan de linker CSR til sin forretnings praksis. Strategisk, 

proaktiv visjon som reflekterer CSR verdier samtidig som det understreker 

konkurransefordeler, innovasjon og lederskap. Inneholdte i CSR agendaen adresseres til et 

bredt spekter av saker, fra å lede korporativ filantropi til å nå ansvarlig konkurransefordeler. 

Det er vanskelig å utvikle en standard modell som kan måle effekten og de direkte 

konkurransefordelene ved arbeidet, og det finnes ingen fasitløsning. Men casestudie og 

forskningen vil gi et tydeligere bilde av hvordan virksomhetene arbeider. Det er vanskelig å 

utvikle en modell som kombinere og viser økonomisk verdi og samfunns – og miljømessig 

verdi, samtidig som interessentforholdet skal opprettholdes og pleies.  
 

77 www.stanfordineurope.com 
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4.8 ORGANISERING OG PERFORMANCEMÅL 
Ved integrering av forretning og samfunnsbehov behøves det en justering i organisasjonen, 

rapporteringsforholdene og insentivene. Fokuset må flyttes fra fokus på image til fokus på 

substans og innhold. Det som nødvendig å måle er samfunnsinnflytelsen virksomheten har. 

Verdikjede og konkurranse sammenhengende investeringer i CSR må være inkorporert i 

performance mål hos ledere med P&L (profitt and loss) ansvar. Man har behov for disse 

transformasjonene for å overkommer vedvarende fordommer. Strategi handler overordner sett 

alltid om å treffe valg og skape suksess, og der er ikke noe annerledes innenfor CSR. 

Skapelse av ”shared value” må bli sett på som research og utvikling som en langsiktig 

investering i selskapets fremtidig konkurranseevne. 

Selskaper som treffer det riktige valg og bygger fokuserte pro aktive og integrerte samfunns 

initiativer i symfoni med sine kjerne strategier vil selskapet i stigende grad skille seg fra 

resten av flokken 
4.8.1 Den moralske hensikten for business 

Det viktigste et selskap kan gjøre en innsatts ovenfor samfunnet og tilføre noe til den 

blomstrende økonomien. Tiltak for å skape eller finne ”shared value” i opperasjonell praksis 

og i den samfunnsmessige dimensjon av konkurranse sammenheng har potensialet til å ikke 

bare forsterke økonomien og samfunnsutvikling, men til å forandre måten selskaper og 

samfunn tenker om hverandre. NGO’er, staten og selskaper må slutte å tenke i termer som 

CSR og starte å tenke i termer som ”corporate samfunns integrasjon”. Porter og Kramer er 

overbevist om at CSR vil bli viktigere for fremtidig konkurranse suksess. Selskaper er dog 

ikke ansvarlige for alle verdensproblemer, og de har heller ikke ressurser til å løse dem. Men 

hvert selskap kan identifisere seg med en type samfunnsmessig problem som de er best rustet 

til å hjelpe med å løse, og fra hvor de kan oppnå større konkurransemessig fordel.  

Henvendelse til samfunnssaker ved å skape ”shared value” vil føre til selv – vedlikeholdene 

løsninger som ikke er avhengige av private eller statlige tilskudd eller støtte.  
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KAPITTEL 5: ”MORGENDAGENS” IMPLEMENTERINGSMODELL FOR CSR 

Fundamentet ved å drive foretning er å kontinuerlig forbedre produkter og servicer for et økt 

antall mennesker til priser de kan betale. Dette utsagnet har som formål å forene samfunnet og 

virksomhetenes interesser på best mulig måte. Det gir mening at man skaper fremgang 

dersom man skaper fremgang i samfunnet ved å skape innovative nye goder og servicer som 

når ut til nye kundegrupper.  

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)78 tror at ledende globale 

virksomheter i 2020 vil være de som tilfører nye goder og servicer og treffer ny kundegrupper 

på måter som henvender seg til store verdensomspennende utfordringer som inkluderer alt fra 

fattigdom, klima utfordringer, brudd på menneskerettigheter osv.  

Dersom handlingene for å kunne adressere disse spørsmålene er å være konsekvente og 

bærekraftige, må det i tillegg være profitabelt. Som beskrevet tidligere vil den hovedsaklige 

tilførselen til samfunnet komme fra virksomheters kjerneforretning og ikke de filantropisk 

programmer. Virksomheter er helt tiden nødt til å fokusere på shareholder value som et mål 

for hvor suksessfullt de tilfører verdi til samfunnet og ikke kun til seg selv som virksomhet.  

Ved hjelp av modellen utviklet av WBCSD vil jeg trekke paralleller mellom virksomhetens 

egne interesser og samfunnsbehov. Senere vil jeg sammenligne de to virksomheten gjennom 

bruk av modellen. Se på hvordan selskapene handler rundt en og samme modell.  

 
For å lykkes med implementeringen må man fokusere på alle de fire fasene i modellen79. I 

hver av fasene må virksomheten bredt engasjere seg med forskjellige organisasjoner, NGOer, 

staten, lokal samfunnet og offentligheten generelt. Videre vil denne kunnskapen føre til  at 

virksomheter får forståelse for hvordan de selv kan sette i gang prosessen i sine aktiviteter.  

78 www.wbcsd.org 
79 Modell utviklet av WBCSD;  www.wbcsd.org  
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Modellen kan lett anvendes med full kreativitet, fokus og forretningsressurser på en måte som 

fremmer og  tilfører signifikante løsninger til viktige problemer man støter på i forhold til 

samfunnet og miljøet.  

Enkelte drivere som kan hjelpe til å forbedre virksomhetens engasjementet og påvirkning 

ovenfor samfunnet er utvikling av nye teknologier som er mer samfunnsansvarlige. Utvikling 

av nye forretninger, markeder og nye kunder blant kunder under fattigdomsgrensen.  

Videre kan man hjelpe til å sette et nytt benchmark og globalt rammeverk som skaper 

universale standarder og øker foretaks forebygging. Fokuset på hvordan man operer på 

markedet og konkurransesituasjon lokalt og globalt, opprettholdelse av globale standarder 

samtidig som man handler som en del av det lokale samfunnet er viktig. Foretak må ta høyde 

for og ansvarlig administrere utfordringer ved å flytte aktiviteter mellom regioner for å skape 

mest mulig nytte på globalskala. Det bør dannes strategier som skaper etterspørsel og blir 

attraktive for ny medarbeidere, både multikulturelt, mennesker av ulike nasjonaliteter, 

bakgrunner og kjønn som vil oppfylle sitt potensial. Ledelses ansvar skal være av høy 

standard, hvilket vil demonstrere virksomheters foretningsaktiviteter og skape tillit. Ved å 

søke etter å oppnå disse punktene vil virksomheter bevege seg inn på nye områder, flytte 

grenser for sin forretnings aktivitet og søke større synergi mellom egne mål og samfunnet vi 

lever i.  

 
5.1 MULIGHETER FOR HANDLING HOS VIRKSOMHETENE  
5.1.1 Interessentenes definisjon av CSR 

Et utvalg av interessenter forstår CSR på den måten at det medfører virksomheten 

anerkjennelse av bred ansvarlighet, og dens følgende forpliktelser ovenfor samfunnet i tillegg 

til at virksomheter bekymre seg over andre faktorer enn avkastning. CSR blir oppfattet som 

virksomhetens fokus på miljøet og samfunnet det operer i, i tillegg til fokus på egne 

medarbeidere. Disse faktorene blir påvirket av alt virksomheten foretar seg, innenfor 

kjerneforretningen kan man ikke respondere til CSR som en ”add-on” eller et ”spesial 

prosjekt”. Noen interessenter belyser også andre aspekter ved CSR som eksempelvis det at 

ledere snakker om virksomhetens ansvarlighet ovenfor stakeholders i termer som å adoptere 

et bredere perspektiv en eksklusivt fokus på shareholders, eller ved å finne en måte å 

balanserer disse gruppenes forskjellige behov på. Lovgivere er spesielt bekymret for den 

lokale innflytelse av et selskap. Ikke overraskende inkluderer investeringsmiljøet en 

virksomhets finansielle ansvar i tillegg til ansvarlighet ovenfor kunder, medarbeidere, miljø 

og samfunn. For alle de forskjellige interessentgrupper kan man se på CSR som en paraply av 

termer som berøre mange aspekter av forretningen. 
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5.1.2 Prioriteter hos virksomhetene 

Det er vanskelig for virksomheter å fastsette hvor de skal sette fokuset for innsatsen med 

CSR. I Europa anser offentligheten virksomhetens behandling av medarbeidere, respekt for 

menneskerettigheter og innvirkning på miljøet som de viktigste sakene for forretningen å 

adressere. Interessenter betrakter også åpenhet og ærlighet som fundamentalt for et selskaps 

ansvarlighet. Offentligheten belyser også at forbrukerservice som en prioritet siden forbruker 

ofte bedømmer selskapets oppførsel på bakgrunn av behandlingen de får som kunde.  

Dette oppfattes som en enkel sjekkliste for handling, men i hvert tilfelle vil kompleksiteten og 

det enkelte selskaps interessentforhold ligge under disse brede emnene. Hvordan selskapene 

prioritere CSR programmer vil variere som følge av de forksjellige interessenter de er 

tilknyttet, de vil variere innenfor de forskjellige markedene de befinner seg i og de vil også 

variere som følge av bransjer og sektor de operer i.  

Innflytelsen av et selskaps CSR program avhenger av deres oppstilling i forhold til 

forventingene fra forskjellige interessenter. Et selskaps balanse mellom de forskjellige 

prioriteter må derfor bli informert av deres viktige interessenter. Virksomhetene må definerer, 

konsultere og engasjere disse interessentene i sine programmer for å forsikre seg om at deres 

aktiviteter blir ansett som relevant for både forretning og for deres interessenter, og noen 

selskaper så klart lengre fremme når det gjelder dialogprosess. Eksempelvis kan man se at de 

best implementerte CSR programmer er de med en intuitiv link mellom forretning og initiativ, 

hvor de passer at selskapet skal støtte en bestemt sak. Virksomheter som tar sin ansvarlighet 

seriøst bør i tillegg adressere sine større saker direkte, de kan ikke basere sitt ansvars rykte på 

”side-show” samfunnsinvestering initiativ mens de ignorere saker med større innvirkning fra 

deres kjerneforretningsdrift. Konsekvensene er også en nøkkel til CSR. Hvilken som helst 

mismatch mellom et selskaps utspill og dåder kan fatalt undergrave deres troverdighet. Mer 

positivt vil medarbeidere gjennom organisasjonen gjenkjenne og påtegne seg ansvarlig 

standpunkt nå de kommuniserer med interessenter. Etter forskjellige nylige bulker i rykte har 

det blitt mer innlysende at selskaper også må være konsekvente i adresseringen av sine 

ansvarsområder i forskjellige deler av forretningen og blant sine forretningspartnere, selv om 

noe av denne driften er outsourced til fjerne leverandører.  

Det økte fokuset på virksomheters CSR profil, medfører muligheter i tillegg til risiko for 

selskapet. Ved å se på kjøpatferd kan man få definert hvordan man handler ut ifra etiske 

perspektiv. Noen handler kun på bakgrunn av etiske kriterier, men dette er ikke en stor del av 

populasjonen, men en liten gruppe som aktivt ser etter etiske etiketter som Fairtrade og GM-

free. En annen kjøpsgruppe er de som prøver å foreta etiske kjøp, men faktorer som verdi for 
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pengene og kvalitet overgår ofte etiske overveielser for kjøpsavgjørelser. Denne gruppen 

omfatter dog en større del av populasjonen. Det er bekymret for selskapers innflytelse på 

samfunn og miljø, i tillegg til behandling av ansatte. En siste gruppe er den interessant gruppe 

da de fokuserer på selskapets etiske ryktet på måten de behandler sine ansatte og deres 

kundeservice. Allikevel er det sannsynlighet for at denne gruppen overveier selskapers etiske 

handlinger som et diskusjonsemne med venner enn et grunnlag for kjøpsavgjørelser, og deres 

tilegnet bekymring sistnevnt er brand image.  

 
5.2 KOMMUNIKASJON AV CSR HOS VIRKSOMHETENE 
5.2.1 Offentlig respons til kommunikasjon 

Selskaper som er engasjert i CSR støter på spørsmålet om hvordan de skal kommunisere sine 

aktiviteter. En felles bekymring er at deres CSR initiativ blir tolket av offentligheten som et 

kynisk forsøk på å utnytte gode gjerninger, et motiv for finansiell vinning. Faktumet er at 

majoriteten sier at dette er akseptable for virksomheter til å utlede fordeler fra disse 

bidragene. Dette viser tegn til at det er mindre offentlig fiendtlighet til CSR enn selskaper 

noen gang forestiller seg, selv om det selvfølgelig er saker som må kommuniserer mer 

sensibelt. Det er en klar og eksplisitt etterspørsel etter informasjon om virksomheters 

ansvarlighetsprogrammer. Majoriteten av offentligheten er opptatt av at selskaper skal gjøre 

en innsats for å fortelle om sine initiativer, men ikke bruke et signifikant beløp på dette.  

Til tross for ønske om kommunikasjon fra selskapet når ikke det store budskapet rundt CSR 

frem til offentligheten, det er virkelig tydelig spillerom for forbedringer i kommunikasjon av 

virksomheters samfunnsansvarlighet.  
5.2.2 Reaksjoner på samfunnsrapportering 

Det er også etterspørsel etter å se samfunnsrapporter fra selskaper som offentligheten har et 

forhold til, enten det gjelder investor, ansatte eller kunde. Største delen av offentligheten vil 

ønske å se en kopi av selskapets rapport hvis de var aksjonær i selskapet og rundt 

totredjedeler vil forvente å en kopi av sine ansattes ansvarsrapport. Både kunder og investorer 

er opptatt av denne informasjonen og er mindre fornøyd med selskapers nåværende 

informasjon på emne. Investorer, analytikere og forretningsjournalister er ikke fornøyd med 

kvaliteten i informasjonen80. Det er kun selskapene som selv produserer informasjonen som 

syntes den er tilfredsstillende. Hovedbarrieren viser seg å være mangel på kvantitativ 

informasjon og mangel på etablering av performance indikatorer. Målingen og rapporteringen 

av samfunnselementer fra ”the triple bottom line” presentrer helt klart utfordringene for 

praktiseringen av CSR. Dersom informasjonen var tilført det finansielle miljøet i et litt mer 

80 MORI (Market & Opinion Research, International), 
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kjent format ville det kanskje øke anvendelsen av informasjonen sett i forhold til avgjørelser 

som tas.  
5.2.3 Medarbeideres reaksjon til kommunikasjon 

I tillegg til å publiserer CSR programmer til eksterne interessenter, kan intern kommunikasjon 

han en kraftig innvirkning på medarbeideres tilknytning til virksomheten. Studier blant 

ansatte viser at videre at det å snakke høyt utad om selskapet økte betydelig blant de 

involverte i CSR aktiviteter. Advocacy økte i tillegg blant de som var oppmerksom og klar 

over virksomheters CSR program. Den positive effekten CSR har på medarbeiderne er veldig 

viktig da ansatte oppfattes som de mest mektige tales personer for selskaper sett fra 

interessenters vinkel. 

 
5.3 FORRETNINGERS RESPONS TIL ”THE NEW WORLD” 
Noen virksomheter har opplevd overfall på grunn av CSR saker, hvilket generell har spilt en 

viktig rolle i å skape et skift i forretningens sensitivitet. Selv om slike overfall ikke føles riktig 

har de dog visst seg å være nyttige for virksomheter for å belyse et nytt nivå av forhold formet 

med interessenter. Selskapene oppfattes som ledere innefor en ny verden av CSR basert på 

interessent dialog og reviderte forretningsprioriteter. Den neste utfordring for ledende 

selskaper som eksempelvis Novozymes er å definere grensen for deres nye anerkjennende 

ansvar og finne balansen mellom bidraget til regjeringen, virksomheten og NGOer til det 

fremtidige samfunn.  
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KAPITTEL 6: CASE VIRKSOMHETENE 

6.1 VIRKSOMHETSPROFIL – NOVOZYMES A/S (NZ) 
Novozymes er verdens førende virksomhet innenfor enzymer og mikroorganismer. De baserer 

sine løsninger på naturens egen teknologi, med en målsetning om å hele tiden utvide grensene 

for hvordan biologiske løsninger kan fremme den globale industriens muligheter81.  

Virksomheten har over 600 produkter, aktiviteten er plassert i 130 land og i mer en 40 

industrier forbedrer deres biologiske løsninger virksomhetens yteevne og produktkvalitet. 

Deres over 5200 ansatte på globalt plan anvendte verdens biologiske mangfold og sine 

avanserte biologiske metoder til å gjøre naturens egenskaper tilgjengelig for verdens 

virksomheter. De arbeider for en fremtid hvor deres løsninger skaper balanse mellom 

forretningsmessig vekst, et renere miljø og bedre levevilkår. I 2009 hadde selskapet en 

omsetning på 8,448 millioner, fordelt på en stor portefølje av verdensomspennende produkter 

og servicer, over 14% av  omsetningen deres blir brukt på forskning og utvikling.  

Novozymes ble introdusert på den danske børs i 2000 når virksomheten gjorde seg uavhengig 

av Novo Nordisk og den nåværende administrerende direktør Steen Riisgaard tiltrådte. 

Virksomheten eies i hovedsak av Novo AS82. Novo AS sitter på aksjemajoriteten, med totalt 

70, 1 % av stemmene i Novozymes AS.83  

 
I følgende avsnitt vil jeg beskrive virksomheten nærmere ut i fra ønske om å besvare 

problemformuleringen, men andre ord NZ bæredyktighets utvikling og CSR i praksis.  

6.1.1 CSR –Novozymes A/S  

Det er viktig å ikke blande begrepene bæredyktighet og CSR når det gjelder NZ som 

virksomhet. NZ virksomhetsfilosofi bygger på å bidra til en bæredyktig utvikling, og 

hovedfokuset for å oppnå dette er integrasjon. Det er vanskelig å skille mellom bæredyktighet 

knyttet til produkter og bæredyktighet i forhold til drift av selskapet, da fokuset ligger på 

selskapet som helhet. De streber etter å integrere bæredyktighet i alle forretningsaspekter, fra 

tankegang og organisasjonsoppbygging, til daglige aktiviteter. Ved hjelp av sine biologiske 

løsninger arbeider selskapet for å skape balanse mellom forretningsmessig vekst, et renere 

miljø og bedre levevilkår84. Virksomheten bærer den tro at bæredyktigutvikling er med på å 

skape merverdi på langsikt både for virksomheten og samfunnet. Bæredyktighet er på den 

81 Novozymes A/S, Årsrapport 2009.  
82 Se eierskapsstruktur i appendiks 
83 http://www.novozymes.com/da/MainStructure/AboutUs/Facts/ 
84 http://novozymes.com/da/MainStructure/Sustainability/ 
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strategiske dagsorden og integrert i forretningen. Det er integrert i virksomhetens verdier, 

interne ledelsessystemer, politikk, produkter og prosesser. 

 
Novozymes AS har et oppfattende bæredyktighets ”Set-up” for å fremme organisasjonens 

videre integrering av bæredyktighet i det daglige arbeid. Som nevnt tidligere handler ikke 

bæredyktighet i NZ om ”add-ons” eller noe supplerende, men om hvordan de utfører sin 

forretning. Virksomheten har en Corporate Sustainability Development Department (CSDD) 

sammensatt av spesialister på området som skal hjelpe med å lette videre integrasjon av 

bæredyktighet i alle NZ handlinger. Dette teamet hjelper til i utviklingen av  NZ felles 

bæredyktighetsstrategi i samarbeid med vise presidentene fra de forskjellige 

forretningslinjene og de regionale presidentene.  

 
Kilde: Organisatorisk ”Set-up” for  bæredyktighet integrasjon85 

 
Administrerende visedirektør for interessentrelasjoner har det overordnede ansvaret for 

bæredyktighetsutviklingsstrategi og videre rapportering til direktøren, som godkjenner 

strategien, områdene i fokus og målene. Videre blir virksomhetens performance rapportert til 

bestyrelsen hvert kvartal og er fast innhold på agendaen på styremøtene hvert halvår.  

Bæredyktighet er en integrert del av NZ forretning og de gi kunder mulighet til å optimere sin 

bruk an råmaterialet og energi, og på den måte redusere den miljømessige effekten av sine 

operasjoner og aktiviteter. Kun i 2009 har virksomhetens verdensomspennende bruk av 

bioinnovasjon ført til en reduksjon i C02 utslipp på omtrent 27 millioner tonn. NZ lever i 

troen om at sømmelighet og ansvarlighet i forretningslivet handler om å være bevisst på og 

handle ut i fra viktige interessentrelasjoner i tillegg til å være engasjert i internasjonale avtaler 

og universale verdier86.  

85 http://www.novozymes.com/en/MainStructure/Sustainability/Our+approach/Our+setup.htm 
86 Novozymes støtter og arbeidet etter United Nations Global Compact , United Nations Declaration of Human 
Rights,  Nations Convention on Biological Diversity og International Chamber of Commerce’s Charter for 
Sustainable Development    
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NZ rapportering er basert på anerkjente universale prinsipper, som er utviklet som det 

internasjonalt samfunns for å få globale utfordringer fokus på den politiske agenda. 

Virksomheten har underskrevet på FNs Global Compact og støtter videre en rekke andre 

avtaler. 

6.1.2 Forretningspolitikk 

6.1.2.1 Økonomisk ansvar 

NZ ønsker å forbedre sine økonomiske resultater gjennom målsetninger om vekst og 

verdiskapelse. I tillegg vil de oppnå konkurransemessige resultater på disse områdene. Videre 

har selskapet fokus på å opprettholde en god dialog med sine stakeholders og leve opp til 

internasjonale rapporteringsstandarder. 

6.1.2.2 Miljømessig ansvar 

Ved å integrere miljømessige og biotekniske overveielser i sitt daglige arbeid har NZ en 

målsetning om å forbedre miljømessige resultater. Dialog med interessenter og  rapportering 

om miljøinnsats er også viktig på dette området. 

6.1.2.3 Sosialt ansvar 

NZ har også som mål å integrere sosiale, menneskerettighets og arbeidsmiljømessige aspekter 

som en del av sitt daglige arbeid og forbedre innsatsen på dette området. Som under de andre 

ansvarsområder vil de opprettholde god dialog med interessenter og rapportere om sin innsats 

på det sosiale plan. 
 
6.2 VIRKSOMHETSPROFIL – SIMCORP A/S (SC) 
SimCorp ble etablert som virksomhet i 1971 og har i da ca 1100 ansatte lokalisert på 19 

forskjellige kontorer på 4 forskjellige kontinenter87. Hovedkontoret ligger i København, hvor 

SimCorp A/S er noteret på NASDAQ OMX København AS fondsbørs.  

SCs direksjon er ansvarlig for den daglige driften av selskapet og består per dags dato av tre 

medlemmer. Direksjonen rapporter til bestyrelsen, som er direkte utvalgt av SCs aksjonærer 

på den årlige generalforsamlingen88.  

Virksomheten har siden har siden oppstart utviklet løsninger for den finansielle industri. SCs 

software produkt, SimCorp Dimension, er et av de mest omfattende standard systemer av sin 

type på markedet. De tilbyr integrerte finansielle software løsninger til leverandører av 

finansielle servicer og fremmer deres verdensomspennende aktiviteter på det finansielle 

markedet. SC er den ledende leverandør av høyt spesialisert software og finansielle ”know-

how” for den finansielle sektor. Løsningene er fast basert på høy kvalitetsstandard og deres 

87 Se Bilag, Virksomhetsinformasjon, Medarbeidere SimCorp AS 
88 Se Bilag, Virskomhetsinformasjon, Eierskap SimCorp AS 
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kunnskap om finansiell teori, metode og praksis. De utvikler og selger et overlegent 

investeringsforveltningssystem globalt89. SC produktet, SimCorp Dimension, møter markedets 

behov for et avansert investeringsforvaltningssystem, hvilket kan utnytte ny teknologi og 

håndtere komplekse transaksjoner av global skala. Produktet kommer med ”add-on” service 

og kan bli konfigurert til å støtte hele kundens investeringsforvaltningsprosess. Da kundene er 

drevet av konstant effektiviseringsverdi, integrert økt etterspørsel og fleksible løsninger, er 

SCs produkter posisjonert til å utnytte det voksende markedspotensial. Ved å tilby en integrert 

systemplattform kan virksomheten hjelpe klienter i investeringsforvaltning med å lindre 

risiko, redusere kostnader og skape vekst. Kundene inkludere finansielle institusjoner, 

forsikrings selskaper, pensjons fond osv, primært i Europa, Nord Amerika og Sørlige – Asia.  

En uunnværlig  forutsetning for selskapets fremtidige utvikling er videreutvikling og 

vedlikehold av sitt innovative produkt, hvilket har en unik dyd og er av rettidig funksjonalitet 

og kvalitet, noe som gir et potensial for å oppnå en dominant global markedsposisjon90. 

6.2.1 CSR – SimCorp AS 

I likhet med individer mener SC som forretning at samfunnsansvarlighet handler om ansvarlig 

oppførsel i forhold til omgivelsene, som om alt man foretar seg har en innvirkning på andre 

mennesker. Selv om det å redde verden er en bekymring, er SCs hovedfokus og driver for 

CSR handling, rekrutterings - og tilbakeholdelsessaker, tett etterfulgt av kostnadsstyring. 

Implementering og opprettholdelse av samfunnsansvarlighet kan fremme 

forretningsattraktiviteten som arbeidsgiver, men likeviktig er det å forbedre virksomhetens 

effektivitet i forhold til å skape verdi til interessentene, kunder, ansatte og aksjonerer på likt 

plan. Som organisasjon er deres rolle i samfunnet å generer profitt, men det er ikke en klar 

konflikt mellom det å bry seg om omgivelser og miljø og det å skape sterke finansielle 

resultater.   

SC CSR prinsipper er en integrerende del av deres Corporate Governance guidelines. Derfor 

er deres CSR politikk ikke blir formulert i et separat dokument. For virksomheten er det et 

spørsmål om å opptrer som en ansvarlig borger, handle med respekt for omgivelsene. Dette er 

en integrert del av SC – noe de alltid har praktisert i virksomheten. Så når virksomheten sier 

de er målrettede, engasjerte og handler sammen med integritet mener de det faktisk. Det er en 

fremgangsmåte som driver hele forretninger. SCs forpliktelse til bærekraftig utvikling er 

basert på å kombinerer finansiell performance med samfunnsansvarlig oppførsel og 

miljømessig bevissthet. Helhetlig vil SC i fremtiden sikte på å opprettholde og forbedre sine 

89 www.SimCorp.dk/home/company
90 www.SimCorp.dk, Corporate Brochure 
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profesjonelle forhold med interne og eksterne interessenter basert på gjensidig respekt for 

hverandre og omgivelsene.  

6.2.2 Governance, Engasjement og  Forpliktelse 

SCs engasjement til bærekraftig utvikling i forretningen er basert på å kombinerer finansiell 

performance med samfunnsansvarlig oppførsel og miljøvennlig oppmerksomhet for 

omgivelsene. De er fast basert på SimCorp Groups kjerneverdier og SimCorps Corporate 

Governance Guidelines, som er adoptert av bestyrelsen i virksomheten. 

I september 2009 var SC listet som nummer 1 i Governance Rating utført av Bestyrelsen.dk91, 

som analyserte og evaluerte 100 børsnoterte selskaper i Danmark på 20 forkjellige 

målingskriterier. SC mottok i tillegg ”DDFs Informasjonsdiplom 2009” fra 

Finansanalytikerforeningen92 for en konsistent og driftig høy level av informasjon om sin 

forretning, strategi og måloppnåelse for analytikere og investorer. Dette er en del av SCs 

kommunikasjons politikk å drive en åpen dialog med investorer og analytikere om 

virksomhetens forretning og finansiell performance. For å forsikre seg om at SCs aksjonærer 

har lik tilgang til virksomhetens informasjon. Nyheter bli offentliggjort til NASDAQ OMX 

Copenhagen A/S, media og på virksomhetens hjemmeside hvor brukere i tillegg kan abonnere 

på SCs nyhets service. 

6.2.2.1 Kommunikasjon med interessenter. 

SC er opptatt av å opprettholde en åpen og pågående dialog med sine interessenter. De har 

definert sine primære interessenter som kunder, aksjonærer og ansatte. Den pågående 

dialogen blir vedlikeholdt ved å bevare en åpen linje av kommunikasjon til en hver tid, 

gjennom strukturerte verktøy. En metode SC anvender er den regelmessige 

kundetilfredshetsundersøkelsen hvor virksomheten måler kundes tilfredshet med produktene 

og servicen de tilbyr93. Som følge av undersøkelsen er ideer til forbedring diskutert og 

implementert enten på generell basis eller med spesifikke kunder.  

Internt er SC stolt av sin åpne og rettfrem dialog blant alle ansatte uansett alder eller rang. I 

tillegg til den mindre formelle kommunikasjonen er alle SCs ansatte verden rundt invitert til å 

ta del i en årlig ansatt undersøkelse. Undersøkelsen fokuserer overordnet på jobb tilfredshet 

og engasjement. I 2009 var responsen raten på undersøkelsen oppe på nesten 92% og viste 

over gjennomsnittlig tilfredshet på alle områder. Men allikevel har SC høye ambisjoner for de 

91 http://bestyrelsen.dk/nyheder/984/ 
92 http://www.finansanalytiker.dk/dokumenter/publikationer/Pressemeddelelse-2010.pdf, 
http://www.finansanalytiker.dk/dokumenter/publikationer/Infoprisfolder-2010.pdf  
93 http://simcorp.dk/Home/Investors/Corporategovernance.aspx 
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ansattes trivsel og undersøkelsen understreker områder med ytterligere muligheter for 

forbedring, spesielt vedrørende synlighet av karrieremuligheter i virksomheten.  

I 2009 foretok SimCorp A/S også den obligatoriske Danke APV undersøkelsen som fokuserer 

på fysisk, psykisk, ergonomisk og stressrelaterte arbeidsforhold. Responsen var over 91% og 

alle områder fikk over gjennomsnittlig score. I tillegg til dialogen med interessentene 

opprettholder SimCorp A/S medlemskap av varierte industriorganisasjoner, inkludert Dansk 

industri, IT Brancheforeningen og Center for Ledelse, men SC som selskap engasjerer seg 

ikke i noen politisk eller forenings forhold. 

6.2.3 Forretningspolitikk 

6.2.3.1 Ansatte 

SC som forretning betror seg til sine ansattes finansiell ekspertise og kunnskap om software. 

Virksomheten forøker målrettet på å forsette å tiltrekke og beholde høyt kvalifiserte ansatte. 

Tiltakene innholder fokusert lederskap og målinger av ansattes performance og utvikling av 

ferdigheter for å forsikre seg om at kompetente ansatte blir belønnet og motivert til 

fortløpende å utvikle seg i takt med utvikling av SCs forretning. Alle ansatte i organisasjonen 

deltar på gjennomgang av performance flere ganger i året for å identifisere og følge opp på 

individuelle målsetninger knyttet opp mot selskapets målsetninger, hvilket gir ansatte innblikk 

i egen tilførsel til selskapets performance. Dette gir også ledelsen en overvåkingsmulighet.  

I tillegg betjener SC et omfattende instruksjons program som søker etter å effektiviserer og 

transformere generell kunnskap til spesielle ferdigheter og forsikrer ansatte oppdatering og 

utvikling på regelmessig basis. Et viktig kjennetegn ved programmet er SCs godkjennelses 

program som er obligatorisk for alle nye SimCorp Dimension konsulenter og utviklere94. 

Programmet fokuserer på virksomhetens måte å oppføre seg på, deres verdier og tro og 

forretningsetikk.  

6.2.3.2 Omgivelse og miljø 

SC er i høy grad engasjert i å opptre passende og foretaksomt i alt de fortar seg, og sikter også 

mot å reduserer sin miljømessige innvirkning i respekt for omgivelsene. Blant annet 

opprettholder de et stabilt fokus på å redusere energiforbruket. Spesifikke målinger har blitt 

implementert, de innholder eksempelvis å erstatte standard computere med lav energi, 

laptops, i tillegg til å erstatte alle IT servere med lav energi servere95. Virksomheten har også 

installert automatisk lys og varme justering i hovedbygningene for å reduserer energiforbruket 

utenfor arbeidstid. SC har også etablert videoutstyr på alle virksomhetens lokaliseringer for å 

94 http://simcorp.dk/Home/Investors/Corporategovernance.aspx
95 http://simcorp.dk/Home/Investors/Corporategovernance.aspx 
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gjøre det letter å foreta faktiske møter og samtidig redusere behovet for å reise mellom de 

forksjellige avdelingene. Videre oppfordrer selskapet sine ansatte til å overveie ikke bare 

energiforbruket på jobb, men også personlig forbruk. I Danmark har virksomheten oppfordret 

ansatte til å støtte varierte klima initiativer fra det Danske ministeriet for miljø og energi.  

Med tanke på fremtiden tar SC foreta flere tiltak som fokuserer på deres energiforbruk med 

intensjoner om å redusere det. Tiltakene inkluderer til å begynne med overvåking og måling 

av elektrisk energiforbruk i alle avdelingene med intensjon om å etter hvert identifiserer flere 

måter å redusere forbruk.  

6.2.3.3 Rapporterings parametere 

SimCorp Groups CSR rapportering er utviklet med utgangspunkt i G3 Sustainability 

Reporting Guidelines, GRI level C. Virksomhetens første CSR rapport er anvendelig for 

perioden 1 januar – 31 desember 2009 og dekker hele SimCorp Group. Rapporten oppdateres 

årlig.  
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KAPITTEL 7: ANALYSE 

7.1 NOVOZYMES OG STRATEGISK CSR  
Novozymes har drevet med bærekraftighet i over 20 år. De har en lang tradisjon med sitt 

arbeid innen for dette området og blir oppfattet utad som det ”praktiske skole eksempelet” på 

hvordan man kan kombinere forretningsstrategi og CSR–aktiviteter. Virksomheten anses for å 

være blant de fremste, følger utviklingen kontinuerlig og tilfredsstiller etterspørselen fra 

samfunnet96. 

Bransjen NZ operer i har vært med på å legge grunnlaget for det høye fokuset på 

bærekraftighet. Det er en konvensjonelle teknologi, hvor deres enzymer – og bioforretning 

neste selv tilsier og skaper forventing til samfunnsansvarlighet og miljømessig fokus i 

produksjon og produktutvikling. NZ bruker produktene til å fremme CSR da det er så 

nærliggende å fokusere på det da enzymer er en del av miljøvennlige utvikling. I denne 

bransjen er det klare spilleregler som skaper et naturlig fokus på CSR, det er en naturlig del 

av forretningen å fokusere på CSR i den bioteknologiske avdeling, da produktene omhandler 

oppmerksomheten rundt samfunn og miljø. Fokuset er etisk og moralsk riktig og viser en klar 

link til bunnlinjen. NZ mener det er utfordrninger i verden som virksomheter må ta stilling til. 

Virksomheter har muligheter til å gjennom sin forretning bli en del av ”løsningen”. Det er 

mer enn mange indirekte effekter ved å være med på bærekraftig utvikling97 

NZ arbeider for å være en virksomhet som driver verden mot bærekraftig utvikling. De ønsker 

å være en klar stemme på verdensscenen. For å utmerke seg har de skapt en klar tale som man 

kan stole på når det gjelder bioinnovasjon og dets nytte for samfunnet. De ønsker å påvirke og 

lære fra den politiske og offentlige agenda for å skape og utvikle enda flere nye 

markedsmuligheter. NZ fokuserer kontinuerlig på den langsiktige virkningen og 

verdiskapingen for både egen virksomhet og samfunn98. 

Virksomheten er i oppfattelse av at bærekraftige løsninger driver ”new business”. Å får 

kunder og verdens største detaljhandlere til å etterspørre sin tekologi i tillegg til å skape nytte 

fra bærekraft relaterte muligheter er et viktig fokus for deres markedposisjon.  

De ønsker å bygge bærekraftige dyktigheter. Måten de gjøre dette på er å integrere 

bærekraftighet inn i sine daglige forretnings aktiviteter. Dette er det viktigste punktet for NZ 

for å oppnå målet om å bidra til å drive verden mot bærekraftighet. ”De vet hvordan, de vet 

hva de vil og de vet det er mulig”.  

 

96 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med Novozymes AS, Claus Frier 
97 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med Novozymes AS, Claus Frier 
98 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med Novozymes AS, Claus Frier 
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Alt NZ er drevet av er et  ”golden triangle” av guidelines(figur)99.  Politikken i virksomheten 

gjelder alle ansatte og  

spiller en viktig rolle i alt virksomheten foretar seg. 

På toppen av triangelet finner man The Novozymes Touch 

som gir selskapet den generelle veiledning eller 

retningslinjer for forretning og beskriver hva NZ står 

for og hvor de er på vei.  

Novozymes Policy and Standards er videre deres 

handlingsregler. Reglene og standardene 

beskriver hvordan virksomheten operere på 

daglig basis. Politikkene støtter så klart 

oppunder The Novozymes Touch. 

Videre viser NZ strategi virksomhetens generell målsetninger. De er grunnlagt på mange 

forskjellige plan og nivåer i  virksomheten.   

Triangelet viser hvordan virksomheten arbeider og implementere regler og standarder i sin 

strategi. The Novozymes Touch er nesten et tidløst dokument, i motsetning til politikk, 

standarder og strategi er dynamiske dokumenter som kan endres jevnelig.  

 
Når det gjelder Social Responsibility Policy jobber selskapet kontinuerlig med å forbedre sin 

samfunnsperformance ved å sette høye målsetninger og integrere samfunn, 

menneskerettigheter helse og sikkerhet hensyn i sin daglige foretning. Novozymes vil 

identifisere og fokusere sin innsats på samfunns spørsmål innefor deres påvikningskrets. Ved 

å fokusere på denne måten vil de kjempe for å gjøre en positiv forskjell for samfunnet og 

miljøet, som en del av deres innsats til å fremme bæredyktig forretnings utvikling. Noen av 

hovedmålsetningen går ut på;  

- Være oppmerksomme på deres samfunnsansvar, identifisere og følge bedre praksis og 

kontinuerlig utfordre seg selv til å forbedre performance. 

- Oppfylle anvendelige  lovlige krav og samfunnsansvarlighet som selskapet fremmer. 

- Alltid lytte til forventingene fra interessentene når det gjelder samfunnsansvarlighet og 

respondere åpent. 

- Ha tette relasjoner til samfunnet hvor de operere og handle som en god borger 

- Etablerer og følge opp minimums standardene for samfunnsansvarlighet som er basert på 

menneskerettigheter og kjerne arbeidsstandarder. 

99 www.novozymes.com - Policies   

The 
Novozymes  

Touch 

Novozymes Policy and 
Standards 

Novozymes Strategi 
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- Samarbeide med interessenter som vi vil oppmuntre til samfunnsansvarlig oppførsel 

- Vurderer den sosiale innvirkningen ved utviklingen av nye produkter 

- Rapportere åpen om sin sosiale performance på regelmessig basis 

 
Virksomheten arbeider kontinuerlig med utvikling. Men det som er viktig ved 

implementering av Sustainability i forretningsstrategi er å forstå markedet man opterer i som 

virksomhet. Gjennom aktiviteter skal man se om det finnes muligheter for virksomheten.  

Det har lenge vært forskjellige driver for hvorfor virksomheter fokusere og engasjerer seg i 

sustainability. Tidligere var det NGO’er som var drivers for CSR, deretter fulgte presset fra 

investorer. Nå ligger driveren mer hos kundene. Det økte engasjementet hos forbruker har økt 

etterspørselen etter virksomheters sustainability betraktelig. Man kan se på driverne i dag som 

en kombinasjon av push og pull drivere. Virksomheten selv trekker selv sitt 

foretningsmessige fokus mot sustainability, samtidig som de får et dytt fra kunder og 

investorer. Dialogen med interessentene og omgivelsene er en viktig faktor for at NZ hele 

tiden kan være med i utviklingen og forsøke å tilfredsstille interessentene gjennom sitt arbeid.  

 
NZ startet med på utvikle et godt ledelsessystem, deretter gikk utviklingsprosessen videre til 

”complience” og nå er fokuset på hvordan de på best mulig måte skal implementere arbeidet. 

Det neste og fremtidige trinnet i prosessen er å utvikle et målesystem, som kan hjelpe med å 

måle effekten og profitten på arbeidet. Dette er vanskelig og vil ta tid, men virksomheten er i 

gang å håper å utvikle et system100 

De arbeider trinnvis for å nå sitt mål om å være en et forbilde for bærekraftig utvikling101. 

Første trinn består av risiko minimering i virksomheten, videre er fokuset på å forbedre den 

offentlige oppfattning av hvordan virksomheten opptre i forhold til samfunns – og 

miljøansvar og medarbeidernes trivsel på arbeidsplassen. Det neste trinnet fokusere på 

kostnadsreduksjoner i virksomheten på produksjonsbasis og generelt i virksomheten som 

helhet. NZ fokusere i tillegg på å forbedre forholdene eller vilkårene rundt for det regulerende 

rammeverk for CSR. Sist men ikke minst er de høyst opptatt av å være attraktive i forhold til 

investorer og har stor fokus på sin egen kontinuerlig forretningsutvikling.   

 

100 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med Novozymes AS, Claus Frier 
101Se Bilag Intervjuer, Novozymes implementering av CSR strategi, Claus Frier, ”Drive the world toward 
sustainability” 
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NZ strategi for å skape bærekraftighet og drive verden i den samme retning, er utviklet ved å 

se på verdiskapning over tid gjennom flere kapasiteter102.  

De har hovedfokus på syv forskjellige områder som de mener er med på å skape verdi over tid 

og føre til en mer bærekraftig utvikling i verden. 

Et viktig fokus hos NZs er at det å handle med deres virksomhet blir oppfattet positivt. De 

arbeider på Business to Business marked og de vil at kundene som handler hos dem skal 

ansees som ”helter” da de velger deres produkter ut i fra bærekraftighet og 

samfunnsansvarlighet. Det er viktig for NZ at kundene gjennom å velge deres produkter er 

med på å utvikle miljø og forbedre klima. Videre er virksomheten involvert i å være med på å 

påvirke markedes rammevilkår. De er opptatt av politikken og det offentliges fokus på 

området og engasjerer seg i at politikerne setter viktige samfunns- og miljø emner på 

agendaen.  

Som virksomhet er deres strategi også fokusert rundt å integrere bærekraftighet i alle 

aktiviteter hvor det kan la seg gjøre, og hvor det er relevant. For å kunne integrere 

bærekreftighet i sine aktiviteter er Novozymes oppmerksomme og bruker ressurser for å være 

tidlig ute å spotte trender og emner som har relevans, og navigerer seg etter de nye trendene 

som spottes. Ny trender blir fort integrert i virksomhetens strategi.  

NZ er også meget opptatt av å opprettholde, tiltrekke og skape et samarbeid med bærekraftige 

interessenter. Med et så stort fokus på CSR og implementeringen av bærekraftighet i strategi 

fungerer som et trekkplaster for å opprettholde interessen hos interessenter. Interessen for 

CSR arbeid er stort i denne bransjen og det er stor forventing fra interessentene på bakgrunn 

av produktene NZ fremstiller103.  

Sist men ikke minst er NZ hele tiden fremme i skoene når det gjelder utvikling av nye 

forretningsområder på bakgrunn av bærekraftighet. I deres bransje er det enda større 

oppmerksomhet rundt virksomheters fokus på miljø og samfunnsansvarlighet, og NZ vil 

virkelig leve opp til sitt rykte og opprettholde sin topposisjon i forholde til CSR og 

bæredyktighet. De er selv opptatt av at man skal arbeide etisk og moralskriktig, og fokuserer 

på opprettholdelse av menneskerettigheter i tillegg til miljøaspekter som klima og utslipp av 

CO2 og bekjempelse av korrupsjon og svindel104. 

 

102 Se Bilag Intervjuer, Novozymes implementering av CSR strategi, Claus Frier, ”Novozymes Sustainability 
Strategy” 
103 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med Novozymes AS, Claus Frier 
104 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med Novozymes AS, Claus Frier 
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NZ CSR strategi har ført til verdiskapning for virksomheten på flere plan105. De har utviklet 

sin bærekraftighets plattform. Videre har deres integrasjon og autorisasjon de siste årene vært 

med på å skape stor verdi for virksomheten. Det har tilført konkurransefordeler og 

attraktiviteten for virksomheten har blir enda sterkere. Konkurransefordelene det skaper er 

dog ikke bakgrunnen for deres aktive arbeid med å implementere bærekraftighet i selskapets 

strategi. De gjør det fordi det er en del av deres visjon og verdi. Konkurransefordelene det 

medfører er bare en ekstra bonus for arbeidet106. Arbeidet skaper økt engasjement og lojalitet 

hos interessenter som investorer og kunder, i tillegg til at virksomheten tiltrekker seg verdi i 

form av gode og kvalifiserte medarbeidere. Deres arbeid viser resultater i form av 

verdiskapning for både virksomheten og samfunnet. Videre opprettholder de interessenes 

engasjement ved som nevnt å være fremme i skoene med å spotte morgendagens trender 

innefor CSR og implementere dette i sin daglige drift. Opprettholdelse av interessentenes 

engasjement er det som tilfører virksomheten mest verdi og som viser at fokus på CSR ikke 

kun er en kostnad, men kan skape like  mye verdi for virksomheten selv som for samfunnet på 

lang sikt. Verdien ved å forta seg arbeidet er større en omkostningene og ressursene 

virksomheten putter i arbeidet og de ser en klar gevinst107.  

 
Modellen nedenfor viser hvordan NZ arbeider for å implementere CSR i sin virksomhet for å 

skape verdi for interessentene sine.  

 

Novozymes (Claus Frier)

105 Se Bilag Intervjuer, Novozymes implementering av CSR strategi, Claus Frier “Novozymes Sustainability 
Strategy – Strategic projects 2009+” 
106 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med Novozymes AS, Claus Frier 
107 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med Novozymes AS, Claus Frier
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I NZ har de opprettet en egen Sustainability Development avdeling som hele tiden er fremme 

i skoen, trendspottere. Eksempelvis dersom UN Global Compact har som plan å innføre et 

nytt prinsipp er NZ tidlig ute i prosessen og starter arbeidet på hvordan de i sin virksomhet 

kan implementere det nye prinsipp i sin virksomhet før det i det hele tatt er blitt fastsatt i 

Global Compact.  

Sustainability avdelingen til NZ består av en gruppe kunnskapsrike og kompetente personer 

som er i forkant når det gjelder foretningstrender. De formidler sitt arbeid videre til 

Sustainability Development Board, som igjen har som oppgave å behandle den nye 

informasjonen. De overveier hvilke tiltak som skal implementeres og delegeres ut i riktig 

avdeling i organisasjonen. De får først innsikt i hva som må gjøres og hvilke verktøy, 

kunnskap man behøver og hvor i virksomheten det hører hjemme Videre henvender de seg til 

den avdelingen i virksomheten hvor det nye prinsipp naturlig vil være en del av deres arbeid. 

De bestemte avdelingene i virksomhetene behandler emnene og arbeider videre med 

implementering av de nye trendsene i sin del av organisasjonen. Avdelingenes jobb videre er 

å få frem de nye den nye viten og arbeidsmetode til sine interessenter. NZ har ikke opplevd 

store problemer med implementering og håndtering av CSR. De har rutine i sitt arbeid og det 

er vanskelig å beskrive hvordan problemer kan oppstå108.  

Gjennom sitt nevnte implementeringssystem skaper de verdi for virksomheten og samfunn via 

CSR. Systemet knytter CSR og bærekraftighets aktivitetene direkte til virksomhetens 

forretning. Et viktig aspekt ved implementeringen er at man må få prosessen innbygd i 

ledelsessystemet til den bestemte virksomhet. Uten denne innbygningen vil det være umulig å 

få integrert sustainability i virksomhetenes forretningsstrategi.  

 
Engasjementet til CSR har skapt verdi for NZ gjennom flere år og de ønsker å oppfattes som 

et forbilde for virksomheter i og utenfor egen bransje. Men det er vanskelig å måle den 

direkte effekten av virksomhetens aktiviteter. Novozymes prøver kontinuerlig å utvikle et 

målesystem som skal hjelpe dem å definere effekten. De er i gang med en Cost/Benefit, 

Risk/Oppertunity modell som forhåpentligvis skal gi dem en pekepinn på effekten av arbeidet 

og effekten på interessenters og omgivelsenes forventninger109. Oppbygningen av et 

målesystem er tidskrevende og er avhengig av delaktig ledelse for å få det gjennomført. 

Konkurransefordeler er en av de klare effektene av CSR i NZ bransje. Gjennom 

virksomhetens sterke CSR profil styrker de og byggeri identitet og image110. Det er image 

108 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med Novozymes AS, Claus Frier 
109 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med Novozymes AS, Claus Frier 
110 Se Bilag, Modelloversikt, Modell 5; Forholdet mellom virksomhetskultur, identitet og image. 
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skapende på den måten at virksomheten gjennom rating blir sammenlignet med andre 

konkurrenter og god rating øker etterspørsel og attraktivitet hos interessenter. De mottar på en 

måte gratis markedsføring gjennom sitt forebyggende arbeid. Men det er viktig å ikke 

glemme at det må være interesse hos interessentene i omgivelsene, og at det ikke kun er NZ 

som skal som skal skape interessen. De satser som sagt mer på en ”pull” strategi fremfor 

”push”111. Formålet med selskapet strategi er at interessentene skal ønske informasjon om 

virksomhetens samfunnsansvarlighet, målet er ikke å dytte informasjonen på dem. 

7.1.1 Novozymes implementering sett i forhold til Porter & Kramer 

I forhold til Porter og Kramers generell justeringer for CSR har NZ alle de fire faktorene i 

fokus112.  

Virksomheten føler seg ansvarlig for sine aktiviteter i forhold til samfunn og miljøpåvikning, 

de viser moralsk engasjement. NZ er under kontinuerlig utvikling gjennom sin development 

group som spotter trender. Dette fører til en konstant opprettholdelse av 

samfunnsansvarlighet. Selskapet opprettholder også gjennom sin aktive CSR profil 

muligheten til å operer på markedet. Det handler moralsk, etisk og samfunnsansvarlig i tillegg 

til at de overholder det statlig regulerte regelverk. De tilfredsstiller omgivelsenes 

forventninger hvilket gir dem ”tillatelse” til å operer på markedet. Gjennom tilfredsstillelse av 

omgivelsene skaper også virksomheten positiv omtale rundt egen virksomhet. De 

rettferdiggjør sitt image, styrker sin merkevare og verdien av selskaper (aksjeprisen) stiger og 

konkurranseevnen, i takt med at de fokuserer på samfunnsansvarlighet. NZ har vært ekstremt 

dyktige til å tilpasse det generiske mønsteret til sin virksomhet, hvilket er en årsakene til at de 

gjør det så godt innenfor området.   

 
Samfunnet og NZ viser en gjensidig avhengighet. Selskapet påviker helt klart samfunnet med 

sine aktiviteter og samfunnet har påvirkning på forretningen gjennom eksterne forhold. Porter 

og Kramer113 mener i sin teori at selskap og samfunn kan linkes både inside-out og outside-in, 

og sett i forhold til NZ stemmer dette overens. Det er innbygget miljø i produktene de 

produsere og produktene bæres av miljøet114. Man nedbringer også risiko for virksomheten og 

samfunnet ved arbeidet. Det går begge veier. En viktig faktor man skal ta høyde for er også 

det at jo mer fokus og ressurser virksomheten putter i bærekraftig arbeid jo mer forventes det 

111 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med Novozymes AS, Claus Frier 
112 Se kapittel 5, side 37
113 Kapittel 5, side 38 
114 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med Novozymes AS, Claus Frier 
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av dem fra samfunnet. Ved at virksomheten nedbringer negative eksternaliteter unngår de 

angrep fra omgivelsene.  

 
Når det gjelder virksomhetens konkurransefordeler i sammenheng med fokus på 

bærekraftighet og strategisk CSR fokusere Porter og Kramer på fire forskjellige områder. NZ 

oppfyller alle faktorer, hvilket er med på å bekrefte hvorfor de er blant de fremste i sin 

bransje. De viser kvalitet og kvantitet i sin forretningsinput, på den måten at de tar høyde for 

samfunns og miljømessige konsekvenser. I sin produksjon og sine aktiviteter følger de regler 

og intensiver som er pliktige i tillegg til at de har konstant dialog med stat og regjering for å 

bidra og aktivt delta i utvikling av nye lovgivinger. Med slikt engasjement viser virksomheten 

ansvarlighet hvilket kun omtales positivt og skaper konkurransefordeler.  

Videre er tilfredsstillelese og opprettholdelse av interessentenes forventinger et hovedfokus. 

Virksomheten tiltekker seg ”best of class” medarbeidere som bidrar med den beste 

kompetansen på markedet og også er konkurransefremmende. NZ er meget opptatt av å bli 

oppfattet på riktig måte i forhold til sitt arbeid, og tilfredsstille den lokale etterspørselen og 

forventninger. På denne måten viser selskapet ansvarlighet og lokal tilgjengelighet hvilket 

øker støtten til industrien og NZ. Fokus på bærekraftighet er en halt naturlig del av i 

Novozymes bransje. Det er utfordringer de som virksomhet må være med å ta stilling til og 

ansvar for. Når man har mulighet til å gjøre en forskjell og skape samfunnsmessige løsninger 

gjennom sin forretning ser NZ ingen grunn til ikke å gjøre det. Interessen for å bidra til å 

gjøre en forskjell påvirker positivt på virksomhetens image og konkurransesituasjon.  

 
Samfunns saker og miljøfokus påviker virksomheter og deres aktiviteter i stadig høyere grad. 

Og gjennom samtale med NZ sammenfaller de forskjellige påvikningsaspekter med Porter og 

Kramers teori115. Det finnes generisk samfunnsaspekter og saker som påvirker virksomheten 

uansett. NZ blir også påvirket i store deler av verdikjeden da produktene de produserer bæres 

av miljøet, og omhandler viktigheten med å ta vare på miljø og samfunn. Dersom ikke NZ tar 

hensyn og viser respekt for miljø og omgivelser vil det svekke deres forretningsaktivitet og 

påvirke produktlinjen. Sist men ikke minst, som nevnt ovenfor, er det diverse 

samfunnsdimensjoner av konkurransemessig sammenheng som påvirker virksomheten. 

Samfunnet har bygget opp forventinger rundt virksomhetens handlingsmønster og 

forventingene må tilfredstilles for at virksomheten skal opprettholde sin sterke 

markedsposisjon og opprettholde konkurransefordeler. 

115 Porter og Kramer (2006), side 38 
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7.1.2. Sammenligne Novozymes arbeid i forhold til modell ”for twomorrows global 

business” 

Når det gjelder implementerings modellen WBCSD116 har utviklet kan man helt klart se at 

modellen er inspirasjonskilde for NZ i deres arbeid med implementering av strategisk CSR. 

De viser et godt engasjement til lokalsamfunn, staten og forskjellig NGO’er. De har god 

dialog, deltar i utviklingen og spotter trender. Kunnskapen de anskaffer seg ved dialog og 

kommunikasjon med de forkjellige partene tar de med seg inn i egen forretning og prøver å 

inkludere dem så godt det kan gjøres. NZ plukker opp samfunnssignalene, tar de med seg inn 

til Sustainability Development Board, hvor de bearbeider og forvandler forståelsen til 

muligheter for egen forretning. Gjennom sitt solide ledelsessystem finner de hvor i 

organisasjonen de forskjellige samfunnssakene kan integreres og omdannes til en mulighet for 

Novozymes forretning. NZ har hele tiden langsiktig fokus i sin implementering av CSR og ser 

på den langsiktige effekten, virkningen og verdiskapningen av arbeidet de fortar seg117.  

7.1.3 Performance 

Bærekraftighet og CSR har fått et viktig fokus hos investorer. Det handler så klart om 

performance og det å skape verdi. Men tilbakemeldingen har vært gjensidig positiv og 

konstant. Det å skape shareholdervalue er et av de viktigste aspektene i en hver virksomhet. 

Gjennom CSR og bærekraftighet kan man skape verdi og det er viktig at dette er en del av 

aspektet som blir tydeligere. Man kan ikke direkte si at arbeid med sustainability forbedrer 

virksomhetens konkurranseevne på markedet. Men på den annen siden er det mange indirekte 

faktorer som likevel gjør at det i det store bildet forbedrer konkurransesituasjonen til 

virksomheten. Arbeidet skaper et bedre omdømme for virksomheten på lang sikt. Bedre 

omdømme er viktig for interessenter, aksjonærer og ikke minst fremtidig medarbeidere eller 

arbeidskraft. Omdømme samsvarer øker antall søkere med unike kunnskaper på topp nivå 

hvilket skaper en domino effekt ved at virksomheten da igjen har mulighet til å utvikle seg 

ytterligere i forhold til konkurrenter. Det å drive forretning på en anstendig måte er virkelig 

etterspurt.   

 
7.2 SIMCORP OG STRATEGISK CSR 
Fokus på CSR er ikke nytt for SC som virksomhet. Selv om de jobber i en bransje hvor det 

ikke er så høy fokus og etterspørsel etter emner har de helt siden de etablerte seg i 1971 

fokusert på Corporate Governance. De var selv med og utvikle Nørreby utvalget og blant de 

første som satt fokus på CG i virksomheten. 

116 www.wbcsd.org, Kapittel 6.1 side 50
117 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med Novozymes AS, Claus Frier
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Deres CSR handler for det meste om å tilfredsstille kunde, medarbeidere og aksjonærer. Det 

etiske og moralske perspektiv i forretningen er det viktigste hos SC. Deres CG forteller noe 

om hvordan de ønsker å drive forretning, og bli oppfattet utad. De vil fremstå som en 

virksomhet som hele tiden fremmer etisk forsvarlig forretningspolitikk. Det er ikke så klare 

spilleregler i denne bransjen sett i forhold til eksempelvis NZ. Fokuset på CSR er ikke så 

tilstedeværende i bransjen og presset fra omgivelsene er samtidig mindre118.  

 
SC er et aksjeselskap og på bakgrunn av dette er det jo alltid et krav om å skape verdi til 

medarbeidere og aksjonærer. Etikk og ansvarlighet er også en høyst viktig os deres 

interessenter og de ville ikke engasjert seg i virksomheten dersom de ikke handlet ut i fra 

verdier de selv kunne stå inne for og kjenne seg igjen i. Det etiske og moralske perspektivet er 

det viktigste, SC et opptatt av å opptre transparente og gi sine interessenter full tilgang til 

informasjon. Virksomheten fokusere hovedsaklig langsiktig. Det er opptatt av å opprettholde 

og skape lojalitet sett i forhold til sine kunder. Viktigheten ved å kunne stå tilrette for sine 

handlinger og aktiviteter over tid, gjennom etisk og moralsk riktig forretningspolitikk, 

tilførers det verdi til selskapet og omgivelsen119. SC mener videre at man ved å vise at man er 

en forretnings som handler ut ifra de riktige grunnverdier minsker risikoen for eventuelle 

fremtidige omkostninger. 

En av de viktigste grunnverdier hos SC er trivsel blant medarbeidere. De skal behandles godt. 

Ved å ikke oppleve stress og ubehag på jobben vil de trives bedre sosialt og faglig hvilket vil 

skape verdi for dem selv og for virksomheten.  

Medarbeiderne har selv vært med på å forme selskapets verdier og det er derfor verdier de 

gjenkjenner seg i.  

Den viktigste verdien er foretningsintegritet. At man i selskapet har god arbeidsetikk, arbeider 

riktig og at man er ærlig og viser integritet. Da det er verdier basert på medarbeiderne gir det 

et innblikk i hvordan virksomheten er oppbygd. De vil fremstå som en ærlig virksomhet, som 

viser gjennomsiktighet og er transparente. Deltakelsen fra de ansatte skaper et godt samhold i 

selskapet. Og de viktigste grunnverdiene for SC er trivsel blant medarbeider. Medarbeidere er 

det som får selskapet til å performe og overleve og derfor er det viktig for SC at de blir 

behandlet godt, ikke opplever stress og ubehag på jobben. Økt trivsel på arbeidet medfører 

økt sosial og faglig kompetanse som er verdiskapende for de ansatt i tillegg til 

virksomheten120.  

118 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med SimCorp AS, Rikke Dalager 
119 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med SimCorp AS, Rikke Dalager 
120 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med SimCorp AS, Rikke Dalager
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Som produsent og leverandør av finansiell software har de ikke på samme måte det åpenlyse 

fokus på å fokusere på miljø og klima aspektet gjennom CSR. Fokuset hos SC er å være en 

virksomhet som ikke knyttes til selskaper som driver uetisk oppførsel. De tar avstand og 

jobber strekt i mot svindel og korrupsjon. Da de som aksjeselskap på Københavns Fondsbørs 

også er nødt til å vise gjennomsiktighet om sine handler og det ligger i produktet at dersom 

det skulle skje noe suspekt blir det oppdaget. SC er fokusere 100% på etisk handel og viser 

dette gjennom sin transparens. De vil skape verdi for både virksomheten selv og interessenter. 

SC opplyser at det heller ikke har vært en vanskelig prosess og implementere CSR i 

forretningsstrategien. Selskapet er etablert på de samme grunnleggende verdiene. De vil ikke 

handle eller operer med medarbeidere, kunder eller investorer som ikke har verdier som 

samsvarer med deres121. 

I tillegg til sine gode dialog og sparring med interessenter har de også god dialog med 

myndigheter og prøver å være med på å påvirke nye lovkarv og politikker. Det viser seg at det 

nytter og man skaper verdi i sitt arbeid. SC har som nevnt tidligere mottatt en anerkjennelse 

på sin åpenhet og sitt gjennomførte fokus på CG.  

 
Når det gjelder påvirkning av konkurransefordeler og konkurransesituasjon er det vanskelig å 

se utfallet i denne bransjen. Det er en bransje hvor CSR ikke er i så stort fokus som andre. 

Mindre press fra omgivelsens. Men dog har de merket at det har vært økt interesse fra 

investorer om å se det ”grønne regnskap” og på hvilken måte virksomheten arbeider for å 

skape verdi for samfunnet.  Det er viktig for dem å kunne dokumenter sitt arbeid gjennom CG 

og investorer er stadig mer fokuset på dette da det nå er blitt mer fokus på SRI. 

SC anvender ikke bevisst CSR som en differensieringsstrategi i forhold til konkurrenter. Som 

nevnt tidligere befinner de seg i en bransje hvor presset fra omgivelsene ikke er stort, da deres 

produkt ikke direkte er knyttet til miljø og samfunn, hvor de ikke merker direkte 

konkurransefordeler ved produktet. Men på den andre siden tiltrekker SC markedets best 

kvalifiserte og kompetente medarbeidere hvilket er konkurransefremmende. 

Forretningsetikken er også med på å skape lojalitet og øke interessen rundt SCs produkter, 

tross at de ikke er de billigste på markedet merker selskapet stor etterspørsel122. Riktig 

opptreden i forhold til samfunnet og omgivelsene skaper attraktivitet og bidrar til å fremme 

konkurransefordeler for virksomheten.  

 

121 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med SimCorp AS, Rikke Dalager 
122 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med SimCorp AS, Rikke Dalager
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For SC er det en viktig at de selv kan stå for det de gjør. Se seg selv i øynene. Produktets 

verdi øker ved at man fokusere på å handle på en bestemt måte. Det å vise at man vil bidrar til 

å skape et bedre samfunn gjennom riktig forretningsmetode styrker produktets verdi.  

Medarbeidere, kunder og aksjonærer er de viktigste faktorer i deres forretning. Og gjennom 

en god åpen dialog prøver virksomheten å tilfredsstille og vedlikeholde et godt gjensidig 

forhold med interessenter, hvilket vil det skape konkurransefordeler i det lange løp. Dialogen 

med interessenter og omgivelser er en avgjørende aktivitet for SC for å kunne tilfredsstille og 

innfri forventingene123. 

 
Dog er det også viktig for virksomheten og på påpeke at alle virksomheter er ute etter å skape 

profitt, men ikke på bekostning av etikk og moral. Forretningen skal drives på ordentlig vis og 

man skal tilfredsstille kunder og investorers forventinger. SC har vist at det er mulig å tjene 

penger og allikevel være en ansvarlig virksomhet. Det trenger ikke gå på bekostning av 

hverandre. Det som skaper verdi er å ha et godt forhold til interessenter og investorer gjennom 

ærlighet og gjennomsiktighet. Å tiltrekke seg kompetenet og ettertraktede medarbeidere er 

også av høy verdi for virksomheten og det og handle etisk og ha tilfredstilte medarbeidere er 

virkelig et trekkplaster.  

 
SC finner det vanskelig å beregne gevinst og konkret effekt på sine forebyggende aktiviteter. 

Men de ser gevinst fra sine aktiviteter i image og aksjepris. Tilfredshet blant omgivelser, 

interessenter og motiverte og engasjerte medarbeidere viser også at arbeide har effekt. 

Virksomheten mottok jo videre for kun kort tid siden er anerkjennelse for sitt arbeid om 

åpenhet og grundige fokus på CG som også oppfattes som en gevinst for SC124. SC føler 

videre at en sterk CSR Profil er med på å øke etterspørselen fra kunder og tiltrekke nye 

kompetente medarbeidere. Aktivitetene påviker image positivt og skaper økt interesse. 

Virksomheten er enige om at det finnes en positiv sammenheng mellom CSR aktiviteter og 

markedsføring. Positiv omtale fra media kan ansees som gratis markedsføring av 

virksomheten. Forventinger tilfredsstilles og det skaper verdi. I tillegg skaper økt troverdighet 

lojalitet i kundekretsen til SC125. Dog tror virksomhet ikke det kan oppfattes som et substitutt 

til markedsføring i deres bransje da man enda ikke opplever så stor etterspørsel og press fra 

omgivelsene, men dog påviker det kun positivt. SC mener det er store muligheter for å skape 

og forbeder image gjennom sosial ansvarlig innstilling. Virksomheten viser da viktigheten i å 

ta aktiv del i omgivelsene og vise ansvarlighet i forhold til forretningsaktiviteter.  

123 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med SimCorp AS, Rikke Dalager 
124 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med SimCorp AS, Rikke Dalager 
125 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med SimCorp AS, Rikke Dalager
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Virksomheten opplever heller ikke store problemer med forebyggende tiltak i sin bransje. 

Dog vil det ved økt fokus på CSR kontinuerlig øke forventingene til ytterligere arbeid fra 

omgivelsene. SC har et ønske om å tilfredsstille både omgivelse, aksjonærer og interessenter, 

så de er nødt til å være presise og dyktige på sitt arbeid. 

Noen aksjonærer har så klart et ønske om å maksimere sin gevinst på kort tid, hvilket kan 

være vanskelig å tilfredsstille da CSR aktivitetene ofte ikke viser effekt og verdiskapning før 

på lang sikt126. Det er viktig å være bevisst på, kombinere og ta høyde for alle aspekter ved 

CSR og opprettholde en god, klar dialog med de involverte.  

 
SC påpeker også hvor viktig der er å fokusere på CSR selv om det ikke er like stort press fra 

omgivelsene i alle bransjer. CSR er en del av verdens utvikling og man må delta aktiv for å 

skape forandring127. Virksomheter er ansvarlige og må vise at de er villige til å gjøre det som 

står i deres makt for å være med på å forbedre samfunnssituasjonen gjennom sine handlinger 

og aktiviteter. Være en del av løsningen og ikke en del av problemet. 

SC foretar seg forbyggende aktiviteter når det gjelder miljø de sparer der de kan. 

Virksomheten viser stor oppmerksomhet rundet energisparing og påpeker viktigheten om å 

ikke glemme at når man slukker lys, sparer vann og senker varme er det for miljøet, men ikke 

kun. For større virksomheter er det like viktig som hos vanlige familier og spare der man kan. 

Alle monner drar, og lite blir ofte mye i det lange løp. Det viser seg at minimering av 

omkostninger samtidig som man gagner miljøet virkelig er mulig å kombinere. De fokuserer 

stort på å skape de mest ressurseffektive løsningen i sin forretning og nedbringe negative 

eksternaliteter. SC påpeker at det finnes feler aspekter ved CSR en det de fleste forbinner med 

det. I deres bransje er ikke fokuset like sterkt på det åpenlyse, klima og miljø, ved CSR, men 

knyttes mer til at de ønsker å anses som en virksomhet som ikke knyttes til selskaper som 

driver uetisk forretning. De tar avstand fra og jobber sterkt mot korrupsjon og svindel128.  

 
Som nevnt tidligere vil virksomheten aldri noen sinne ville foretatt forretning med en 

potensiell kunde dersom de tvilte på at deres verdier og etikk var i uoverensstemmelse med 

dem selv. Selskapet fokusere som sagt langsiktig og er opptatt av å kunne stå for det de gjør . 

De oppfatter også sine kundeforhold som lojale da de siden de startet fortsatt har mange av de 

samme kundene. På den langsiktige bane er det viktig og ikke drive etisk og moralsk riktig 

forretning. Det vil skape verdi på lang sikt.  

126 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med SimCorp AS, Rikke Dalager 
127 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med SimCorp AS, Rikke Dalager 
128 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med SimCorp AS, Rikke Dalager
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Medarbeidere i virksomheten vil heller aldri ta på seg en oppgave, som de ikke vil kunne 

gjennomføre. Integritet er et nøkkelord og kjerneverdi i virksomheten. 

Det ser resultater og muligheter i arbeidet de utfører med hensyn til CSR og måten de 

implementerer CSR i virksomheten. 

7.2.1 SimCorps implementering av CSR sett i forhold til Porter og Kramer 

SC har i likhet med NZ også alle faktorene i Porter og Kramers generelle justeringer for CSR 

i fokus129. I motsetning til andre virksomheter i andre bransjer er det ikke en merkbar 

etterspørsel etter dokumentasjon på SCs samfunnsansvarlighet, men virksomheten føler 

allikevel i like stor grad at de skal stå til ansvar for sine aktiviteter i forhold til riktig 

arbeidspolitikk, samfunn og miljøpåvirkning, og alle medarbeidere har høyt engasjement i 

virksomhetens opptreden. 

 
SC arbeider i høy grad med å hele tiden opprettholde og utvikle sin CSR politikk, men 

oppfattes dog ikke som en trendspotter. Opprettholdelsen fører til et konstant og kontinuerlig 

fokus på virksomhetens utvikling og forbedring på området. Aktiviteten viser at SC er opptatt 

av at alle medarbeidere skal arbeide under riktige forhold og at virksomheten handler etisk 

riktig i forhold til egen virksomhet og handel med andre. De tar full avstand fra korrupsjon og 

profilen skaper økt tillit i samfunnet og hos interessenter. Den moralske og etisk riktige 

oppførelsene viser at virksomheten overholder det statlige regulerte nettverk og kan derfor 

fritt operere på markedet.  

SC er innenfor egen bransje ikke best når det gjelder å konkurrere på pris, men allikevel viser 

virksomheten til høy kundelojalitet hvilket er et tydelig signal på at tilfredsheten blant kunder 

og omgivelser er høy. Denne gjensidige tilfredsheten skaper positiv omtale, som kun er med 

på å styrke virksomhetens posisjon, verdi og image ytterligere, i tillegg til at det inspirerer 

virksomheten til å opprettholde fokus på CSR politikken og aktivitetene.  

SC har skreddersydd sin politikk og CSR implementering etter hva de oppfatter er best i sin 

bransje i forhold til varer leverer og markedet de operer på. De tilfredsstiller forventninger i 

omgivelser og miljø i sitt arbeid som skapes gjennom god dialog.   

 
I motsetning til NZ er det ikke like lett å observere den gjensidige sammenhengen mellom 

forretning og samfunn på samme måte. Men virksomheten er flink til å tilpasse sin politikk og 

engasjement i forhold til CSR til sin egen strategi og på denne måten skaper de en mer 

meningsfull samfunnsvirkning og øker sin langsiktige konkurranseevne i bransjen. Dog kan 

129
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de være flinkere til å observere trender og tenke utenfor den vante boksen. 

Forretningspotensialet til SC blir mer fremtredende ved at de viser forståelse for 

avhengigheten mellom virksomheters aktiviteter og samfunnets og miljøets utvikling. 

Omgivelsene har stor påvirkningskraft på virksomhetens rykte og utvikling, og man kan si at 

det helt klart oppfattes en inside-out og outside-in link i denne bransjen også. Dog er den ikke 

så tydelig da SC ikke er i en bransje som knyttes så sterkt opp mot miljø som NZ. Men selv 

om miljøprofilen ikke er innbygget i deres produkter viser de seg som en CSR virksomhet når 

man kommer under overflaten, og det er stort driv og engasjement på alle plan i 

organisasjonen til være med på å skape forandring.  

For SC som er i en bransje hvor forventinger og press fra omgivelsene enda ikke er så tydelig, 

viser virksomheten at de arbeider med CSR ut ifra egen interesse og engasjement. Men det vil 

også i den nærmeste tid bli mer normalt å fokusere på samfunn og miljømessige aspektet i 

bransjer uavhengig av tjeneste eller produkt de leverer. Forventingene øker kontinuerlig og 

jeg ser ingen grunn til at utviklingen vil stagnerer. Denne avhengigheten mellom forretning 

og samfunnsverdiskapelse kommer til å bli tydeligere i fremtiden. SC kan eksempelvis 

arbeide med å bruke sine produkter til å finne hvordan de kan gjøre omverden og miljøet 

bedre. Utvider tankesettet. Fokusere på det kundeaspektet og hvem de selger til. Gjennom 

kunder og god dialog kan de i fremtiden være med på å bekjempe teknologisk kriminalitet 

etc. Videre kan det være et skritt på veien for dem å arbeide for å sikre innhold og bekjempe 

hacking i systemer. Hvilket også videre er med på å begrense mulighetene for fremtidig 

missbruk av software 

 
Porter og Kramer fokuserer på fire forskjellige områder når de snakker om 

konkurransefordeler i forhold til strategisk CSR. SC oppfyller ikke disse faktorene på samme 

vis som NZ. Men de viser klart sin kvantitet og kvalitet av businessinput og følger de 

bestemte insentiver som fremmer konkurranseevnene. De er en stor virksomhet, men 

størrelsen er kun et symbol på at det er en virksomhet som har drevet forretning på den 

korrekte måte og gjennom dette skaffet seg et godt nettverk av gode lojale kunder, og gjort 

bedriften til en attraktiv arbeidsplass gjennom strategi. De har tilfredsstilt den lokale 

etterspørselen og vært tilgjengelige lokalt i tillegg til globalt. Måten virksomheten har utført 

sitt arbeid på og stadig gjør er med på å opprettholde og skape nye kundegrupper ettersom 

deres positive rykte blir kjent. Virksomhetens CSR profil har vært med å bygge selskapet fra 

bunnen av og er en viktig del i de 4 punktene som påvirker SCs konkurranseevne130. Som 

130 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med SimCorp AS, Rikke Dalager 



 

 
 

68

Porter og Kramer nevner, er det ikke forventet at virksomhetene skal steppe inn og løse alle 

verdens samfunnsproblemer, men bruke sin kompetanse bidra på en best mulig måte til at 

situasjonen ikke forverres men heller tar et skritt i riktig retning. Alle virksomheter er 

omfattet av klimaforandringer og vannmangel osv., men det er ikke alle som gjennom egen 

virksomhet kan bidra til å redde verden fra de store verdensproblemene, men man kan ta sin 

del av kaken. Og starte der det finnes muligheter. SC er overbevist om at det har en 

verdiskapende effekt131, fordelt på både selskap og samfunn (shared value).  

 
Gjennom Porter og Kramers rammeverk angående hvordan samfunnsaspekter påvirker 

virksomheten oppfattes det at de tre kategoriene har en innvirkning på SC. Aktiviteter og 

tjenester de utfører blir påvirket av samfunnsaktuelle temaer som opptar media og 

omgivelsene. Videre er det viktig at samarbeids og handelspartnere opptrer etter etiske og 

moralsk riktige normer. SC er ekstremt opptatt av at de kan reflektere egne verdier i sine 

kunder og medarbeidere. Fokuset på disse vesentlige sosiale temaene er igjen med på å styrke 

selskapet posisjon på markedet og i forhold til konkurrenter. Porter og Kramers agenda med 

henblikk på sosiale kategorier fokuserer jo derimot ikke på samfunnets forventninger til 

muligheter til for å oppnå samfunns og økonomisk nytte, men mer på aspekter som skal lindre 

virksomheters negative påvirkning på samfunnsforhold. Denne negative påvikningen kan 

omvendes til noe positivt ved å drive virksomhet uten kun å fokusere på profitt, men tenker 

langsiktig og forsøker å tilfredsstille alle sine interessenter som for SC sin del særlig består av 

medarbeidere, kunder og aksjonærer. Det sosiale ansvaret skal ikke være noe filantropisk som 

virksomhetene arbeider med når de har god tid, men de integrer sitt arbeid som en del av sin 

forretning. Først når denne tankegangen er integrert og man posisjonerer ressurser og 

oppmerksomhet heretter vil man se nytten i det store helhetlige bilde. 

Gjennom strategisk CSR kan SC skape størst signifikant samfunnsinnvirkning og stort 

forretningsubytte på langsiktig basis. Ved langsiktig tenking og arbeid faller de også under 

teoretikernes teorier om responsiv CSR132. SC er en virksomhet som opptrer som en corporate 

borger og arbeider i at deres forretningsaktiviteter ikke skal ha en negativ effekt på 

omgivelsene. De vil heller være med på reisen mot å bli en del av løsningen enn å bli sett på 

som en del av problemet per i dag.  

7.2.2 Sammenligne deres arbeid i forhold til modell ”for twomorrows global business” 

Når jeg ser på SC i forhold til WBCDS implementeringsmodell er det en modell som kanskje 

ikke passer like godt og er en så stor inspirasjonskilde for deres arbeid med implementering 

131 Se Bilag, Intervjuer, Intervju med SimCorp AS, Rikke Dalager 
132 Porter og Kramer (2006), side 38
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av strategisk CSR. Virksomheten viser stor oppmerksomhet og engasjement selv om det ikke 

faller like naturlig for deres produkter. Men dialog med interessenter er utrolig viktig for 

virksomheten. De opprettholder i likhet med NZ en god dialog med interessenter og anvender 

kunnskapen de får på en positiv og konstruktiv måte i sine aktiviteter. Utbytte fra 

kommunikasjon og dialog tilpasses forretningspolitikken, og de inkludere omgivelsene så 

godt det lar seg gjøre i sin strategi. Arbeidet er bygget inn i kjerneverdien i virksomheten og 

de viser bredt engasjement fra ”topp” til ”bunn” i konsernet. Jeg vil si de følger modellen, 

men ikke like ”slavisk” som NZ og andre organisasjoner hvor CSR ligger mer naturlig 

tilknyttet til produkt og forretningsaktivitet. SC er allikevel opptatt av å plukke opp 

samfunnssignaler og anvende dem som muligheter i forretningen så godt de kan, men det 

finnes forbedringspotensial. Modellen kan helt klart anvendes som en inspirasjonskilde til ny 

tankegang hos SC. Fokuset til SC bygger stadig på CG og de implementerer muligheter som 

passer for dem som bedrift i forhold til produktlinje i sin strategi. De bruker dialog med 

interessenter som et viktig verktøy til fremtidig forbedring av forretningsstrategi og utvikling 

av langsiktige målsetninger. Noen vil kanskje ikke anse deres aktiviteter rundt CSR som 

typisk CSR engasjement. Men det er viktig å påpeke at de gjør det de føler er riktig i forhold 

til sin bransje, sitt marked og sin forretning, og med tiden kan de utvikle flere muligheter for 

videre arbeid rundt ansvarlighet. Videre måler de effekten av sitt arbeid i virksomheten, mest 

gjennom lojalitet, tilfredshet og selskapsverdi. SC bruker denne målingen til videre å 

utvikling i fremtidig fellesstrategi i virksomheten og opplyser og implementerer de ulike 

prosessene i avdelingene.  

Oppmerksomheten og engasjementet rundt ansvarlighet er en del av arbeidskulturen i SC og 

de mener at det ikke er forventinger som skal skape engasjement med virksomheten som 

ønske om å bidra til forandring. Deres virksomhetskultur er med på å skape identitet og øke 

det positive image hos stakeholdere133. De tre faktorene har gjensidig innvirkninger på 

hverandre. Fokuset for CSR aktiviteten er langsiktig, de ser på effekt og verdiskapning ved 

sitt arbeid over tid. Profitt er ikke den eneste målsetning, men det å bruke mulighetene ved 

implementering av CSR som en del av forretningsstrategi slik at man på langsikt forsøker å 

tilfredsstille interessentene. 

 
7.3 SAMMENLIGNING AV NOVOZYMES OG SIMCORPS CSR ARBEID  
Virksomhetene arbeider med CSR på ulikt plan. Hovedforskjellen ligger i at NZ i tillegge til å 

inkludere CSR i sin virksomhetskultur, visjon og image, knytter arbeidet konkret til 

133 Se Bilag, Modelloversikt, Modell 6; Forholdet mellom virksomhetskultur, identitet og image.
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produktene sine. Gjennom virksomhetskultur, skaper de sin identitet og videre image134, 

hvilket er viktige begreper som viser avhengighet til hverandre. NZ bidrar med 

samfunnsansvarlighet gjennom sine produkter og i fermstillingen av dem. Virksomheten har 

klare spilleregler for hvordan de utfører aktiviteter. Det må dog påpekes at der et mer 

nærliggende og lettere å knyttet deres integrering av bærekraftig utvikling til produktene, da 

produktene de fremstiller er miljøvennlige produkter. Da SC som operer i en finansiell 

bransje knyttes ikke det miljøvennlige aspektet direkte til produktet og fokuset for arbeidet 

faller på andre deler av virksomheten.  

NZ og SC CSR arbeid har begge utgangspunkt i en god og velutviklet CG. De er avhengig av 

en god dialog med interessenter og et godt system. NZ har kommet lenger i prosessen ved 

utvikling av sitt ledelses og implementeringssystem. Dette bunner mest i forventinger og 

press fra samfunn, i tillegg til deres ønske om å forandre verden ved å løse menneske skapte 

problemer som klimaforandring, fattigdom og forurensing gjennom sine aktiviteter og 

produkter. De tenker utenfor boksen og er ekstremt opptatt av å spotte nye CSR bevegelser. 

Hos SC er det stadig ikke så mye produktbasert fokus når det gjelder deres arbeid med CSR, 

hvilket kan være en fremtidig målsetning for dem. De har en god kultur og et godt 

engasjement, men implementeringsmodellen er ikke like klar. Man får ikke ett like godt 

innblikk i hvordan de arbeider med å få implementert sine aktiviteter i forretningen og på 

hvilken måte de utvikler seg. På det punktet er NZ tydelige og det er nok derfor de er så 

dyktige til det de gjør. ”Best of class” er en tittel de virkelig har arbeidet for. De har fokusert 

på samfunnsansvarlighet og det å være en del av løsningen og ikke problemet. Over tid har 

det visst en enorm verdiskapning i sitt trinnvise arbeid. NZ bør oppfattes som en 

inspirasjonskilde til å se at det nytter og ta ansvar for sine aktiviteter og bidra til forandring. 

Det finnes ingen korrekt måte å bidra på, men alle monner drar, og det er viktig at hver 

virksomhet tilpasser sitt arbeid etter sin egen forretning og strategi.  

Over tid vil SC ha muligheten til å bli et forbilde i den finansielle bransjen og skape mer 

forventinger og press på denne type virksomheter til å bidra til forandringer. De har en solid 

plattform for sin CSR – politikk, som enkelt kan utvikles i takt med omgivelsene.  

134 Se Bilag, Modelloversikt, Modell 6; Forholdet mellom virksomhetskultur, identitet og image.



 

 
 

71

KAPITTEL 8: RESULTAT AV CASEARBEID 

Mine intervjuer, observasjoner og opplysninger av virksomheten har gitt meg mye ny viten. 

Da jeg først startet avhandlingen var jeg helt sikker på at jeg hadde en case foran meg hvor 

jeg skulle arbeide med to virksomheter med helt forkjellig fokus på bærekraft og 

samfunnsansvarlighet, men der tok jeg litt feil. Virksomhetene befinner seg som sagt i to 

forskjellige bransjer og fremstiller derfor forskjellige varer og tjenester.  

Mitt inntrykk før jeg gikk dypere inn i materialet var at NZ som allment kjent var i toppen når 

det gjelder sitt arbeid med CSR og oppfattet SC som et selskap i den andre enden av skalaen. 

Men resultatet av min case har virkelig vist seg å se litt annerledes ut en forventet. SimCorp 

ligger slettes ikke i den andre enden av skalaen i forhold til NZ i sitt arbeid og rapportering av 

sosialt ansvarlige aktiviteter. Det eneste er at den allmenne oppfattningen av virksomheters 

CSR ofte faller innenfor arbeidet rundt miljø, og ta del i og påvirke miljøproblemer og 

politikk. Men det er så mye mer. Grunnlaget for at SC er en virksomhet som man forbinner 

med grønne regnskaper er nok mest fordi de ikke er i en bransje hvor forventingene og presse 

fra omgivelsene er like store som hos NZ. Deres hjørnestein i CSR har vært CG, hvilket også 

var Novo Nordisk første fokus på 1930 tallet og som har vært med på å utvikle videre kultur i 

hele Novo gruppen. Alle virksomheten må starte et sted og for NZ har det vært en mer 

glidende og forventet overgang i forhold til fokus på miljø og samfunn ved deres produksjon. 

Forventingene har vært høyere og med deres positive arbeid og grønne profil skapes det 

videre nye forventinger til virksomhetens langsiktige forretningsstrategi. Med forventinger og 

etterspørsel utvikles nye strategier og SC har helt klart muligheten til å være blant de fremste i 

sin bransje når forventingene fra omgivelsene og stakeholders stadig øker som en del av 

verdens utvikling fortsetter. De forskjellige virksomheten vil arbeide etter etterspørselen fra 

stakeholders og jobbe for å tilfredsstille alle på lang sikt gjennom god dialog, kontinuerlig 

utvikling og engasjement.   
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KAPITTEL 9: KONKLUSJON & FREMTIDSUTSIKTER 

Formålet med min avhandling var å undersøke anvendelse av strategisk Corporate Social 

Responsibility gjennom casestudie, og på bakgrunn av dette se på synergien mellom 

virksomhetens strategi og CSR–aktiviteter. Litteraturen som er belyst viser at CSR som 

konsept har forandret seg ganske drastisk de siste tiårene fra å kun omhandle en forsikring om 

godt rykte og brand verdi, til å bli et viktig element i virksomhetens langtids 

konkurranseinvestering. Interessenters interesse i CSR har utviklet seg i takt med tiden, og 

fokus på miljø og samfunn. Basert på oppfattelsen om at CSR er verdsatt forskjellig av ulike 

virksomheter og interessenter, viser denne empiriske analysen at det finnes en synergi mellom 

forretningsstrategi og CSR aktiviteter. Virksomheter gjør mye for å forbedre 

samfunnsansvarligheten i sine aktiviteter, men produktiviteten og implementeringen kan 

forbedres. Avhengigheten mellom forretning og samfunn er ikke like klar for alle, men det 

blir stadig bedre. 

Virksomheter rapporterer om sin CSR–aktiviteter og CSR–performance som aldri før, men 

ikke alle er like dyktig på implementeringen av CSR aktivitetene i kjerneforrentingen.  

Novozymes og SimCorp har arbeidet med bæredyktighet på forksjellig plan i mange år. Men 

de har begge et felles mål som innebærer er å vise sin genuine interesse i ansvarlig 

forretningsdrift. Arbeidet rundt bæredyktighet og CSR har blitt tydeligere, og det virker som 

om det blir mer og mer akseptert at en virksomhet tenker langsiktig, ansvarlig og bredt for å 

skape suksess. Forventingene og etterspørsel fra omgivielsene påvirker virksomhetenes 

strategi. Begge virksomhetene viser at de tror på det å drive virksomhet uten kun å fokusere 

på profitt, men tenker langsiktig og forsøker å tilfredsstille alle stakeholders. På denne måten 

skapes det en synergi mellom CSR–aktiviteter og forretningsstrategi.   

 
Hos Novozymes viser deres implementerings modell hvordan ansvarligheten er med på å 

utvikle virksomhetens forretningsmodell. De setter seg lagsiktige mål i samarbeid med 

NGOer for å finne løsninger på klimaproblemer og har på kun kort tid sett resultater. 

Prosjekter har også vist at å ta vare på miljøet skaper verdi for samfunn og virksomhet. De 

viser at det ikke er noen bunnlinje i sitt arbeid med å være sosialt ansvarlige i sin forretning.  

Virksomhetens kultur har for noen blitt oppfattet som et religiøst samfunn fordi Novo-ånden 

og verdiene så tydelig og systematisk kommer til uttrykk i hver enkelt medarbeider. Fokuset 

har skapt et godt omdømme og virksomheten har blitt en ekstrems attraktiv arbeidsplass på 

grunn av sitt sterke verdisett. De bruker ditt sterke verdisett til å ta stilling til daglige 

problemstillinger og hvordan de kan spille en rolle i å begrense klimaforandringer eller stanse 



 

 
 

73

diabetesepidemien. Mennesker som arbeider i Novozymes har sterke holdninger og vil gjerne 

arbeide et sted som avspeiler deres egen personlighet. Novozymes arbeider etter en 

overbevisning om hva som er riktig. Ansvarlighet har vært kjernen av virksomheten helt siden 

den ble etablert, hvor utgangspunktet lå i fokus på medarbeiderne og er den første 

virksomheten som overhode fikk en miljøpolitikk på 70-tallet.  

SimCorp har ikke en like sterk implementerings modell, dog setter de også langsiktige mål for 

sin CSR–politikk, som viser resultater på bunnlinjen. Virksomhet CSR fokus har en annen 

inngangsvinkel og er stadig CG – basert. Dere engasjement er fortsatt lite utviklet i forhold til 

produkt, men de har et godt fundament å bygge videre på. SimCorp har muligheten til å 

utvikle sitt CSR fokus, dog skal de gjøre det uavhengig av etterspørsel og forventinger på 

markedet. I likhet med Novozymes har de en sterk kultur og verdisett, hvilket gjør dem 

kompetente til å angripe flere samfunnsansvarlige utfordringer i forhold til sine aktiviteter. 

SimCorp er i høy grad engasjert i å opptre passende og foretaksomt i alt de fortar seg, og 

sikter også mot å reduserer sin miljømessige innvirkning i respekt for omgivelsene. For 

SimCorp handler CSR for det meste om å tilfredsstille kunde, medarbeidere og aksjonærer. 

Det etiske og moralske perspektiv i forretningen er det viktigste hos SimCorp. Deres CG 

forteller noe om hvordan de ønsker å drive forretning, og bli oppfattet utad. Medarbeiderne er 

med på å forme selskapets verdier, verdier de gjenkjenner seg i. Den viktigste verdien er 

foretningsintegritet, at selskapet har god arbeidsetikk, og at man er ærlig og viser integritet. 

Da det er verdier basert på medarbeiderne gir det et innblikk i hvordan virksomheten er 

oppbygd. For virksomheten er det et spørsmål om å opptrer som en ansvarlig borger, handle 

med respekt for omgivelsene, hvilket er en integrert del av SimCorp, og noe de alltid har 

praktisert i virksomheten. Helhetlig vil SimCorp i fremtiden sikte på å opprettholde og 

forbedre sine profesjonelle forhold med interne og eksterne interessenter basert på gjensidig 

respekt for hverandre og omgivelsene.  

Virksomhetene er en del av løsningen på mange av utfordringene verden står ovenfor i dag, 

de må ikke bare oppfattes som en del av problemet . Det sosiale ansvaret er ikke noe 

filantropisk som virksomhetene arbeider med når de har god tid, men de integrer sitt arbeid 

som en del av sin forretning. Selskaper som har en god strategisk fremgangmåte kan lettere 

linke sin CSR performance til finansiell performance og langsiktig verditilførsel. Strategisk 

CSR er en kilde til stor sosial progresjon, da forretninger bruker ressurser, ekspertise og 

innsikt i aktiviteter som gagner samfunnet i tillegg til virksomheten 

 
Gjennom casearbeid i virksomhetene har både SimCorp og Novozymes vist at de brenner for 

ideen om at de kan bli mer suksessfulle hvis de tar sin del av ansvaret i samfunnet de jobber i. 
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De involverer sine medarbeidere i en reise som vil sikre fremtiden. Selskapene viser en 

tilfredsstillelse i å være med å drive en tendens som kan skape en bedre verden å leve i for 

den fremtidige generasjon enn den vi lever i dag.  

Det finnes ikke mange grenser for virksomheters sosiale ansvar, det utvikler seg hele tiden, 

fra dag til dag. Dialogen med interessenter er vesentlig så man kan forstå hvilke forventninger 

som stilles til virksomhetene fra omgivelsene de operer i.  

Dialogen med interessenter har i stor grad vært konserndirektørenes ansvar. Deres forståelse 

for kultur og sans for kommunikasjon er definitivt et av de viktigste redskapene i utviklingen 

av interessentrelasjoner, og er årsaken til at virksomhetene skaper et godt image. Det er ikke 

kun NGOer og kritikere som er viktige å kommunisere med, men en fortløpende dialog og 

involvering med dem skaper en bedre og bredere utvikling av målsetninger, produkter og 

tjenester. Gjennom trendspotting i virksomhetene økes effektiviteten i å spotte kritiske 

punkter som vurderes og dersom det er nødvendig blir en del av virksomhetens fremtidige 

strategi, før det i så fall kan få en negativ og kritisk utvikling for virksomheten. 

Interessentrelasjoner er et nøkkelord med tanke på verdiskapelse ved sosial ansvarlighet, det 

er ekstremt viktig for fremtidig drift og overlevelse. Dersom man ikke holder tett kontakt med 

sine omgivelse kan det hurtig gi negativt utslag, da reaksjonstiden på å forklare og rette opp i 

kritiske sider ved sin forretning kan koste enormt.  

Virksomhetenes rolle er som et brikke i et puslespill med mange andre brikker der dialog på 

kryss og tvers innad i virksomheten og utenfor er nøkkelen. Man innleder samarbeid med 

fiender, kritiker og konkurrenter for å bidra positivt i samfunnsutviklingen. Synergien mellom 

CSR – aktiviteter og forretningsstrategi kommer til å være en vesentlig faktor i fremtidens 

forretningsmodell for virksomheter. Møte mellom forskjellige kulturer vil bidra og inspirere 

til å skape nye produkter og muligheter, og jeg tror det ikke vil gå mange årene før det blir 

naturlig å se at konkurrenter går sammen om å sikre ansvarlig forretning.  
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2. Modell oversikt 

1 Forskjellig typer casestudie  

2 Samsvar mellom teoretisk fenomen og operasjonell definisjon 

3 Interessent modellen 

4 Corporate Involvement in Society 

5 Forholdet mellom virksomhetskultur, identitet og image  

6 CSR Pyramiden 

 
1 Forskjellig typer casestudie (Yin, 1994) 
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2 Samsvar mellom teoretisk fenomen og operasjonell definisjon (Hellevik, 1999) 

 

   
 

 

3 Interessentmodellen 

 
 

4 Corporate Involvement in Society (Porter & Kramer 2006) 
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5 Forholdet mellom virksomhetskultur, identitet og image (Hatch & Schultz 1997)  

 
 

6 CSR Pyramiden  
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Kilde: CSR pyramiden, Carroll & Bushholtz (2002) 

 

3. Virksomhetsinformasjon  

Eierskap Novozymes 

Novozymes' A-aksje kapital eies av holdingselskapet Novo A/S, som eies av Novo Nordisk 

Fonden. Novo A/S eier utover dette 5.826.280 B-aksjer, hvilket giver Novo A/S 25,5% av den 

samlede aksjekapital og 70,1% av stemmerne i Novozymes A/S 
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Eierskap SimCorp 

Figur: Organisasjonen SimCorp og hovedkvarter.  
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Kilde: Årsrapporten 2010.  

 
Bestyrelsen i SimCorp A/S 

Som beskrevet i selskapets organisasjonsbeskrivelse er bestyrelsen sammensatt av mellom tre 

og seks medlemmer valgt av selskapets aksjonærer i tilegg til medlemmer valgt ved og av 

SimCorp A/S ansatte. Styre består for tiden av fire medlemmer valgt av aksjonærer og to 

medlemmer valgt av ansatte. Alle aksjonær – valgte styremedlemmer er oppfattet som 

uavhengige, hvorved de to ansatt – valgte ikke er det på bakgrunn av deres stilling i SimCorp.  

Medlemmer av SimCorps bestyrelse er valgt en gang i året. Komposisjonen av bestyrelsen 

forsikrer dens mulighet til å handle som en effektiv, visjons – og  resultatorientert 

dialogpartner for SimCorps Direksjon, uavhengig av spesielle interesser, på samme måte som 

de reflekterer mangfold i termer som alder og internasjonal erfaring i tillegg til flere andre 

karakteristikker.  
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Medarbeidere SimCorp A/S 

 

Kilde: www.simcorp.com  

 

4. Rapporteringsstandarder og prinsipper 

UN Global Compact, The ten principles 

The Ten Principles   

The UN Global Compact's ten principles in the areas of human rights, labour, the 
environment and anti-corruption enjoy universal consensus and are derived from: 

• The Universal Declaration of Human Rights 
• The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and 

Rights at Work 
• The Rio Declaration on Environment and Development 
• The United Nations Convention Against Corruption 

The UN Global Compact asks companies to embrace, support and enact, within their sphere 
of influence, a set of core values in the areas of human rights, labour standards, the 
environment and anti-corruption: 
 
Human Rights 

• Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally 
proclaimed human rights; and 

• Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.   
Labour 

• Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective 
recognition of the right to collective bargaining; 

• Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; 
• Principle 5: the effective abolition of child labour; and 
• Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and 

occupation.   
  

Environment 
• Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental 

challenges; 
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• Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and 
• Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly 

technologies.    
Anti-Corruption 

• Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including 
extortion and bribery.  

 

Kilde: http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples 

 
GRI – Global  Reporting Initiativ  

Global Reporting Initiativ er en organisasjon som er forgjengere for utviklingen av verdens  
mest brukte rammeverk bærekraftighetsrapporter og er engasjert i kontinuerlig forbedring og 
verdensomspennende anvendelse.  
For å kunne forsikre seg om den høyeste grad av teknisk kvalitet, pålitelighet og relevans er 
rammeverket utviklet gjennom en kontinuerlig søke prosess med deltakere fra virkesomheter, 
samfunn, arbeidere og profesjonelle institusjoner verden over.  
 
Rammeverket for rapportering fastsetter prinsipper og indikatorer som organisasjonen kan 
anvende for å måle og rapportere sine økonomiske, miljømessige og sosiale performance. 
 
Hjørnesteinen til rammeveket er Sustainability Reporting Guidlines. Den tredje versjonen av 
retningslinjene er kjent som G3 Guidelines og ble publisert i 2006135. Andre komponenter i 
rammverket inkluderer Sector Supplements136 og National Annexes137. 
 
4 Intervjuer  

Intervju med Novozymes AS , Claus Frier 

Novozymes: 

- Deres virksomhet er jo å en måte det "praktiske skole eksempelet" på hvordan man kan 
kombinerer business strategi med CSR strategi. Dere er et positive eksempel på at det lar 
seg gjøre, og et forblide for mange andre virksomheter. 
 
- Spørsmålene lyder på bakgrunn av dette: 
1. Hvor er selskapet i dag sett i lyset av CSR? 

 Vankelig å sette en direkte pekepinn på hvor vi er, men vi har arbeidet med 
bærekraftig utvikling i over 20 år og hele tiden fremme i skoen, så anser oss selv 
til å være en virksomhet som er blant de fremste og hele tiden følger utviklingen 
og tilfredstiller etterspørselen fra samfunnet. Det er flere stadier i arbeidet med 
CSR. Vi startet på å utvikle et godt ledelsessystem  deretter kom vi in i 
complience trinnet  videre fokuserer men på hvordan man skal implementere og 
det er her vi befinner oss nå. Det neste trinnet er å måle effekten og profitten på 
arbeidet og vi er i gang med å utvikle et målesystem, men det er vanskelig og vil ta 
tid.  
 

2. Hvorfor bekymerer dere som virksomhet dere for CSR? 

135 http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Guidelines/
136 http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/SectorSupplements/
137 http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/ReportingFrameworkOverview/ 



 

 
 

89

a. Spilleregler i bransjen? Nye forhold i forhold til konkurransesituasjon? 
 I vår bransje er det et naturlig fokus på bærekraftighet, da våre produkter 

omhandler det å være opptatt av mijø og samfunn. Det er innbygget miljø i 
enzymene og produktene bæres av miljøet. Det er videre etisk moralsk riktig. Det 
viser en link til bunnlinjen. Det er utfordringer i verden som virksomheter må ta 
stilling til og man har mulighet til å bruker forretningen til å bli en del av 
”løsningen”. Ved å utvikle et bedre produkt har Novozymes mulighet til å være 
med på å forbedre klima. Det er mange indirekte effekter ved å være med på 
bærekraftig utvikling.  
 

b. Lang siktig perspektiv?  
 Vi fokuserer hele tiden på langsiktig virksning og verdiskapning av vårt arbeid, for 

både samfunn og egen virksomhet. 
 

c. Ta på seg omkostning for å redusere risiko for enda større omkostning senere? 
Langsiktig perspektiv? 
 Vi fokuserer ikke på omkostningene ved arbeide da verdien av det vi gjør er større 

en ressursene vi putter i arbeidet. Vi ser virkningen av arbeidet.  
 

d. På hvilken måte blir dere bedre stillet? 
 Konkurransemessig blir vi bedre stillet, i tillegg til at vi tilfredstiller etterspørsel 

fra interessenter og kundegruppe. Det er image skapende og vi lever opp til vårt 
rykte som virksomhet. 
 

e. Er dere aktivt med på å påvirke tilgjengelige ressurser i samfunnet? På hvilken måte? 
 Vi føler at vi gjennom vårt fokus på å være blant de beste på området viser at det 

nytter å gjøre en forskjell og skape verdi for samfunnet samtidig som det skaper 
verdi for vår egen virksomhet. 
 

f. Anvender dere CSR som en differensierings strategi i forhold til konkurrenter? På 
hvilken måte skaper det konkurransefordeler? 
 Bærekraftighet er en del av vår strategi, men vi fokuserer ikke på det fordi det er 

konkurransefremmende, men fordi det er en del av vår visjon og virksomhetens 
verdi. Det at det skaper konkurransefordel er kun en ekstra positiv benefit det fører 
med seg 
 

g. På hvilken måte øker deres CSR fokus oppfattelsen av produktets verdi? 
 Det er en naturlig del av våres produkt, så det er også forventet at vi fokuserer på 

det. Og jeg mener det kun har en positiv effekt på våres produkters verdi. 
 

3. Hvor oppstår problemene for eller rundt emne, og hvor befinner de seg? 
 Vi har aldri opplevd store problemer rundt vårt arbeid, men det er ressurskrevende. 

Men da virksomheten vår er så rutinerte i sitt arbeid er det vanskelig å beskrive 
eksakt hvor det oppstår problemer.... 
 

4. Konkrete aktiviteter dere foretar dere?: 
 Novozymes er veldig opptatt av at man menneskerettigheter, minske CO2 utslipp 

og det siste nye store er bekjempelse av korrupsjon.  
 

5. Muligheter for hva virksomheten kan gjøre? 
 Det er utallige muligheter for alle virksomheter, det viktigste er å spotte trendene 
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og se hvordan man selv kan gjør det om til  muligheter for sin egen virksomheter.  
 

6. Konkrete bunnlinje effekter; hvorfor arbeide med det CSR, hva tilfører det av effekter 
og verdi? 

 Hmmm...den konkrete effekten er vanskelig å måle, men virksomheten håper å 
skape verdi for samfunn og virksomhet gjennom sitt arbeid. Skape shareholder 
value. 
 

7. Hvordan er interessen?  
 Det er stor interesse. I vår bransje forventes det på bakgrunn av produktene vi 

fremstiller. 
 

8. Hvem er interessentene? 
 Hovedsaklig kunder, investorer og aksjonærer.  

 
9. Hvordan måler dere effekten av deres innsats? 

 Vi har nettopp gått i gang med å utvikle en modell for måling av vår innsats. 
Modellen skal går på cost/benfit, risk/oppertunity.  
 

Strategisk anvendelse 

Forebyggende aktiviteter? 

1. Hvilke forbyggende aktiviteter tar dere for dere?  
 Vi starter forebyggende arbeid, lager et set up, så starter vi det presise arbeidet og 

danner nye aktiviteter.  
 

2. Har det effekt på samfunnsøkonomisk tap? 
a. På hvilken måte? 
 Nedbringe negative eksternaliteter , som eksempelvis korrupsjon og bestikkelse. 

 
3. Har det vært fokus på CSR med tanke på å nedbringe risiko fra utefrakommende 

inngrep? På hvilken måte? 
 Tidligere var det nok det, men ikke så mye da det har vært en del av vår 

virksomhet over så lang tid. Men vi ser hele tiden på risiko i forhold til muligheter 
(effekt – modell).  Arbeid med CSR blir mer og mer tydelig og forventes fra 
omverden.  
 

4. Hvordan beregner dere gevinst? Tegn på langsiktig gevinst ved forbyggende aktiviteter? 
 Som sagt tidligere er det ekstremt vanskelig å måle en bestemt effekt, men vi 

prøver kontinuerlig å finne et mål for dem, det er svært.   
 Vi er jo i gang med en cost/benefit, risk/oppertunity modell som forhåpentligvis 

skal gi oss en pekepinn på effekten og effekten på forventingene. Dette er veldig 
vanskelig. Det er en systemoppbygning som tar tid. Viktig at ledelsesystemet er en 
del av arbeidet.  
 

5. Problemer ved CSR fokus som forbyggende tiltak? Vinning? 
 Oppfatningen av at en midlertidig innvirkning har en permanent effekt på langtids 

likevekten . Porter og Kramer ser på dette som et problem, i det de skriver at ledere 
økende ser på seg selv som  i en ikke-vinnings situasjon , fanget mellom kritikeres 
etterspørsel etter høyere nivå av CSR og investors søken etter ubøyelige press etter 
å maksimerer kort tids gevinst. Å gi mer gir ikke sikkerhet til kritikere – jo mer 
virksomhetene donerer jo mer forventes av dem. Dette er viktig og overveie.  
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 Virksomheter bør forsøke å nedbringe negative eksternaliteter og dermed unngå 
inngrep fra omgivelsene. Med de bør ikke gjøre det såfremt deres strategi medfører 
bedre vilkår for sine konkurrenter, egen innsats vil da ha forsvinnende liten 
betydning da konkurrenter ikke følger. Regulering er her nødvendig.  

 
PR & Goodwill aktiviteter? 

6. Føler dere som virksomhet at en sterk CSR profil gjør det lettere for dere å tiltrekke 
medarbeidere, kunder og komme inn på nye markeder? 

a. På hvilken måte? 
 Det er absolutt image skapende 

 
7. På hvilken måte er CSR aktiviteter image skapende hos dere? Hvordan påvirker det 

interessenter? 
 Grunn? Hmmm....SRI- vi blir også ratet og på gjennom rating blir vi sammenlignet 

med andre selskaper i bransjen. God rating skaper interesse hos interessenter.  
 

8. Hvordan ser du sammenhengen mellom CSR aktivitet og markedsføring? 
a. Effekten? Troverdighet? 
 Dersom man er høy ratet gir det et inntrykk av å være ”best in class”, hvilket er 

positivt, skaper troverdighet og god omtale 
 

b. Substitusjonsforhold markedsføring og donasjoner? PR? 
 Kan se på det som ”gratis markedsføring” dersom man får god omtale i mediene 

gjennom sitt daglige arbeid og fokus på bæredyktighet. 
c. Er det mulig å forbedre image gjennom sosial ansvarlig innstilling? På hvilken 

måte? 
 Det er nødt til å vøre interesse for det der ute. Vi gjøre det ikke så aktivt da vi 

fokusere mer på ”pull” fremfor ”push” strategi. Vi håper at interessenter trekker 
det til seg informasjon og vårt mål er ikke å dytte det på noen. 
 

9. Har filantropiske aktiviteter mulighet for å back-fire på virksomheten? På hvilken måte?  
- Det kan være kyniske innstillinger rundt markedsføring som kan gi mer fokus på 
det ”glossy” rundt CSR enn det å faktisk det å være samfunnsansvarlig virksomhet. 

 
Ressurs skapende aktiviteter? 

10. Hvorfor er CSR fokuset viktig? 
 For oss er det viktig fordi omgivelsene forventer det av oss. Virksomheter må vise 

at de tar ansvar for miljøet gjennom sine aktiviteter. Alle har et ansvar til å bidra.  
 Det medfører kun positive effekter for vår virksomhet og for samfunn og miljø ved 

å fokusere på CSR.  
 

11. Hva skaper det av verdi for virksomheten? 
 Man tiltrekker seg nye og gode kompetente medarbeidere.  
 Skaper muligheter for produktutvikling som vil gi fremsiktig verdi for 

virksomheten og miljøet. Skaper muligheter for markedsutvikling, nye markeder. 
 Økt interesse og omtale fra omverden, kunder og interessenter osv.  

 
12. hvordan kommer dere frem til aktiviteter i virksomheten som skaper muligheter for 

virksomheten og i tillegg har positiv effekt på samfunnet? 
 Det skaper forbedreing av forretningsmuligheter gjennom CSR og nye markeder 

gjennom utvikling av nye produkter 
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a. Hvordan går dere frem for å få satt det ut i virkeligheten? 
 I NZ har vi opprettet en egen Sustainability Development avdeling som hele tiden 

er fremme i skoen for å spotte nye trender i samfunnet. De formidler sitt arbeid 
videre til Sustainability Development Board, som igjen har som oppgave å 
behandle den nye informasjonen. De overveier hvilke tiltak som skal 
implementeres og delegeres ut i riktig avdeling i organisasjonen. De får først 
innsikt i hva som må gjøres og hvilke verktøy, kunnskap man behøver og hvor i 
virksomheten det hører hjemme Videre henvender de seg til den avdelingen i 
virksomheten hvor det nye prinsipp naturlig vil være en del av deres arbeid. De 
bestemte avdelingene i virksomhetene behandler emnene og arbeider videre med 
implementering av de nye trendsene i sin del av organisasjonen. Avdelingenes 
jobb videre er å få frem de nye den nye viten og arbeidsmetode til sine 
interessenter. På denne måte skaper de verdi for virksomheten og samfunn via 
CSR. På denne måten implementer de det direkte i virksomhetens forretning 

 
b. Har dere erfart et Free-rider problem ved å bygge opp ressurser? 
 Forbedringene kun vil komme virksomheter som befinner seg i området til gagn. 

Virksomheter kan også fjerne problemer ved å dele utgiftene med konkurrentene. 
Firmaer som er markedsledere vil definitivt få de største gevinstene. Dersom 
virksomhetens filantropi er tett knyttet til deres unike strategi vil virksomheten få 
den største gevinsten. Og virksomheten vil få størst gevinst på grunn av PR 
verdien av tiltaket.  
 

13. Hvordan linker dere virksomhetens strategi opp mot CSR og samfunnsansvar? 
- Ja det vil jeg si, men på flere forskjellige måter. Det finnes helt klart en kobling. Det 
finnes helt klart en link eller vill ei vikke gjøre det. Det er viktig i starten at man 
utvikler et godt ledelsessystem  complience integrasjon  og til slutt profitt. 

 
 14. Er dette en vanskelig prosess? 

- For oss har det vært en naturlig prosess, men kan se at det er mer problematisk i 
andre bransjer en vår egen. Man er nødt til å finne sitt fokus og hvordan man gjennom 
sine aktiviteter kan bidra til å skape et bedre samfunn og påvirke omgivelsene på en 
positiv måte gjennom sitt arbeid 
 

15.  Hvordan måler dere effekten av den?  
- Som tidligere nevnt er det veldig vanskelig å måle effekt. Men man får ett inntykk 
gjennom ratingen virksomheten oppnår. I får man en oppfattelse av effekt gjennom 
omtale og ikke minst interesse fra omverden, aksjonærer, kunder og interessenter.  
- For oss er det verdi og effekt i seg selv at vi ser at vårt produkt forbedrer miljøet. 

 

Novozymes implementering av CSR strategi, Claus Frier 

”Drive the world toward sustainability” - Novozymes 
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Kilde: Claus Frier, Novozymes AS 

”Sustainability Strategy – Capabilities..” - Novozymes

 
Kilde: Claus Frier. Novozymes AS 
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”Sustainability Strategy – strategic projects 2009 +” – Novozymes  

 
Kilde: Claus Frier. Novozymes AS 

 

Intervju med SimCorp AS , Rikke Dalager 

SimCorp:  

     - SimCorp er en virksomhet som kan karakteriseres som en som ikke er 100% sikker på 
hvordan arbeidet de skal arbeide med CSR: 

1. Hva er deres ide bak arbeid med CSR?  
 Fokus på CSR er ikke nytt for SimCorp som virksomhet. Selv om de jobber i en 

bransje hvor det ikke er så høy fokus og etterspørsel etter emner har de helt siden 
de etablerte seg i 1971 fokusert på Corporate Governance. De var selv med og 
utvikle Nørreby utvalget og blant de første som satt fokus på CG i virksomheten. 
 

2. Hvorfor bekymrer dere som virksomhet dere for CSR? 
a. Spilleregler i bransjen? Nye forhold i forhold til konkurransesituasjon? 

- Det etisk og moralske perspektivet et det viktigste. Man skal opptrer transparente og 
gi interessenter full tilgang til all informasjon de måtte ønske. Når det gjelder 
konkurranseforhold er det litt vanskelig å se utfallet i denne bransjen, da det er en 
bransje som enda ikke har like stort fokus på CSR som andre. Det er mindre press fra 
omgivelsene.  
 

b. Lang siktig perspektiv?  
- Virksomheten fokuserer hovedsakelig langsiktig. Når det gjelder våre 
kundeforhold er vi ekstremt opptatt av å opprettholde og skape lojalitet over tid, 
og vi er også meget opptatt av å kunne stå for det vi gjør. Det er viktig for oss at 
vi på den langsiktige bane å drive en etisk og moralsk riktig forretning, hvilket 
skaper verdi over tid.  
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c. Ta på seg omkostning for å redusere risiko for enda større omkostning 

senere? Langsiktig perspektiv? 
- Ved å hele tiden fokuset på etisk og moralsk riktig forretning minsker vi 
risikoen for en senere omkostning. Vår forretning fokuserer langsiktig og vi 
tenker hele tiden fremover.  
 

d. På hvilken måte blir dere bedre stillet? 
- Vi får et godt samhold i forretningen. De viktigste grunnverdiene for oss er 
at det er god trivsel blant medarbeiderne. De skal behandles godt og ikke 
oppleve stress og ubehag på jobben. Bedre trivsel fører til at det sosial og 
faglige kompetansen øker hvilket vil skape verdi for dem selv og 
virksomheten. 
 

e. Er dere aktivt med på å påvirke tilgjengelige ressurser i samfunnet? På 
hvilken måte? 

- Gjennom vår forretningsintegritet blir vi oppfattet som en god virksomhet å 
arbeide i. Det å vise at man er et selskap med god arbeids og forretningsetikk 
gjøre arbeidsplassen attraktiv og vi tiltrekker oss god og kvalifisert 
arbeidskraft.  
 

f. Anvender dere CSR som en differensierings strategi i forhold til 
konkurrenter? På hvilken måte skaper det konkurransefordeler? 

- Ikke bevisst. Da det ikke er mye press fra omgivelsene i vår bransje og våres 
produkter ikke linker direkte til miljø og samfunn merker vi ikke at vårt arbeid 
skaper direkte konkurransefordeler. Men ved å tiltrekke seg markedets beste 
medarbeidere vil det med tiden øke konkurransefordelene. Vår virksomhets 
forretningsetikk har også økt lojaliteten hos kunder, selv om vi er litt dyrere 
enn flere konkurrenter i bransjen merker vi at etterspørselen etter våre 
produkter er stor og kundene er lojale. Dette tyder på at vi opptrer riktig i 
forhold til omgivielse og samfunn og skaper attraktivitet rundt og 
konkurransefordeler for vår virksomhet. 
 

g. På hvilken måte øker deres CSR fokus oppfattelsen av produktets verdi? 
- Vi handler etisk og moralsk riktig og viser gjennomsiktighet i det vi gjør. 
Forretningsmetoden vår er med på å øke etterspørselen etter produktet og 
dets verdi. 
 

3. Hva kan den i så fall være dersom den allerede ikke er fastsatt? 
- Kundelojaliteten viser tilfredshet om vår forretningspolitikk og integritet, hvilket vi 
mener er med på å skape verdi.  
 

4. Har selskapet vanskeligheter for å finne likheter med CSR aktivitet og egen 
businesstrategi? På hvilken måte? 
- Vår forretningsstrategi handler om det å vise gjennomsiktighet. Det har ikke været 
en vanskelig prosess for SimCorp og integrere sitt CSR fokus i forretnings 
strategien. På bakgrunn av at selskapet er etablert på denne grunnleggende verdien. 
Dersom man ikke er enige i deres verdier vil man heller ikke handle eller arbeide i 
virksomheten.  

5. Hvilke konkrete aktiviteter kan SimCorp foreta seg? 
- opprettholde den gode dialog med interessenter og omgivelser 
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6. Hvilke konkrete effekter (på bunnlinjen) finnes det eller dukker opp ved arbeid med 

CSR 
- Konkrete effekter er vanskelig å måle. Men tilfredstilte, motiverte og engasjerte 
medarbeidere er med på å skape verdi til selskapet. De gir en ekstra innsats for at vi 
skal være helt fremme i utviklingen og handle på en etisk, gjennomsiktig måte.  
 

7. Hvordan er interessen innad i virksomheten og utenfor i forhold til CSR? 
- Innad i virksomhetene er interessen stor og våre medarbeidere og ansatte har selv vært 
med på å forme selskapets verdier og det er derfor verdier de gjenkjenner seg i. Det er 
enda ikke så mye fokus eller press rundt CSR i vår bransje fra omgivelsene, men den 
blir stadig større. Dog har vi merket at det har vært økt interesse fra investorer om å se 
det ”grønne regnskap” og på hvilken måte virksomheten arbeider for å skape verdi for 
samfunnet.  Det er viktig for dem å kunne dokumenter sitt arbeid gjennom CG. og 
investorer er stadig mer fokuset på dette da det nå er blitt mer fokus på SRI 
 
8. Hvem er interessentene? 
- Hovedsaklig Kunder, aksjonærer og medarbeidere 

 
Det er ofte mange løse emner når det gjelder CSR i virksomheter og det jeg ønsker å forske 
på et det om det er interesse for denne type arbeid i deres virksomhet og om effekten i 
bransjen i det hele tatt kan måles. 
 
Videre hadde det vært spennende og diskutere SimCorp arbeid i forhold til konkrete 
oppgaver. 
 

Strategisk anvendelse  

Forebyggende aktiviteter? 

1. Hvilke forbyggende aktiviteter tar dere for dere?  
 Når det gjelder miljø gjør vi jo som alle andre virksomheter og sparer der vi kan. 

Vi er opptatt av energisparing og ressurseffektive løsninger som har en innvirkning 
på miljøet.  
 

2. Har det effekt på samfunnsøkonomisk tap? 
- På hvilken måte? 
- Vi vel si at det nedbringe negative eksternaliteter. Som produsent og leverandør av 
finansiell software har de ikke på samme måte det åpenlyse fokus på å fokusere på 
miljø og klima aspektet gjennom CSR. Fokuset hos SimCorp er å være en virksomhet 
som ikke knyttes til selskaper som driver uetisk oppførsel. De tar avstand og jobber 
strekt i mot svindel og korrupsjon. 

 
 

3. Har det vært fokus på CSR med tanke på å nedbringe risiko fra utefra kommende 
inngrep? På hvilken måte? 
 Ikke så stor fokus i forhold til risiko fra utefra kommende. Men da vi er et 

aksjeselskap notert på Københavns Fondsbørs er vi nødt til å vise 
gjennomsiktighet om våre handler og det ligger jo i produktet at dersom det skulle 
skje noe suspekt vil dette med sikkerhet blir oppdaget. I SimCorp fokusere vi 
100% på etisk handel og viser dette gjennom å være transparente.  

 Vi har også god dialog med myndigheter og prøver å være med på å påvirke 
lovkrav og politikker rundt emne, som nedbringer risiko.  
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4. Hvordan beregner dere gevinst? Tegn på langsiktig gevinst ved forbyggende 

aktiviteter? 
- Det er vanskelig å beregne gevinst. Men vi ser gevinst fra våre aktiviteter i image og 
aksjepris. Gjennom vår gjennomsiktighet og transparens skaper vi verdi for SimCorp 
og interessentene våre. Vi har også for ikke lenge siden mottatt en anerkjennelse for 
vår åpenhet og vårt grundige og store fokus på Corporate Governance som vi 
oppfatter som gevinst. 
 

5. Problemer ved CSR fokus som forbyggende tiltak? Vinning? 
- Ser ikke så store problemer ved det i vår bransje. Men når fokuset på CSR blir større 
vil forventingene øke kontinuerlig. Man skal være dyktig for å kunne tilfredsstille 
både omgivelser og aksjonærer. Noen aksjonærer har jo så klart et ønske om å 
maksimere sin gevinst på kort tid, men det kan være vanskelig da CSR ofte ikke viser 
effekt og verdiskapning før over en lenger periode. Det er viktig og klare å kombinerer 
og ta høyde for alle aspekter og interessenter.  

 
PR & Goodwill aktiviteter? 

6. Føler dere som virksomhet at en sterk CSR profil gjør det lettere for dere å tiltrekke 
medarbeidere, kunder og komme inn på nye markeder? 
a. På hvilken måte? 

 Absolutt. Vi føler at vårt arbeid med CSR og CG er et av de viktigste 
trekkplastrene for å tiltrekke kompetent og ettertraktet arbeidskraft.  

 SimCorp har også vist at det er mulig å tjene penger og allikevel være en ansvarlig 
virksomhet. Det trenger ikke gå på bekostning av hverandre.  

  Åpenhet, ærlighet og gjennomsiktighet er et veldig viktig trekkplaster for 
interessenter og investorer.  

 
7. På hvilken måte er CSR aktiviteter image skapende hos dere? Hvordan påvirker det 

interessenter? 
 Det påvirker image kun positivt og skaper definitivt økt etterspørsel og interesse 

fra interessenter. 
 

8. Hvordan ser du sammenhengen mellom CSR aktivitet og markedsføring? 
a. Effekten? Troverdighet? 

 Det er jo en sammenheng. Positiv omtale for sine aktiviteter i media er jo gratis 
markedsføring. Man lever opp til de interessentenes forventninger og det skaper 
verdi. Økt troverdighet til virksomheten skaper lojalitet i kundekretsen.  
 

 
b. Substitusjonsforhold markedsføring og donasjoner? PR? 

- Jeg tror nok ikke det vil være et substitutt til markedsføring i vår bransje, men 
det er helt klart positiv. PR for CSR er god og gratis PR. 

 
c. Er det mulig å forbedre image gjennom sosial ansvarlig innstilling? På hvilken 

måte? 
- Helt klart muligheter for det. Som virksomhet viser man at det er viktig å ta en 
aktiv del i omgivelsene og vise at man tar ansvar for sine forretningsaktiviteter. 
Ved å vise at man driver etisk riktig forretning vil man helt klart påvirke image 
positivt  
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Ressurs skapende aktiviteter? 
9. Hvorfor er CSR fokuset viktig? 

- Det er en del av verdens utvikling. Man må vise medansvar for miljø og klima 
forandringene i verden, i tillegg til samfunnet vi lever i. Vi er alle ansvarlige og må 
vise at vi er villige til å gjøre de vi kan for å være med på å forbedre situasjonen 
gjennom våre handlinger og aktiviteter.  
 

10. Hva skaper det av verdi for virksomheten? 
 Vi tilegner oss nye ressurser gjennom å tiltrekke oss kompetent og ettertraktet 

arbeidskraft. I tillegg skaper arbeidet økt interesse fra investorer og kunder som 
gjør at etterspørselen øker og  virksomhetens verdi blir høyere.  

 Vi ser økte muligheter gjennom etisk forretning, konkurransefordeler gjennom 
kompetente, delaktige og engasjerte medarbeidere som jobbe ut i fra 
virksomhetens verdi og moral.  

 Arbeidet har en langsiktig positiv effekt på virksomheten og fokus på CSR vil 
alltid være verdi skapende selv om det ikke er lett å måle effektiviteten av det. 

 
11. Hvordan kommer dere frem til aktiviteter i virksomheten som skaper muligheter for 

virksomheten og i tillegg har positiv effekt på samfunnet? 
a. Forbedring av forretningsmuligheter gjennom CSR 

-  Det er viktig for virksomheten og påpeke at alle virksomheter er ute etter å 
skaper profitt, med ikke på beskostning av etikk og moral. Forretningen skal 
drives på ordentlig vis og man skal tilfredsstille kunders, investorers og 
omgivelsenes forventinger. Ve er hele tiden under utvikling og utarbeider nye 
produkter. Videre viser vi vår avstand mot svindel og korrupsjon, og fokusere på 
å være en virksomhet som ikke er knyttet til selskaper som driver uetisk 
oppførsel. Ærlighet, gjennomsiktighet og transparens er ord som beskriver måten 
vi handler og operer på.   
 

b. Hvordan går dere frem for å få satt det ut i virkeligheten? 
- Integritet er nøkkelord og kjerneverdi i virksomheten. Medarbeider og ansatte 
er med på å forme selskapets verdier og kan derfor gjenkjenne seg i dem. Da 
verdiene er basert på medarbeidernes egne verdier skinner dette gjennom i våres 
produkter og blir satt ut i virkeligheten på gjennom måten vi handler og opptrer 
på.  

 
 

12. Hvordan linker dere virksomhetens strategi opp mot CSR og samfunnsansvar? 
- Ja det vil jeg helt klart si. SimCorps fokus på etikk og moral skaper 
forretningsintegritet. CG er viser hvordan vi ønsker å drive forretning og bli oppfattet 
utad og dette er implementert i vår strategi.  
 

13. Er dette en vanskelig prosess? 
 Det har ikke vært en vanskelig prosess for oss da fokus på CSR ikke er nytt for 

oss. Som jeg har sagt tidligere er vi jo i en bransje hvor det fortsatt ikke er så stor 
fokus og etterspørsel etter emner, men vi har hele tiden hatt fokusert på CSR 
gjennom vøre CG og føler det er godt implementert i vår forrentningspolitikk 

 
14. Hvordan måler dere effekten av den?  
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 Effekten er vanskelig å måle direkte, men gjennom tilfredsstillelse av interessenter 
gjennom økt etterspørsel og tilfredshet hos vår medarbeidere føler vi i SimCorp at 
det er en god indikator på at det har vårt arbeid viser effekt. 

 
  
GRI – Global Reporting Initiativ 

 

Global Reporting Initiativ er en organisasjon som er forgjengere for utviklingen av verdens  
mest brukte rammeverk bærekraftighetsrapporter og er engasjert i kontinuerlig forbedring og 
verdensomspennende anvendelse.  
For å kunne forsikre seg om den høyeste grad av teknisk kvalitet, pålitelighet og relevans er 
rammeverket utviklet gjennom en kontinuerlig søke prosess med deltakere fra virkesomheter, 
samfunn, arbeidere og profesjonelle institusjoner verden over.  
 
Rammeverket for rapportering fastsetter prinsipper og indikatorer som organisasjonen kan 
anvende for å måle og rapportere sine økonomiske, miljømessige og sosiale performance. 
 
Hjørnesteinen til rammeveket er Sustainability Reporting Guidlines. Den tredje versjonen av 
retningslinjene er kjent som G3 Guidelines og ble publisert i 2006138. Andre komponenter i 
rammverket inkluderer Sector Supplements139 og National Annexes140. 
 
 

138 http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/G3Guidelines/
139 http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/SectorSupplements/
140 http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/ReportingFrameworkOverview/ 


