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Executive Summary 
The purpose of this thesis is to present an exploratory study on CSR, CSR implementation 

and competitive awareness in terms of sustainable solutions, within the engineering and 

consultancy business. The case study - Rambøll - find themselves in an interchangeable 

world, where new buzzwords related to sustainability are a must to comply with, if you dont 

wanna find yourself in the negative spotlights from the media and the public. We are going to 

reflect and analyze on the business strategy of Rambøll, and critical factors they must rely on 

for success.  

 

The basis of a mixed methodological approach was used, meaning that data is collected 

through an interview to manifest what is hidden, and make it visible and explicit - combining 

both qualitative and quantitative data. Through the interview, information was gathered about 

the CSR business model of Rambøll alongside their strategy, as well as the new CSR 

initiatives and activities. The interview was reviewed to reach an understanding of top 

management’s perception towards the CSR strategy in general. 

The aim of this report is to analyze the market for consultancy services and engineer 

solutions in relation to sustainability and corporate social responsibility. During our research, 

we analyzed the surrounding circumstances, the competition in the market and the 

possibilities of Rambøll. 

The findings have shown us how the market is set up - alongside the factors of the micro, 

macro and meso level. 

 

Our goal has been to enlighten Rambølls CSR-strategy, and thereby look into the impact this 

strategy has on their employees, suppliers and clients.     

Overall Rambøll has proven itself as an exciting company in regard to sustainability, and they 

deem it an honour to work with a business model that has sustainability and corporate social 

responsibility, as their main points of interests above everything else.  

This focus on sustainability has put a lot of demand on the whole value chain and being a part 

of Rambølls inner circle comes with requirements to the mindset of all individuals and 

partners alike, who wish to work inside the walls of Rambøll or do business with Rambøll. 

 

Rambøll is a leading star in their line of business, when it comes to sustainability. We have - 

through our findings - been able to conclude what Rambøll does as a company and how they 
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manage compared to their nearest competitors. Rambøll is a company which manages to 

succeed above and beyond everyone else, in a field where everybody should be able to 

compeed. 

 

Indledning 
Rambøll blev grundlagt i 1945 i Danmark og er i dag en førende internationale arkitekt-, 

ingeniør- og rådgivningshuse. Rambøll har en global tilstedeværelse og beskæftiger sig med 

mere end 16.500 medarbejdere i over 35 lande.1 Rambøll har formået at kombinere den 

lokale erfaring med global viden, for at kunne levere løsninger som er lidt udover det 

sædvanlige og som gør en forskel for kunder, slutbrugeren og samfundet som helhed. 

  

Rambøll er igennem 75 år gået fra være en mindre dansk virksomhed, til at være en global og 

respekteret organisation. Rambøll beskæftiger sig indenfor: Transport, miljø, byggeri, vand, 

energi samt management rådgivning. Bæredygtighed og samfundsansvar har været Rambølls 

højeste prioritet siden etableringen af virksomheden. Grundlæggerne Johannes Rambøll og 

Johan Georg Hannemann, anså dette som værende de vigtigste faktorer for Rambøll og det er 

netop disse visioner og denne tankegang, der i dag lever videre i Rambøll. Denne tankegang 

er blevet videreudviklet, ikke bare i Rambøll, men globalt og har den dag i dag fået et 

buzzword kendt som Corporate Social Responsibility. 

 

Hvad er CSR?2 
Corporate Social Responsibility - fremover kendt som CSR - er den samlede betegnelse for 

hvordan en virksomhed arbejder med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres 

forretningsaktiviteter. Med andre ord, kan det betegnes som virksomhedens samfundsansvar. 

Formålet med CSR er at skabe en merværdi for virksomhedens interessenter og samfundet 

ved at håndtere nogle udfordringer - det kan være sociale, etiske eller miljømæssige 

udfordringer - i overensstemmelse med nogle globalt anerkendte principper for 

samfundsansvar. 

 

CSR-aktiviteter er i forbindelse med globaliseringen, blevet en mere vital del af at drive 

forretning på tværs af landegrænser. Dette skyldes bla. at lovgivningen og holdningen til 

 
1 Rambølls egen hjemmeside: Hvem vi er.  
2 CSR-Kompasset: Hvad er CSR? - Skrevet af CSR-Kompasset 
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samfundsansvar ikke er den samme I alle lande, hvorfor der er behov for at virksomheder i 

større grad selv dokumenterer og kommunikerer de ting, som de gør for at undgå en negativ 

indflydelse på CSR-principper. På denne måde sikrer virksomheden, at de har et godt ansigt 

udadtil ift. deres interessenter, da det betyder at de kan dokumentere, at de overholder bla. 

menneske- og arbejdsrettigheder, miljøhensyn og antikorruption, for bare at nævne nogle få 

af de mest gængse. 

Samfundsansvar og CSR kan derfor være med til at styrke en virksomheds konkurrenceevne 

og dermed indtjening. Den største værdi kommer, hvis den indsats som ydes, er 

forretningsdrevet og kan supplere virksomhedens kerneforretning.3 

Rambøll er naturligvis ikke en undtagelse når det kommer til CSR. Rambøll følger FN’s 17 

verdensmål som en del af deres CSR-politik og de udarbejder også en årlig rapport omkring 

deres CSR-aktiviteter. 

 

Baggrund for opgaven 
Rambøll er gået fra at være en lille spiller i Danmark til en global spiller indenfor flere 

områder, heriblandt ingeniørarbejde og konsulentydelser for bare at nævne et par stykker. 

Rambøll er som nævnt specialiseret indenfor en række forskellige kategorier og har derfor 

sikret sig et bredt spektrum af ydelser som sikrer, at de kan komme hele vejen rundt om 

kunden.  

Rambøll specialiserer sig indenfor større projekter for bla. kommuner, stater, virksomheder 

og fonde og deres kundeportefølje består derfor af nogle prominente navne som bla. CBS og 

Københavns kommune i Danmark, samt flere store institutioner i udlandet. 

Foruden Rambølls daglige arbejde, med at levere diverse løsninger til store klienter, så har 

Rambøll et andet job at udføre. Nemlig at være en af de mest bæredygtige virksomheder på 

markedet. 

 

Vores baggrund for opgaven har dermed været at se ind i Rambøll som virksomhed, og finde 

ud af hvad de gør af bæredygtige tiltag for at opnå deres løbende målsætninger. Foruden 

Rambøll har det også være afgørende for os at finde ud af, hvad det bæredygtige segment 

betyder og bliver det målt? Hvordan kan det måles og er det kun Rambøll, som går ind for 

bæredygtige løsninger?  

 
3 Virksomhedens indsats passer ind i dens udfordringer, strategier og markedsrelationer. 
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Hypotesen lyder på, at selvfølgelig er Rambøll ikke den eneste virksomhed i verden, som har 

hørt om CSR og bæredygtighed, men er Rambøll til gengæld de bedste i deres fag? 

Vi har undersøgt, redegjort, analyseret - vi er kommet frem til en masse spændende 

information - og dermed vores konklusioner.  

 

Problemidentificering 
Rambøll har udviklet sig utrolig meget gennem de sidste årtier, men indenfor de sidste 20 år, 

har Rambøll haft en særlig stor vækst, ikke bare i forhold til regnskaber og nøgletal, men 

også i forhold til strategi og tankegang.4 Rambøll har altid haft et stort fokus på 

bæredygtighed, men som verden har udviklet sig, er behovet for ansvar og bæredygtige 

løsninger kun blevet større og mere eftertragtet. Vi har derfor sat fokus på netop Rambølls 

strategier, når det kommer til det internationale begreb Corporate Social Responsibility og 

hvordan de arbejder med det i hverdagen.  

 

Foruden Rambølls eget arbejde med CSR, har de også et enormt arbejde i at fremvise til 

omverdenen hvad der gør, at Rambøll er bedre til CSR end deres konkurrenter og hvad 

Rambøll gør, som er unikt. 

En af de primære vækststrategier i Rambøll har været at skabe vækst gennem horisontale 

opkøb5 af virksomheder på tværs af lande. Det er dog ikke alle virksomheder, der er lukrative 

for Rambøll, hvorfor det er helt unikke partnere Rambøll går efter. Rambøll har en lang 

historik med diverse opkøb siden deres start og det har også været et bevidst valg, for at få 

”andel” i det pågældende marked. 

  

Som eksempel er OBG et stort konsulenthus på det nordamerikanske marked og som Group 

Chief Executive Officer Jens Peter Saul siger, så er opkøbet af OBG det ”perfekte match”.6 

OBG har samme mission og stærke værdier om at skabe et bedre samfund igennem et stort 

fokus på bæredygtighed.  

Rambøll har dog stadig flere store konkurrenter globalt og nationalt og med Rambølls særlige 

fokus på bæredygtighed, er det relevant at se på om Rambøll klarer sig bedre end deres 

konkurrenter. 

 
4 Rambølls egen hjemmeside: Hvem vi er → Vores Historie 
5 Integration via opkøb af virksomheder med lignende produkter og ydelser. 
6 Rambølls egen hjemmeside: Rambøll køber stor amerikansk ingeniørvirksomhed. af Jens-Peter Saul, Group Chief 
Executive Officer & Morten Peick, Senior Group Director, Clients, Communications & Marketing 
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Spørgsmålet er derfor hvordan Rambøll arbejder med deres CSR-tiltag og bæredygtige profil, 

og står de skarpere end deres konkurrenter? 

  

Problemformulering 
Rambølls strategi og fokus er i stadig større grad, påvirket af de krav omverdenen stiller til 

virksomheder i forhold til det klimaaftryk de sætter på verden omkring dem. Spørgsmålet er 

derfor om Rambølls CSR-tiltag og strategiske orientering, opfylder disse krav og hvordan 

klarer de sig i forhold til deres nærmeste konkurrenter? 

 

Undersøgelsesspørgsmål 
Hvordan kan Rambøll med deres CSR-fokus opnå en stærkere position indenfor 

konsulentbranchen på Globalt plan?  

 

1. Hvilken indflydelse har CSR for Rambøll og deres måde at arbejde med CSR på 

internationalt niveau? 

 

2. Hvilken effekt har CSR for Rambøll ift. strategi og brand? 

 

3. Hvordan kan Rambøll udnytte deres satsning på sustainability til at styrke sin position 

i denne branche og i det internationale aspekt?   

 

Afgrænsning 
I denne afhandling vil vi se på Rambølls CSR-strategi og hvordan de arbejder med den på 

tværs af landegrænser. Foruden at se på Rambøll vil vi også runde deres nærmeste 

konkurrenter, for at kunne sammenligne selskabernes måde at arbejde med CSR på. Formålet 

med disse sammenligninger bliver at kunne se på hvordan CSR påvirker selskaberne ift. 

interessenter i og omkring dem. 

 

For at kunne se på disse selskaber og analysere dem ud fra et CSR-synspunkt, har vi valgt at 

tage udgangspunkt i flere modeller fra markedsføring, strategi og ledelse og virksomhedens 

internationalisering. Der kommer derfor til at blive benyttet et miks af viden fra HD 2. del - 
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International Business, samt viden fra Rambøll selv. Der vil også blive benyttet modeller og 

teorier uden for pensum, for at bakke vores analyser og påstande op.  

 

For ikke at komme for langt fra vores emne, har vi valgt ikke at gå i dybden med analyse af 

regnskaber, men derimod kun redegøre for den forventede påvirkning som CSR har. 

For at vi ikke omfavner et for bredt spektrum af omverdenen, har vi valgt at afgrænse dette til 

de nærmeste konkurrenter, samt de NGO’er, som har størst indvirkning på Rambøll og 

selvfølgelig Rambølls interessenter. Vi har derfor ikke valgt at dykke ned i specifikke 

geografiske markeder, da Rambøll ikke tilpasser deres strategi til hvert enkelt marked, men 

derimod kører den samme strategi - i henhold til CSR - på alle markeder de er på. 

Afhandlingen i sig selv vil tage udgangspunkt i mikro, meso og makro forhold, som har 

relevans for Rambøll og hvordan de håndterer deres CSR-strategi og de stadig højere krav der 

stilles til dem fra omverdenen.  

 

Metode 
I det følgende afsnit, vil vi præsentere undersøgelsesmetodikken, for at kunne fremvise og 

diskutere de metodiske tiltag, som vi har foretaget for at kunne analysere og besvare vores 

projekt.  

Vi er gået efter at designe en effektiv og stærk metodisk opsætning og vi vil uddybe vores 

valg af filosofier, sammen med den overordnede strategi for research. Vi vil også uddybe 

hvilke teknikker der er benyttet for at fremskaffe det relevante data.  

For at sikre at opgavens troværdighed overholdes, har vi foretaget nedenstående 

forholdsregler i forhold til metodens eksekvering.  

Der bliver i afhandlingen taget udgangspunkt i rationalet bag “The Research Onion”, hvori 

der først tages højde det for det generelle og herefter det specifikke og detaljerede.7 The 

Research Onion vil blive uddybet i undersøgelsesdesignet, længere fremme. 

 

Ifølge Saunders et al., 2016, udgør et kritisk synspunkt på litteraturen fundamentet for en god 

research. For vores projekt betyder det, at vi giver læserne en vis baggrundsviden for vores 

research, ved at lave en grundig beskrivelse og analyse af det materiale, som vi finder til 

 
7 Saunders et al, 2016. 
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vores valgte emne. Det er særligt interne procedurer, strategier og formuleringer, som vi 

forholder os kritiske overfor, for at sikre at disse er aktuelle og pålidelige. 

Vi har sikret os, at vi har fulgt de 3 trin udformet af Saunders et al., 2016 for at sikre den 

kritiske tilgang til den fundne litteratur: 

Inkludere vitale akademiske teorier i research området. 

Demonstrere at vores viden om emnet er “up-to-date”. 

Bruge tydelige og fejlfrie referencer, for at undgå plagiat. 

Vi vil ganske kort i hvert afsnit for teorierne præsentere formålet med dem og hvordan de 

skal bruges, men vi har også skrevet et afsnit, som beskriver i dybere grad de forskellige 

teorier, som vi tager i brug. 

 

Litteraturkilder kan deles op i 3 hovedgrupper8:  

- Primære; virksomhedens rapporter, interviews etc. 

- Sekundære; bøger, journaler, hjemmesider etc. 

- Tertiære; ordbøger, bibliografier etc.  

 

Baseret på ovenstående, kan der argumenteres for at vi udelukkende benytter os af primære 

og sekundære data, da vores data kommer fra Rambøll selv, eller fra eksterne kilder online, i 

form af andre hjemmesider samt artikler. 

Disse datakilder vil blive uddybet i afsnittet omkring metodevalg. 

 

Research Filosofi 

Research filosofi indebærer at undersøge den virkelige verden og vores perspektiv som 

undersøgere af en specifik problemstilling.9 

Da vores perspektiv af omverdenen ikke nødvendigvis er den samme som andres, er det 

afgørende at vores perspektiv er afklaret for at undgå misforståelser når det kommer til at 

forstå; research spørgsmål, data forståelse mm.10  

Vi er gået ind til projektet med en pragmatisk tankegang og research filosofi. Pragmatisk 

tankegang betyder at den afgørende faktor for research filosofien er research spørgsmålet, 

som har vist sig at blive bedst behandlet gennem en “mixed-methods” fremgangsmåde.  

 
8 Saunders et al, 2016. 
9 Creswell, 2009; Saunders et al., 2016 
10 Bryman and Bell, 2015; Saunders et al., 2016 
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Før vi valgte og kom med uddybninger af vores research filosofi var det nødvendigt at kunne 

differentiere imellem de forskellige typer af filosofier ved at undersøge de forskellige 

antagelser, som hver filosofi bygger på. Enhver filosofisk antagelse bygger på to “sider”: 

objektivisme og subjektivisme; det naturvidenskabelige og det artistiske og humanitære. 

 

Ontologi 

Ontologi betegner studiet af det værende, dvs. studiet af det som eksisterer, og hvordan det 

eksisterer.11 Ifølge det objektive aspekt af ontologi - også kaldet realisme - er fakta komplet 

uafhængige fra hvad vi selv mener og føler og er derfor ikke påvirket af personlige ønsker 

eller overvejelser.12 Der er derfor kun én ægte social realitet, som er opfattet på samme måde 

af alle.  

De mest ekstreme subjektivister mener dog, at der er flere realiteter. Ifølge den subjektive 

tankegang er et studie skabt og påvirket ud fra research og indblandede aktører. 

Et mindre ekstremt synspunkt - kendt som socialkonstruktivisme - tror på at forskellige 

fænomener er i konstant forandring og realiteten er “en social konstruktion”.13 

 

Epistemologi 

Epistemologi - også kaldet erkendelsesteori - handler om egenskaberne, ophavet og 

grænserne for menneskelig viden og erkendelse og hvad der vurderes som acceptabel viden, 

indenfor et bestemt område.14 

I det objektive synspunkt søges viden og sandheden af det sociale gennem observerbare og 

målbare fakta.15 

Modsat mener det subjektive synspunkt at det er afgørende at analysere situationer i forhold 

til context, da forskellige meninger og holdninger hjælper med at forstå hvordan realiteten 

bliver præsenteret. 

 

Axiologi 

Axiologi studerer i hvilket omfang vores personlige værdier påvirker den måde hvorpå vi 

foretager research.16 Det objektive synspunkt bærer præg af, at man vil forsøge at holde sin 

 
11 Saunders et al., 2016:127 
12 Matthews and Ross, 2010; Saunders et al., 2016 
13 Saunders et al., 2016:130 
14 Matthews and Ross, 2010  
15 Saunders et al., 2016:128 
16 Saunders et al., 2016 
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research fri for følelser og personlige præferencer som kunne påvirke det undersøgte og 

resultaterne heraf. 

Den subjektive tankegang bygger at deres værdier er en fundamental del af deres research, 

hvorfor de ikke vil adskille research og personlige holdninger. 

 

Videnskabelige filosofier 

Efter vi har fundet frem til og præsenteret de filosofiske antagelser og deres ekstremiteter - 

med det formål at give en tydelig forståelse for vores valg af pragmatisk fremgang i vores 

research - kommer der en kort uddybning af de 5 hoved filosofier herunder. 

 

Ifølge positivisme har en research til formål at bruge data, som er verificeret og objektivt for 

at komme så tæt som muligt på virkeligheden.17 For at måle socialt opstillede konstruktioner, 

er en mere videnskabelig og kvantitativ fremgangsmåde anbefalet, for at sikre kontrol og 

præcision for resultater, som ikke er påvirket af fortolkning eller præferencer. 

Kritisk realisme støtter - ligesom positivisme - brugen af logik og metoder fra 

naturvidenskaben og dermed betydningen af at objekter eksisterer selvstændigt fra 

menneskets sind.18 

Kvalitative metoder accepteres dog stadig siden den subjektive dimension er højt værdsat og 

vores virkelighed er på baggrund af sociale vilkår og omstændigheder. 

 

Den interpretivisme filosofi påviser at individets subjektive følelser og tanker påvirker det 

som bliver undersøgt. Det er derfor vigtigt som undersøger at forstå, hvorfor sociale aktører 

gør som de gør i bestemte situationer, for at vise forskellige udfald - der er derfor ingen 

universel lov som eksisterer.19 

 

Postmodernisme er en filosofi, der lægger vægt på alternative perspektiver. Ord kan til tider 

have svært ved at beskrive omverdenen til fulde, hvorfor information kan mangle eller blive 

marginaliseret. Postmodernisme har derfor til formål at udfordre etablerede synspunkter for at 

lægge vægt på andre perspektiver, som ellers er blevet ladt foruden. 

 

 
17 Saunders et al., 2016 
18 Saunders et al., 2016 
19 Saunders et al., 2016 
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Ift. pragmatisme, siges det at en undersøgelse starter, i det øjeblik et problem identificeres. 

Det endelige mål for pragmatisme er derfor at bidrage til løsningen gennem praktiske 

forslag.20  

Pragmatisme foreslår et andet alternativ og taler for, at der eksisterer flere måder, hvorpå 

verdenen kan fortolkes and dermed flere måder en undersøgelse kan foregå på, da der ikke er 

en generel fremgangsmåde til alt. Den opstillede problematik er det vigtigste element i 

undersøgelsen 

 

Ud fra et ontologisk synspunkt, kan der argumenteres for at vores virkelighed er kompleks og 

påvirker af idealet fra omverdenen, hvilket resulterer i at vi konstant bevæger os mod nye 

erfaringer og opfattelser. 

Epistemologisk set, er acceptabel viden afhængig af en specifik sammenhæng og et specifikt 

problem, hvor målet er at komme med et forslag til problemet.  

 

Vores antagelse er, at Rambøll har en ledende position indenfor konsulentbranchen i forhold 

til bæredygtige løsninger og bæredygtig rådgivning. Målet for denne opgave er derfor at se på 

hvordan Rambøll arbejder med bæredygtige løsninger ift. deres konkurrenter, og hvordan de 

sørger for at holde deres lederposition i konkurrencemæssigt hårdt marked. 

Axiologisk set er vi klar over, at vi har personlige værdier og opfattelser af hvilken 

virksomhed Rambøll er, og selvom vi forsøger ikke at lade dette påvirke vores afhandling, vil 

det sandsynligvis ikke kunne lade sig gøre at udelukke fuldstændigt. 

 

CSR er et flygtigt emne, som er i konstant forandring og vores afhandling vil afspejle en 

marginal grad af personlige holdninger og værdier, ift. CSR og bæredygtighed.  

Vi er af den opfattelse at CSR er nødvendigt for virksomheder i det lokale, såvel som det 

globale marked og - sammen med bæredygtighed - er CSR kommet for at blive. 

Vigtigheden af CSR er forventeligt vurderet forskelligt fra person til person - også fra 

virksomhed til virksomhed - vi er dog af den opfattelse at Rambøll formår at vise hver enkelt 

medarbejder i koncernen, betydningen af CSR og vigtigheden ift. planeten og selskabet.  

 

 
20 Saunders et al., 2016 
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Vi var i overvejelserne for om vi skulle benytte os af interpretivistisk filosofi - i forbindelse 

med undersøgelse af selskabet og ledelsen - da denne filosofi tager højde for personlige 

perspektiver fra forskellige grupper af mennesker, fra topledelse til nederste led.21 

Selvom en interpretivistisk filosofi er mere udbredt til virksomheds undersøgelser, er vi af 

den opfattelse af den pragmatiske filosofi, passer bedre ind i vores undersøgelsesform, da det 

tillader os at kombinere flere researchfremgangsmåder i det samme studie,22 samt flere 

researchmuligheder, såsom kvalitativ og kvantitativ metode. 

 

Undersøgelsestilgang  
Vi vil i denne opgave have en induktiv tilgang til vores undersøgelse af problematikken og 

udfordringerne. Forholdet mellem det induktive og deduktive er svært at skille ad, men vi vil 

som udgangspunkt, på baggrund af den data vi har til rådighed, finde de teorier og dele af 

pensum, som bedst passer til at kunne besvare problemformuleringen. 

Projektet tager udgangspunkt i Rambøll som virksomhed, men der vil blive sammenlignet 

data fra lignende virksomheder, COWI og Niras - for at kunne give et 

sammenligningsgrundlag til Rambølls nærmeste konkurrenter.  

Der er tale om et casestudie, hvor der er mulighed for flere forskellige metoder for 

dataindsamling, for at kunne besvare problemformuleringen. 

 

Vi har vores primære data i form af interview med Neel Strøbæk fra Rambøll og som er 

Senior Director indenfor Sustainability.23 Dette giver et førstehåndsindblik i bla. de 

strategiske tanker omkring Rambøll, samt deres synspunkt på deres omverden. Denne 

eksplorative tankegang, vil bakke op om vores påstande, samt supportere det sekundære data, 

som vi har fundet frem til.  

 

Sekundære data vil blive indhentet fra de indblandede selskabers egne arkiver, samt fra 

offentligt tilgængelig information, som formodentlig kan belyse emnet fra flere vinkler.  

Når data er indsamlet, er formålet at kunne analysere på dette og beskrive Rambølls tiltag i 

henhold til CSR, samt at kunne analysere på deres position ift. deres interessenter og øvrige 

omverden.  

 

 
21 Saunders et al., 2016 
22 Abduktiv metode 
23 Se bilag 1 
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På baggrund af de analyserede data vil vi komme frem til en konklusion, som vil lede til en 

besvarelse af problemformuleringen. Brugen af teori som følge af det oplyste data, kan 

samtidig lede til opdagelser i andre dele af pensum samt udenfor pensum, der kan være 

relevant for opgaven og dermed opnås der dele med deduktion fremfor induktion. Dermed 

opnår vi en abduktiv undersøgelsesmetode.  

 

Metodevalg 
Vi har i denne opgave arbejdet ud fra en blanding af induktiv og deduktiv tilgang, da vi 

primært vil udlede viden og information fra vores kvalitative empiri, samt sekundære data. 

For at besvare problemformuleringen mest fyldestgørende indhentes data gennem 

dybdegående interview med Neel Strøbæk. Dette skal give et indblik i erfaringer og råd 

indenfor CSR-strategien i Rambøll. Kombinationen af kvantitativt- og kvalitativt data gør det 

muligt at give en detaljeret og dybdegående analyse af Rambølls CSR-strategi samt give 

materiale til sammenligning af virksomheder og dermed hjælpe med at besvare 

problemformuleringen.  

 

Sekundærdata 

Sekundære data er vha. internettets udbredelse blevet den hyppigst brugte metode for 

dataindsamling, da den nødvendige data på forhånd er indsamlet og som oftest også er frit 

tilgængeligt. Sekundærdata er den information, som er indsamlet af nogle andre for et andet 

formål, eks. avisartikler og hjemmesider og rapporter. For at sikre relevansen af disse data, 

har vi kun benyttet os af kilder, som må formodes at være pålidelige i form af deres viden 

eller anciennitet ift. vores emne, heriblandt data fra Rambøll selv. 

Alle de dokumenter vi har fundet frem til, har enten været fra Rambøll selv, selskaber med 

ekspertise indenfor emnet, eller fra godkendte nyhedsmedier.  

Sekundære data har været afgørende for vores projekt da tid og ressourcer har været 

afgørende faktorer, men det har også været en afgørende måde hvorpå vi har kunnet besvare 

vores problemformulering. 

Som udgangspunkt bliver der inddraget sekundære data fra eksterne datakilder såsom artikler 

fra diverse hjemmesider men som nævnt også data fra Rambøll selv i form af årsrapporter og 

CSR-rapporter. Dertil vil teorier og modeller fra pensum blive anvendt.  

De sekundære data vi har samlet sammen, var en stor hjælp til vores forberedelse forud for 

vores interview og dermed primære data. 
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Ift. årsrapporterne er disse særligt blevet benyttet da Rambøll beskriver meget omkring deres 

CSR-tiltag heri. Rapporterne  

 

Primærdata.  

Den primære dataindsamling vil bestå af interviews med Neel Strøbæk som er Senior Group 

Director, Sustainability & Corporate Responsibility i Rambøll. Dette vil give detaljeret 

informationer om de nuværende strategiske beslutninger og virksomheden internt. Dette 

interview vil være med til at give en forståelse for hvordan CSR-strategien fungerer samt 

overvejelserne i forbindelse med denne og deres arbejde med strategien på tværs af 

landegrænser.  

 

Metodisk litteratur har to forskellige former for dataindsamling: kvalitativ og kvantitativ.  

Kvantitativ metode er dataindsamling, som beror sig på numeriske data såsom 

spørgeskemaer. Dataene skal med andre ord være målbare og kunne kvantificeres. 

Kvalitativ metode består derimod af ikke-numeriske data, og det er eks. artikler, som gør sig 

gældende her.  

I en research kan man vælge at benytte en mono fremgang og dermed kun benytte sig af den 

ene metode type eller benytte begge for at besvare research spørgsmålet. 

Vores research fremgang og research filosofi som bygger på pragmatisme, indbyder til at 

forskellige metoder tages i brug for at opnå en større forståelse for den samlede data og det 

undersøgte emne. Derved kan der benyttes både kvantitativ og kvalitativ dataindsamling og 

analysemetode. Vi har dog grundet vores begrænsede ressourcer, ikke valgt at benytte os af 

kvantitativ dataindsamling, da det er vurderet, ikke kan kunne bidrage til vores emne og 

problemformulering. 

 

Litteratur- & Informationssøgning 
Den litteratur som benyttes til at kunne besvare problemstillingen, kommer i stor grad fra 

Rambøll selv. Dette vil være i form af rå data fra diverse rapporter24 samt information fra 

deres hjemmeside. Endvidere kommer der også en masse information fra de Rambøll 

medarbejdere, som vi interviewer og derved får førstehåndsviden fra.  

Foruden litteraturen på Rambøll, vil der også komme en masse litteratur fra deres 

 
24 Årsrapporter og CSR-rapporter 
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konkurrenter, igen i form af diverse rapporter, som gør sig gældende for at kunne danne et 

sammenligningsgrundlag. 

Der vil også blive taget udgangspunkt i eksterne kilder, som har et uafhængigt synspunkt på 

Rambøll og den generelle CSR-situation. Dette bliver selvfølgelig gjort for at kunne holde 

data validt. 

 

Endvidere vil der også blive inddraget information fra CBS case-competition fra 2020, da 

denne omhandler netop CSR strategier ved Rambøll og dermed giver en masse brugbar 

information, som er indhentet af Rambøll selv og som er henvendt til netop dette emne. 

Informationen på det mikroøkonomiske plan vil i denne opgave primært komme fra Rambøll 

selv, samt vores interview med Neel Strøbæk. Hun har givet os indblik i virksomhedens 

situation omkring de strategiske overvejelser og position overfor konkurrenter ift. CSR. 

Til at belyse de mesoøkonomiske forhold har vi især benyttet os af data fra bla. FN samt 

Rambølls egne rapporter, som beretter om dette. For at få et overblik over de 

makroøkonomiske forhold der påvirker Rambøll, har vi søgt information hos Rambølls 

konkurrenter, samt andre relevante hjemmesider.  

 

Litteraturlisten vil blive opbygget efter American Psychological Associations 

referencesystem også kaldet APA referencesystem. Dette referencesystem har nogle 

standarder ift. referencer og udarbejdelse af citater, tekst, internetkilder, bøger mv. Formålet 

er derfor at skabe et bedre overblik ift. at identificerer og genfinde kilder mm.  

 

Teorivalg 
For at besvare vores problemformulering, har vi opstillet en række undersøgelsesspørgsmål.  

I forhold til det første beskrivende element i vores undersøgelsesspørgsmål, har vi inddraget 

mulige teorier fra både Virksomhedens Internationale Omgivelser, International 

Markedsføring samt International Ledelse & Strategi. Alle disse fag indeholder CSR som 

tema med underliggende teorier til at understøtte dette. I forhold til Virksomhedens 

Internationale Omgivelser, er det især CSR og hvilken indflydelse globaliseringen har haft. 

Det vil derfor være oplagt at skitsere CSR som helhed og hvordan globaliseringen har 

påvirket CSR for de virksomheder vi analyserer på. Igennem dette kommer den internationale 

dimension frem.  
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Til besvarelse af vores første underspørgsmål: Hvilken indflydelse har CSR for Rambøll og 

deres måde at arbejde med CSR på internationalt niveau? Har vi benyttet os af nedenstående 

teorier: 

 

Det er oplagt at beskrive hvordan CSR og bæredygtighed er gældende hos Rambøll og 

hvordan de arbejder med det på tværs af værdikæden i de forskellige lande. John Robinson 

(2020) er en professor og har nogle konkrete holdninger ift. bæredygtighed. Ifølge John skal 

bæredygtighed ikke anses som engangsting, men noget som skal være en naturlig del af en 

virksomheds DNA. Det kunne derfor være interessant at inddrage Johns holdninger og holde 

det imod, hvordan Rambølls strategi afspejler sig ift. CSR. 

 

Triple Bottom Line skrevet af John Elkington25 har til formål at måle den pågældende 

virksomheds sociale-, økonomiske- og miljømæssige præstationer over en vis periode. 

Modellen har 3 parametre som hedder: 

 

- Social – People: Et øget krav fra forbrugerens side om gennemsigtige arbejdsforhold, 

produktionsforhold og rettigheder for den enkelte medarbejder. 

- Økonomi – Profit: At virksomheden har en profitabel og sund forretning med fokus 

på at videreudvikle kompetencer inden for bæredygtig udvikling. 

- Miljø – Planet: At virksomheden anerkender miljøbelastning og forsøger i vidt 

omfang at minimerer ressourcespild. 

-  

Ovenstående parametre har vi vurderet har været relevant at analysere, for at kunne danne et 

sammenligningsgrundlag mellem Rambøll og deres konkurrenter.  

 

For at analysere hvilken indflydelse CSR har for Rambøll og deres måde at arbejde med CSR 

på et Internationalt niveau, vil det give god mening at inddrage Bartlett & Beamish.26 Deres 

teori vil være med til at give et overblik over, hvilken strategisk orientering Rambøll gør brug 

af, i deres internationale arbejde, dette bruges til at analysere den internationale dimension i 

Rambølls arbejde. Teorien analyserer de fire internationale strategiske orienteringer. 

Frameworket er et udtryk for, hvordan Rambøll har udviklet sig, i takt med at international 

 
25 John Elkington (1994) - Derudover fra følgende fag: Virksomhedens Internationale Omgivelser, Powerpoint udarbejdet af 
Niels Mygind, Kultur og CSR, Slide 26 + International Markedsføring, Powerpoint udarbejdet af Jesper Vej, Sustainability 
& Marketing, Slide 24 + International Ledelse & Strategi, Powerpoint udarbejdet af Peter Gammeltoft, Lektion 1, Slide 16 
26 Bartlett C. A. & Beamish P. W. (2013) 
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business har udviklet sig ift. globaliseringen. En analyse af Rambølls strategiske orientering, 

vil derfor give et godt grundlag hertil.  

 

Barney, J. (1991) og Peng and Meyer (2016) - Det ressourcebaserede perspektiv på 

konkurrencemæssige fordele herunder VRIO-kriterierne er oplagt at gøre brug af. Denne 

model giver et overblik over, hvordan Rambøll via deres CSR-fokus formår at skabe en 

konkurrencemæssig fordel ift. deres konkurrenter. Deres CSR-fokus og sustainability er med 

til at skabe merværdi for dem selv, kunderne og samfundet. Modellen har 4 elementer, 

valuable - ressourcen skal være værdiskabende (sustainability). Rare - Ressourcen skal være 

begrænset til få virksomheder. Imitability - Vanskeligt at kopierer eller imiterer ressourcen. 

Organization - Organisationens opbygning og organisationen som ressource. Disse parametre 

vil blive analyseret senere i opgaven ift. hvordan det kommer til udtryk for Rambølls tilfælde. 

 

Til at besvare vores andet underspørgsmål:  Hvilken effekt har CSR for Rambøll ift. strategi 

og brand? Har vi valgt at inddrage følgende teorier. 

 

Uppsala modellen af Johanson & Valhne (1977) skaber en rød tråd, eftersom teorien giver en 

baggrundsforståelse for Rambølls eksistens i de tidligere år. Rambøll er en virksomhed som 

har eksisteret i mere end 70 år, hvorfor det er interessant at kigge nærmere på hvordan de har 

ekspanderet og udvidet til nye markeder. Dette kan gøres gennem en komparativ analyse af 

Rambølls valg af markeder og hvorvidt de har startet på nærmarkedet, igennem en “learning 

by doing” strategi og ekspanderet til fjernmarkederne i takt med et større know how. Uppsala 

modellen er med til at give et retvisende billede af Rambølls internationalisering og en 

forståelse for hvordan det går hånd i hånd med deres CSR-fokus.  

 

Da Rambøll er et selskab som over tid har lavet ændringer til deres strategi, når det kommer 

til vækst, er det relevant at inddrage deres metode for at foretage disse opkøb, samt på hvilke 

grundlag det er gjort. Schweiger (2000) giver et synspunkt på motiverne for opkøb. Disse 

motiver kan komme sig af geografiske fordele, funktioner og kompetencer, eller optagelse af 

nye produktlinjer til selskabets brug.  

  

Når disse opkøb, eller samarbejder er indgået, er det herefter relevant at analysere på hvilken 

form for “entry-mode” Rambøll benytter sig af. Hill et al. (1990) ser på “trade-off” mellem 
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de forskellige former for entry-mode og hvordan det påvirker Rambøll at tage den ene type 

frem for den anden i deres forskellige samarbejder. 

 

Carolls CSR-pyramide (2014) har vi valgt at inddrage, da den giver et billede af hvordan 

selskabet opfylder deres forskellige ansvar overfor samfundet. Den anses som værende 

relevant, eftersom den bruges til at definere virksomhedens CSR i flere niveauer. CSR-

pyramiden har følgende niveauer:  

- Filantropisk ansvar 

- Etisk ansvar 

- Juridisk ansvar 

- Økonomisk ansvar 

 

Disse niveauer er med til at give et overblik, hvorvidt Rambøll arbejder med CSR ud fra 

profitabelt synspunkt eller om det er etisk korrekt til gavn for miljøet og overholde samtlige 

CSR-krav. 

 

For at få en bedre forståelse for hvilken effekt CSR har for Rambøll, har vi anvendt Aakers 

D. A. (1991) teori omkring en virksomheds brand. Ifølge Aaker består et brand af følgende 

komponenter: Awareness, Loyalty, Brand Assocations & Perceived Quality. En analyse af 

disse komponenter er med til at understrege hvilken effekt CSR har for Rambøll og deres 

brand, samt hvordan de udnytter dette fokus til at styrke sin position i denne branche overfor 

relevante konkurrenter.  

 

Mette Morsing (2006) definerer CSR-kommunikationen ud fra den enkelte virksomheds 

CSR-indsats som produceres af virksomheden sig igennem en række 

kommunikationskanaler. CSR for virksomheder bliver typisk kommunikeret igennem 

årsrapporter, CSR-rapporter, virksomhedens hjemmeside, i fjernsynet eller anden relevant 

markedsføringskanal. Dette værktøj er derfor oplagt at gøre brug af til at analyserer Rambølls 

CSR-kommunikation, eftersom CSR også vil indikere betydningen på deres bundlinje. 

Formålet er derfor at kortlægge hvordan Rambøll arbejder med CSR og hvilken effekt det har 

for deres profit. Jævnfør årsregnskabsloven §99a er det også lovpligtigt for større danske 

virksomheder, at redegøre for hvordan de arbejder med CSR igennem en CSR-rapportering. 

CSR-rapportering har 4 områder som skal indgå i årsregnskabet:  

- Miljø og klima 
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- Sociale- og medarbejderforhold 

- Menneskerettigheder herunder ligestillingspolitik mm.  

- Antikorruption og bestikkelse  

Ovenstående teorier og modeller vil blive holdt oppe imod FN’s SDG verdensmål for en 

mere bæredygtig verden i 2030. 

 

Til vores tredje og sidste underspørgsmål:  

Hvordan kan Rambøll udnytte deres satsning på sustainability til at styrke sin position i 

denne branche og i det internationale aspekt? Har vi valgt at bruge følgende teorier: 

 

Milton Friedman mener, at virksomheder implementerer CSR for at forbedre virksomhedens 

top- og bundlinje. Hvorvidt det er korrekt eller ej kan diskuteres. 

Stakeholderteorien udarbejdet af Edward Freeman er også relevant.27 Ifølge Edward er 

stakeholders en vigtig faktor ift. CSR. Teorien indeholder en analyse af de stakeholders, 

Rambøll har et ansvar overfor. Det kan både være interne og eksterne stakeholders. Denne 

teori vil derfor give et overblik over hvorvidt Rambøll kun fokuserer på aktionærens 

interesse, eller om deres fokus ligger i alles interesser og til gavn for miljøet. Ifølge Edward 

burde CSR inkludere alle interessenter og i et større perspektiv være med til at skabe 

bæredygtige rammer for miljøet, virksomheden og samfundet.  

 

For at se på hvad Rambøll gør ift. deres kompetencer og om disse reelt set kan kategoriseres 

som kernekompetencer, har vi valgt at inddrage C.K. Prahalad & Gary Hamel (1990). 

Selvom CSR ikke normalt vil blive vurderet som en kompetence, forhold til de almindelige 

ydelser som Rambøll tilbyder. er det netop dette emne, som vi tager højde for. Dette skyldes 

at netop CSR bliver brugt som en del af Rambølls kerneforretning og dermed som en 

uundværlig kompetence for dem. Dette vil blive uddybet senere i denne afhandling. 

 

For at kunne se på konkurrencesituationen i branchen, har vi valg at analyser denne vha. 

Porter’s 5 Forces. Denne analyse har 5 analysepunkter, som dækker over: 

- Truslen fra nye indtrængere  

- Leverandørernes forhandlingsstyrke 

- Kundernes forhandlingsstyrke 

 
27 Stakeholderteorien af Edward Freeman 
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- Truslen fra substituerende produkter 

- Konkurrencesituationen i branchen 

Vha. denne analyse håber vi på at kunne blive klogere på hvordan Rambøll er stillet i de 

forskellige parametre. Analysen giver indblik i graden af rivaliseringen i branchen og 

derigennem kan evt. strategiske tiltag vurderes. 

 

For at slutte de interne og eksterne analyser af, har vi valgt at inddrage en SWOT-analyse. 

SWOT-modellen kommer til at indeholde Rambølls stærke- og svage sider, samt muligheder 

og trusler. Værktøj skal bruges for at få overblik over de betragtninger vi har gjort os og 

bakke op om vores konklusion.  

 

Undersøgelsesdesign 
På baggrund af “Research Onion”, vil vi præcisere de faser, vi som “undersøger” gennemgår, 

når vi kommer igennem forfatningen af denne opgave. Vi vil starte med de felter som vi 

finder relevant ift. opgaven. “The Research Onion” består af 5 lag, , hvor det første lag 

involverer “Research Philosophy”. Vores hovedopgave er baseret på pragmatisme, hvilket 

betyder at der tages hensyn til undersøgelsen og derigennem udvælger den bedste tilgang. 

Pragmatisme har ikke kun en objektiv eller subjektiv holdning til undersøgelsen, men prøver 

også at kombinere de to tilgange. Dette er vigtigt i og med, den objektive metode ikke tager 

højde for interaktionen mellem mennesker, hvilket er er relevant for Rambøll og de 

tværkulturelle forskelle i projektet.  

 

Det næste lag beskæftiger sig med “Research Approach” og beskriver, om der skal anvendes 

en induktion eller deduktion tilgang til opgaven. Som tidligere nævnt, har vi i dette projekt 

haft en induktiv tilgang til opgaven, som undervejs er ledt til en deduktiv tilgang. Hvorfor vi 

kan konkludere, at vi har haft abduktion som undersøgelsesmetode. Igennem dette 

kombinerer vi de to tilgange, som i praksis også er det, som typisk ses. I forhold til 

pragmatismen, giver det også mening, eftersom det handler om at tage hensyn til 

undersøgelsen og ud fra det vælge den bedst mulige tilgang.  

 

Det tredje lag omhandler “Research Strategies” og beskriver, hvordan man kan indsamle data 

til opgaven. I denne hovedopgave har vi gjort brug af interview, som vi har haft med X fra 
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Rambøll. På baggrund af dette interview, har vi anvendt relevante områder indenfor pensum, 

som kan understøtte og hjælpe med at besvare min problemformulering.  

 

Det fjerde lag omhandler “Time Horizons” og beskriver hvilken periode den indsamlede data 

dækker over. I denne rapport vil tidshorisonten for størstedelen af det tilgængelige data være 

en “longitude” tidshorisont, som betyder, at det data vi har anvendt, vil være et 

øjebliksbillede. Dette betyder også, at tingene kan ændre sig hurtigt og det skal Rambøll være 

i stand til at kunne håndtere.  

 

Det sidste og femte lag omhandler “Data Collection Methods” og beskriver hvilken type af 

data vi vil anvende til denne opgave. Vi har som tidligere nævnt, at vi gør brug af både 

primære kvalitative data i form af et interview med X fra Rambøll, samt sekundære 

kvantitative data fra Rambølls egen hjemmeside mm. Anvendelsen af begge typer af data - 

primære og sekundære, er med til at skabe en metodetriangulering i vores opgave og dermed 

også højne kvaliteten af det anvendte data.  

 

Opgavestruktur 
Vi har i denne opgave benyttet os af den opgavestruktur, der kaldes tragten.  

Her tager vi udgangspunkt i virksomhedens situation og problematik og bevæger os ned 

gennem makro-, mikro- og mesoniveau. 

Undervejs har vi udformet en række analyser og betragtninger omkring Rambølls situation.  

Vi har startet med at se på det interne i Rambøll - mikroniveau - for at kunne analysere 

hvordan Rambøll arbejder i dag. Efterfølgende har vi analyseret hvordan Rambølls strategi er 

påvirket af omverdenens institutioner og dermed forventninger til bærdygtighed - 

mesoniveau. Til slut har vi vurderet Rambølls situation, ift. deres omverden, med særlig 

fokus på deres konkurrenter - makroniveau. 

 

Analyserne på de tre niveauer, munder ud i en delkonklusion for hvert af vores 

underspørgsmål. Ud fra disse analyser og delkonklusioner, har vi været i stand til at komme 

frem til vores endelige konklusion. Denne konklusion bygger på vurderinger ud fra et 

strategisk plan og reflekterer over de analyser, som er foretaget undervejs. Konklusionen 

benyttes til at vurdere på Rambølls situation i forhold til deres bæredygtige strategier og 

hvordan de klarer sig sammenlignet med deres konkurrenter.  
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Nedenfor har vi illustreret den konkrete udformning af vores hovedopgave, som beskrevet 

ovenfor: 

 

Kildekritik 
Da ingen af os er ansat i Rambøll eller nogle af de øvrige analyserede virksomheder, har vi 

ikke en direkte relation og dermed ikke et behov for at sætte Rambøll i et bedre lys 

sammenlignet med deres konkurrenter.  

De personer som bliver interviewet i opgaven, er fra Rambøll selv og derfor vil deres 

besvarelser være baseret ud fra en Rambøll tankegang. Det har derfor været afgørende, at vi 

har forholdt os kritisk til interviews.  

Til denne opgave, har vi gjort brug af materiale som er udarbejde af de forskellige lektorer fra 

CBS. Disse kilder anses for at være troværdige, eftersom det er materiale fra undervisningen, 

hvorfor det må have en høj pålidelighed. Dette materiale anses derfor som værende meget 

repræsentative og troværdige. Det samme er gældende for de bøger vi har fået til rådighed, de 

de typisk er kvalitetsgodkendt og en del af pensum. Materialet anses for at være aktuelle, 

eftersom det er noget vi har fået til rådighed igennem uddannelsen de sidste 1,5 år.  

Vi har en kritisk realistisk tilgang til det materiale og kilder vi finder. Kildematerialet er en 

kombination af første- og andenhånds kilder i form af, at visse Powerpoints er udarbejdet af 

de forskellige lektorer på studiet og øvrige kilder som er udarbejdet af andre lektorer og 

forlag mm.  

 

Det er vigtigt, at vi har en kritisk realistisk tilgang, eftersom vi får meget data fra Rambøll 

selv, hvorfor det er afgørende at behandle dette data korrekt og på bedste vis forsøge at finde 

objektive kilder. Igennem denne rapport, har vi forsøgt efter bedste evne at opretholde størst 

mulig objektivitet og en kritisk realistisk til det data vi finder. Dette er nødvendigt, eftersom 

visse udtalelser fra Rambøll selv kan være præget af subjektive holdninger og egne interesser. 

Det kan derfor have stor betydning for validiteten af rapporten.  

 

Reliabilitet 
Reliabiliteten handler om nøjagtigheden af vores data, samt behandlingen af disse data. Da vi 

arbejder med interviews fra interne Rambøll folk må reliabiliteten vurderes som lav for disse, 

da der ikke vil forventes det helt samme svar, som hvis der blev indhentet interviews uden for 

Rambøll.  
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De data som bliver indhentet eksternt i form af objektive kilder må forventes at have en høj 

reliabilitet, da de netop kommer fra eksterne kilder, som ikke har en direkte forbindelse til 

Rambøll. 

 

Validitet 
Validiteten vurderes ud fra relevans og gyldighed. Vi har en høj validitet, da de interviews og 

derfor information vi har, er med personer og fra kilder, som har en stor ekspertise indenfor 

de pågældende områder vi undersøger. De interviews vi har med, har en afgørende betydning 

for vores analyse og danner baggrund for den konklusion vi kommer med til slut. Vi har 

sikret os, at vi får de svar vi skal bruge, for at kunne svar på vores problemformulering. 

Validiteten i vores primære data har en vis bias, denne eventuelle bias bliver dog afkræftet 

ved, at vi har fundet eksterne data, der bekræfter oplysningerne. Validiteten i de sekundære 

data vurderer vi som værende høj, da det er fra officielle hjemmesider.  

 

Kriterier for valg af empirisk objekt  
I denne rapport, vil vi fordybe os i dele af pensum, til at kunne illustrere brugen af metode 

med empiri og teori. En væsentlig forudsætning til hovedopgaven er at, vi får lavet en 

dybdegående analyse af de bagvedliggende modeller og teorier til at vurderer de optioner, 

som analyserne er med til at angive. Vores kontakt i Rambøll er Neel Strøbæk som har været 

villig til at give os adgang til data, som vi finder nødvendigt og for at kunne foretage en 

objektiv rapport. Vi har fået adgang til regnskaber, rapporter samt et interview med Neel 

omkring Rambølls CSR-fokus og strategi. Igennem denne opgave, vil vi belyse Rambølls 

store fokus på CSR og målet for Rambøll om at blive et forbillede og førende inden for CSR i 

konsulentbranchen. Vi vil derfor analysere, hvorvidt Rambøll kan opnå dette gennem 

relevante teorier og modeller.  

 

Analyse 
1. Undersøgelsesspørgsmål 

- Hvilken indflydelse har CSR for Rambøll og deres måde at arbejde med CSR på 

internationalt niveau? 
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“Sustainability is our business. Across all our markets, we deliver sustainable solutions, with 

economic-, social- and environmental benefits and added value for our clients.”28 

 

Bæredygtighed fylder mere og mere i hverdagen og kan associeres med en bedre verden 

igennem innovative løsninger, som skåner vores miljø og gavner vores samfund til de 

kommende generationer. Globalt set har vi en langt større interesse i at være mere 

bæredygtige og klimavenlige end man har set tidligere. Det er gældende i alt hvad vi 

foretager os som individer og hvordan man kan bidrage på en miljøvenlig måde til 

samfundet. Det stadig større og øgede fokus er med til at skabe en større efterspørgsel fra 

samfundet og kunder til virksomhederne om at tage ansvar og udvise strategiske tiltag, som 

understøtter bæredygtighed.  

 

Markedet for bæredygtighed er i stor vækst og en øget efterspørgsel efter bæredygtige 

løsninger, er ifølge forskere løsningen til de problemstillinger vi står overfor, på globalt 

niveau i håb om at sikre en tryg fremtid for de kommende generationer - Det er her Rambøll 

kommer ind i billedet. Rambøll er en virksomhed som siden deres etablering - og som en del 

af deres DNA - har været et forbillede og et godt eksempel på en organisation, som har 

implementeret og anvendt bæredygtige løsninger siden begyndelsen. Jævnfør ovenstående 

citat er det tydeligt, at Rambølls strategi og forretningsmodel er bygget op om bæredygtighed 

og CSR. Rambøll blev i 2007 medlem af EU’s 2030 mål for “Sustainable Development 

Goals”29 som går på at skabe et bæredygtigt- og miljømæssigt samfund igennem en række 

mål. Dette vil blive uddybet senere i rapporten.  

 

Rambøll opererer i dag ud fra nogle overordnede forretningsområder som indebærer 7 

horisontale områder.30  

1. Bygninger – Hospitaler, Kontorer, luftfart mm. 

2. Miljø & Sundhed – Konsekvensvurdering samt vurdering iht. SDG-målene, som vil 

blive uddybet senere. 

3. Management Consulting – Sociale og økonomiske påvirkninger. 

4. Vand – Klimatilpasning, landskab og spildevandsrensning. 

5. Transport – Infrastruktur, togspor, broer, smart mobilitet osv. 

 
28 Rambølls egen hjemmeside: Sustainability.  
29 Rambølls egen hjemmeside: Hvem vi er → Et Ansvarligt Firma → Sustainable Development Goals.  
30 Rambølls egen hjemmeside: Hvem vi er. 
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6. Arkitektur, Landskab & Urbanisme 

7. Energi 

 

Ovenstående forretningsområder er gældende for Rambøll i hele verden og er en fælles 

bæredygtig strategi og forretningsmodel for hele organisation samt i deres eksistens på tværs 

af landegrænser. På baggrund af dette kan der argumenteres for, at Rambøll anvender en 

domestic market extension orientation som betyder, at de sælger samme produkt, som bliver 

solgt på hjemmemarkedet til alle markeder - altså en standardisering af deres produkter. Det 

er denne strategiske forretningsplan, som er med til at give Rambøll et stærkt fundament for 

deres internationale strategi, eftersom den kan anvendes på tværs af landegrænser. Deres 

store know-how og en standardiseret forretningsmodel er med til at give dem en unik position 

på markedet for konsulentbranchen, dette vil blive uddybet i underspørgsmål 3, senere i 

rapporten.  

 

Rambøll opnår en global integration på tværs af landegrænser, eftersom deres forretning ikke 

er centraliseret til et sted, men derimod en stor og global spredning. Rambøll har som nævnt 

en standardiseret forretningsstrategi og model, som bliver tilpasset en smule iht. det enkelte 

land og har kontorer i hele verden. Tilstedeværelsen i de forskellige lande giver Rambøll 

adgang til lokal ekspertise med det rette know-how, hvorfor der også kan argumenteres for 

multinational fleksibilitet hos Rambøll.  

Baseret på ovenstående, kan det konkluderes at Rambølls strategiske CSR-fokus er med til at 

understøtte deres strategi og forretningsmodel, som skal sikre de højeste standarder og 

kvalitet samt overholdelse af bæredygtige løsninger.  

 

Jævnfør Rambølls årsrapport 2019 har det et stort fokus på Global Business Ethics Strategy 

iht. anti-corruption (bestikkelse).31 Det understreges i følgende citat, som har været deres mål 

for 2020: “We aim to have best industry practice with anti-corruption by 2020”.32  

Et stærkt citat til omverdenen der tilkendegiver, at Rambøll prøver at være “best in class” ift. 

Corporate Social Responsibility og i alt hvad de foretager sig. Rambøll er en af få danske 

virksomheder som virkelig gør en forskel ift. bæredygtighed på globalt niveau og er rangeret 

som nr. 8 for virksomheder som bidrager positivt til vores miljø.33  

 
31 Rambøll årsrapport 2019 (Side 25) 
32 Rambølls egen hjemmeside: Company. 
33 Rambølls egen hjemmeside: Sustainable development goals 
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Christopher Bartlett & Paul Beamish (2013) har defineret følgende 

internationaliseringsstrategier; Internationale-, multinationale-, globale- og transnationale 

strategiske orientering.34 

 

Den internationale strategiske orientering er karakteriseret med et stort fokus på innovation. 

Dette betyder, at virksomheden normalt udfører produktudvikling og innovation fra 

hovedkontoret, som oftest er placeret i et højteknologisk land. Dette hjælper med at give 

adgang til viden af høj kvalitet fra starten, og igennem dette kan den enkelte virksomhed 

reducerer omkostninger ved at bevare kernekompetencer centralt. Multinational strategisk 

orientering betragtes som en differentieret strategi, hvilket betyder, at hvert land behandles 

som en separat enhed. Global strategisk orientering anser hele verden som et marked og 

standardiserer typisk sine produkter og centraliserer sine vigtigste forretningsområder for at 

opnå stordriftsfordele. Transnationale strategisk orientering lægger vægt på strategi, som 

tilpasser sig lokale forhold og virksomheden tilpasser sig løbende ift. hvad markedet 

efterspørger. Denne strategi passer bedst til Rambøll og deres organisation jf. nedenstående 

citat af Hilde Tonne som er leder af den Digitale Transformation hos Rambøll.  

 

“Vi må forenkle og standardiserer, så nye løsninger kan indgå i mange andre sammenhænge 

i andre forretningsområder. Forretningen er altid under forandring. Det nye er hastigheden, 

og den forandrer sig med. Derfor skal vi tilpasse os de nye tider.”35  

 

Ovenstående citat refererer til det samfund vi befinder os i dag - ingen ved hvad fremtiden 

bringer, men vi skal alle være omstillingsparate, eftersom vores behov ændres løbende og 

dermed er en løbende tilpasning nødvendig, for at kunne følge med. Rambøll er en 

virksomhed som igennem denne transnationale strategiske orientering hele tiden tilpasser sig 

kundernes ønsker og behov. Rambøll har en “learning by doing” strategi i samarbejde med 

hele deres værdikæde globalt set, om at finde den bedste løsning og arbejde ud fra fælles 

målsætninger.  

 

 
34 Bartlett & Beamish, Kapitel 1: Expanding Abroad 
35 Børsens hjemmeside: Hilde Tonne skal forvandle 73 år gammel virksomhed: "Innovation sker ikke fra syvende etage i et 
hovedkvarter”. Af Susanne Tholstrup 
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Ulempen igennem denne strategiske orientering er, at det kan være svært at følge den samme 

forretningsstrategi af markederne, hvorfor en lokal tilpasning kan være nødvendig. Det stiller 

derfor høje krav til Rambøll og høje koordinationsomkostninger for at hele organisationen 

følger samme strategi og forretningsmodel. Rambøll er en virksomhed med mange års 

erfaring og know-how i denne branche, hvorfor det ikke anses som en stor udfordring og 

deres kernekompetencer understøtter dette og vil blive uddybet senere i rapporten.  

 

CSR & Triple Bottom Line  
Corporate Social Responsibility er en vigtigere del af en virksomheds forretningsgang, for at 

kunne skabe succes. Rambøll er en af de virksomheder, som i stadig større grad arbejder med 

CSR og betydningen af dette kan ikke overdrives.  

 

CSR indebærer som nævnt at gøre interessenterne omkring virksomheden tilfredse og på 

samme tid sikre det bedst mulige resultat for selskabet. Stakeholders og virksomhedens 

interessenter har en forventning om, at virksomheder implementerer Corporate Social 

Responsibility metoder til udførelse af ens arbejde. John Robinson (2020)36 argumenterer 

også for at CSR er ikke én gangs ting, men noget som skal være en naturlig del af alt hvad 

virksomheden foretager sig herunder forretningsgange, strategier mm. Dette formår Rambøll 

helt klart at leve op til i alt hvad de foretager sig og et af deres seneste projekter - opkøbet af 

OBG understøtter også dette. 

 

I 2007 blev Rambøll medlem af EU's 2030 mål for ”Sustainable Development Goals” også 

kaldet SDG målene.37 Disse mål handler om at skabe et miljømæssigt- og bæredygtigt 

samfund og er helt klar til Rambølls fordel pga. deres store fokus på dette. 

Ud fra tidligere nævnte forretningsområder som Rambøll opererer i, så danner de alle 

sammen rammer ud fra et CSR-perspektiv og ud fra ovenstående billede. Jævnfør 

årsrapporten 2019, så har 59% af Rambølls omsætning i 2019 haft en positiv indflydelse iht. 

SDG-målene, svarende til ca. 8.4 milliarder DKK.38  

 

SDG-Målene udgør en meget stor rolle for Rambøll og deres CSR-fokus. Jævnfør 

årsrapporten 2019 er deres forretningsstrategi og tiltag knyttet op omkring FNs SDG. 

 
36 John Robinson. (2020) + Lektion 10 af Peter Gammeltoft, Slide 13 
37 Rambølls egen hjemmeside: Sustainable development goals 
38 Rambøll årsrapport 2019 (Side 3) 
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Rambøll har et mål om at 40% af deres omsætning skal bidrage positivt til SDG. Jævnfør 

nedenstående figur, kan man se hvor stor en andel af deres omsætning bidrager til SDG i 

perioden 2017-2019. Figuren viser en stor stigning for hvert år og bekræfter os I, at 

bæredygtighed er alfa omega for Rambøll. Indenfor de tidligere nævnte forretningsområder 

prøver Rambøll at implementerer løsninger til deres kunder indenfor SDG og løsninger som 

er bæredygtige og til gavn for miljøet. Rambøll har formået at implementerer bæredygtige 

strategier indenfor alle deres forretningsområder.39 

 

 
Ambitionerne for Rambøll i 2020 har været at styrke deres CSR-fokus, fortsætte med at 

integrere bæredygtige løsninger for deres projekter og fortsætte med at øge opmærksomheden 

på bæredygtige løsninger. Måden dette bliver gjort på er igennem en række tiltag som bl.a. er 

minimering af forretningsrejser, minimering af emissioner på diverse Rambøll kontorer og 

energivenlige kontorer ved at købe grøn energi og dermed minimerer påvirkning af klimaet. 

Rambølls kontorer er omdannet, så de prøver at reducerer vandforbruget igennem et fokus på 

deres vandeffektivitet, vandudledning og vand genbrug. Rambøll har et ambitiøst mål om at 

reducere vandforbruget med 15% pr. medarbejder inden 2025 og genbruge regnvand på deres 

kontorer er den primære faktor.  

 

Affald er også et stort fokus for Rambøll og deres kontorer globalt set. Rambøll arbejder på at 

reducere den totale mængde af affald produceret per medarbejder til 15% i 2025. Dette sker 

igennem en række initiativer på de forskellige kontorer og for eksempel i Danmark har man i 

de største kantiner et dagligt mad tabs system, for at øge opmærksomheden og synliggøre det.     

 

 
39 Rambøll årsrapport 2019 (Side 22) 
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Rambøll formår altså at udnytte sin satsning på bæredygtighed og de tager ikke imod alle 

slags projekter, hvis ikke det lever op til deres CSR-mål.40 Alle projekter Rambøll er med 

inde over vurderes ud fra et miljømæssigt og sociale risici.41 Dette er med til skabe større 

loyalitet og tiltro til Rambøll som virksomhed og deres brand associations, eftersom Rambøll 

bliver associeret med noget positivt. 

 

Nogle af de ting som Rambøll involverer sig i, når vi snakker CSR involverer: 

Systematisk arbejde med: anti-korruption, miljøansvarlighed, diversitet og sundhed og 

sikkerhed for medarbejdere, samt de mennesker som bor i de områder Rambøll arbejder i.42 

Levere bæredygtige løsninger som en integreret del af deres arbejde.43 

Rambøll er fortaler for og uddanner samarbejdspartnere i bæredygtige løsninger, samt 

samarbejder med NGO’er omkring løsninger til udsatte områder, som har behov for 

bæredygtige løsninger.44   

Levere årlige rapporter på det arbejde de laver i forbindelse med CSR, for at kunne sikre at de 

opfylder deres egne bæredygtige målsætninger. 

 

 

 
40 Rambøll Fondens hjemmeside: Our Legacy. 
41 Bilag 1 
42 Rambølls egen hjemmeside: Responsible Company 
43 Rambølls egen hjemmeside: Solutions 
44 Rambølls egen hjemmeside: Inspire and Advocate  
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Rambøll CSR-mål for 202045 

 

Andre metoder, hvorpå man kan se på Rambølls aftryk på omverdenen er gennem Triple 

Bottom Line. 

 

”Rambøll measures succes by the company’s impact on society”46 

  

Rambølls commitments understreger deres visioner og værdier, hvorfor det altid er vigtigt, at 

Rambøll yder løsninger som, er langvarige- og inspirerende løsninger, hvor der både er plads 

til at mennesker og natur kan være forholdsvis upåvirkede. 

  

Rambøll har et meget stort fokus på Triple Bottom Line som indebærer vigtigheden af 

People, Planet & Profit47 samt påvirkningen på de Three Pillars; Social, Environmental & 

Economic. Alt hvad de foretager sig, danner grundlag for disse elementer, social 

bæredygtighed og miljøvenlige løsninger og som er Rambølls DNA ift. deres brand og 

strategier. 

Triple Bottom Line har 3 niveauer som måler; Economic, Social, Environmental 

performance.  

 

Economic 

Som tidligere nævnt er Rambøll et selskab med stort fokus på CSR og dermed 

bæredygtighed, men bæredygtighed er ikke så brugbart set ud fra et stakeholder-view, hvis 

ikke det er profitabelt for selskabet også. I Rambølls tilfælde, er der dog masser af sund 

økonomi bag deres bæredygtige tiltag. Foruden en samlet indtægt på 14,2 mia. kr. og et 

overskud på 172 mio. kr. I årsrapporten fra 201948 er der således også beskrevet overskuddet 

på baggrund af bæredygtige tiltag jf. FN’s 17 verdensmål.49 

 
45 Rambølls egen hjemmeside: Responsible Company  
46 Rambølls egen hjemmeside: Who we are → A purpose-driven company → Our commitments  
47 Social, Environmental og Economic 
48 Årsrapport 2020 er ikke udkommet i skrivende stund. 
49 SDG market revenue increase compared to 2016. 
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Her kan det ses at andelen af overskuddet, som kommer fra projekter der involverer FN’s 17 

verdensmål er 57% af det samlede overskud. Dette er en markant stigning i forhold til 

tidligere år.  

Der bliver selvfølgelig også reinvesteret i deres bæredygtige tiltag, hvorfor der undervises i 

nye tiltag til deres medarbejdere.  

For 2020 forventer Rambøll at 7 mia. kroner af koncernomsætningen, vil komme fra opgaver, 

som har en direkte forbindelse til FN’s 17 verdensmål.50 

 

Social51 

Der er et stadig større krav fra omverdenen til ordentlige forhold for medarbejder i 

organisationen, samt gennemsigtighed i deres arbejdsforhold og vilkår. I Rambøll er det 

naturligvis også vigtigt at disse forhold er i orden og derfor er der ligeledes opfølgning i 

Rambølls regnskaber på medarbejdertilfredshed samt diversiteten blandt medarbejdere. 

Således har Rambøll i deres årsrapport også rapporteret omkring deres medarbejderes 

fordeling ift. køn, deres rettigheder ift. FN’s verdens mål, medarbejdernes sikkerhed og 

helbred samt integrationen af nye medarbejdere ved både overtagelser som ved OBG og 

ansættelse af nye medarbejdere. 

 

Environmental52 

Som en virksomhed, der er med til at bygge mange projekter, er det naturligvis også 

afgørende, at Rambøll formår at holde deres klimaaftryk på et minimum. FN’s 17 verdensmål 

har skabt fundamentet for de bæredygtige løsninger, og disse er dybt implementeret i 

Rambøll. 

Foruden deres projekter forskellige steder i verden, som inkluderer liveable places og 

løsninger for renere drikkevand, har Rambøll haft som målsætning til 2020, at sænke deres 

 
50 CSR.dk hjemmeside: Rambøll bruger FN’s verdensmål som vejviser. af CSR.dk. 
51 Årsrapport 2019 s. 33 + 34 
52 Rambølls egen hjemmeside: Sustainability 
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CO2 udledning med 20%. Desuden er 97% af Rambølls medarbejder certificerede i 

antikorruption. Det er blot nogle af de initiativer som Rambøll har foretaget sig for at sikre at 

de kan støtte op om bæredygtige løsninger.  

  

Foruden Rambølls CSR arbejde, har der selvfølgelig været et stort fokus fra Rambøll på at 

kunne gøre sig så unikke som muligt ved hjælp er deres særlige fokus på CSR.  

Et fokus på CSR har potentiale til at forbedre den overordnede forretning og potentielt også 

sætte selskabet i et bedre lyd i forhold til deres forbrugere.  

Ifølge Barney, J. (1991), opnår selskaber en vedvarende komparativ fordel53 ved: 

 “[…] implementing strategies that exploit their internal strengths, through responding to 

environmental opportunities, while neutralizing external threats and avoiding internal 

weaknesses”.54 

 

Rambølls ressourcer 

På trods af at CSR ikke er svært at dyrke, formår Rambøll alligevel at få gjort CSR en større 

del af deres DNA og for at se på om de har en sustainable competitive advantage ud fra 

ressourcebaseret synspunkt bruger vi Barney (1991) samt VRIN-kriterierne.55 Vi har dog 

valgt at uddybe denne til brug af VRIO-kriterierne.56 VRIO-kriterierne kan bruges ud fra et 

ledelsesmæssigt perspektiv, til at vurdere hvor værdifulde og brugbare organisationens 

ressourcer er og om de kan den vedvarende konkurrencemæssige fordel, som der er behov 

for. (V)alue Creation, (R)arity, (I)Imitability, (O)rganisation. VRIO-kriterierne er desuden en 

videre udbygning af Barney, J. (1991) VRIN-kriterier, men er mere aktuel for Rambøll, da 

den netop tager højde for organisationen og ikke for produktet. 

Virksomhedens ressourcer57 er defineret ved: 

 

Menneskelige 

“The training, experience, judgement, intelligence, relationships, and insight of individual 

managers and workers in a firm”58  

 
53 Sustainable Competitive Advantage 
54 Barney, J. (1991) 
55 Barney, J. (1991) - VRIN-Kriterierne  
56 Udformet af Peng and Meyer (2016) 
57 Fysisk kapital & ressourcer, Menneskelige ressourcer og Organisatoriske ressourcer. 
58 Barney, J. (1991) (1991:101) 
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Rambølls menneskelige ressourcer i Rambøll er særlige i form af den træning medarbejderne 

får i f.eks. anti-korruption. Foruden træningen af medarbejderne hjælper virksomhedens 

DNA også til at de menneskelige ressourcer arbejder i samme retning og ikke en eneste 

funktion er foruden et fokus på bæredygtighed og bæredygtige løsninger.  

Medarbejderne har også en mentalitet, som er unik for Rambøll. I 2019 var således flere 

medarbejder på frivillige opgaver foruden deres arbejde og Rambøll som selskab bidrager og 

bakker op om disse frivillige aktiviteter. 

Medarbejderne i Rambøll har en mentalitet, som passer ind i den type selskab som Rambøll 

gerne vil være; et bæredygtigt selskab, med medarbejdere som også har en bæredygtig 

tankegang. 

 

Fysiske & Kapital 

“The physical technology used in a firm, a firm’s plant and equipment, its geographic 

location, and its access to raw materials”59 

Rambølls fysiske ressourcer kan defineres ved deres fysiske lokationer og deres fysiske 

tilstedeværelse. I forbindelse med CSR formår Rambøll at implementere dette i deres 

bygninger og deres satsning på træ som et materiale, der oftere skal bruges som en del af 

deres konstruktioner bevidner om dette. Træ i byggeri vil sænke CO2 udslippet og går i tråd 

med Rambølls CSR-strategi.60 

Foruden de fysiske rammer, har Rambøll også adgang til kapital og der bliver løbende 

investeret i opkøb af nye selskaber, som har de samme visioner som Rambøll og kan hjælpe 

med markedspositionen på markeder hvor Rambøll ikke står stærkt nok. Ved siden af 

opkøbene bliver der også investeret kraftigt i træning og udvikling i hele selskabets 

infrastruktur. 

 

Organisatoriske 

“A firm’s formal reporting structure, its formal and informal planning, controlling, and 

coordinating systems, as well as informal relations among groups within a firm and between 

a firm and those in its environment”61 

Gennem Rambølls fokus på bæredygtige forretningsmuligheder sigter virksomheden mod at 

inspirere andre og taler for, at bæredygtig forretningspraksis bør implementeres på alle 

 
59 Barney, J. (1991) (1991:101) 
60 Træ.dk hjemmeside: Ny rapport: Mere træ i byggeriet vil give store CO2-besparelser. Af Træ.dk. 
61 Barney, J. (1991) (1991:101) 
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samfundsområder. For at nå dette mål har Rambøll indledt flere partnerskaber mod 

bæredygtige udviklingsmål, ansætte medarbejdere som udelukkende arbejder med 

bæredygtighed og innovation, og er blevet et af FN's Global Compact lead & Advanced-

medlemmer er med til at understrege øget gennemsigtighed og positionering på virksomheds 

dilemmaer. 

Rambøll stræber efter at inspirere og er fortaler for bæredygtige løsninger, for at opnå 

positionen som en leder inden for bæredygtighed. Rambøll har sat fem mål med fremtidige 

initiativer til at nå dette62: 

 

1. Vær forsætlige og støt SDG-målene som en integreret, bevidst del af strategien 

2. Vær ambitiøse og fokusér på langsigtede resultater 

3. Vær konsekvente og støt SDG-målene i hele organisationen og også i ekstern 

kommunikation 

4. Vær samarbejdsvillige og støt op om SDG-målene i partnerskaber med andre 

virksomheder, regeringer, i civilsamfundet og andre aktører 

5. Vær ansvarlige, gennemsigtige, risikostyrende, søg meningsfuldt engagement med 

interessenter og vær ansvarlig for negativ indvirkning. 

 

Da en ressource i sig selv ikke kan være en komparativ fordel - medmindre den tilføjer en 

afgørende værdi for selskabets stakeholders - er særligt value creation vigtigt. Selvom en 

ressource kan bidrage til at skabe værdi for selskabet, er det ikke sikkert, at den giver en 

komparativ fordel ift. konkurrenter, hvis ressourcen er nem at kopiere. 

Ydermere kan de ovenstående karakteristika give en midlertidig komparativ fordel, men for 

at denne kan blive vedvarende og dermed en vedvarende konkurrencemæssige fordel, kræver 

det at organisationen eller virksomheden er velorganiserede. For at udnytte ressourcens 

(v)alue, (r)arity og (i)mmability, er processerne og procedurerne i (o)rganisationen nødt til at 

bakke op om dette.63 

 

Det kan, som tidligere nævnt være svært at differentiere sig fra konkurrenter på et homogent 

marked, og det kan være svært at differentiere sig i forbindelse med CSR-procedurer og 

tiltag, da disse er sat ud fra globale og almennyttige pejlemærker. Rambøll formår dog 

 
62 Rambølls egen hjemmeside: Responsible Company 
63 Peng and Meyer (2016) 
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alligevel at skille sig ud fra mængden og opnå en value creation, da deres ressourcer formår 

at skabe en værdiforøgelse for Rambøll. 

Ressourcerne Rambøll har er i sig selv ikke svære at imitere, men de er svære at 

perfektionere som Rambøll har gjort det. Det er ikke en process, som er skabt over natten, 

men en ideologi, som er indarbejdet i deres DNA fra dag ét. Rambøll har noget casual 

ambiguity over deres forretningsgang ift. CSR, da den tacit-viden som Rambøll har i 

selskabet er svær at imitere, til trods for at den ikke er skjult.  

 

Overordnet set kan der argumenteres for, at hele forretningsmodellen er en 

konkurrencemæssig fordel, siden den er unikt skruet sammen i den forstand, at Rambølls 

fokus på bæredygtighed er så stort som det er.  

 

Delkonklusion  
På baggrund af ovenstående analyse kan der argumenters for, at CSR er alfa omega for 

Rambøll og er en stor del af deres DNA. Ambitionerne for Rambøll har de sidste par år været 

at styrke deres CSR-fokus og implementere bæredygtige løsninger i alt hvad de foretager sig 

internt, eksternt og i deres værdikæde. Efterspørgslen efter CSR bliver kun større med tiden 

og Rambølls fokus de kommende år er, at fortsætte med bæredygtige løsninger, til gavn for 

samfundet og omverdenen. Alle projekter bliver risiko kalkuleret baseret på miljømæssige og 

sociale risici, hvorfor deres måde at arbejde med CSR er med til at skabe større loyalitet og 

tillid, hvorfor Rambøll bliver associeret med noget positivt. CSR er derfor med til at danne 

grundlag for deres strategi og arbejdsprocesser.  

Dette ses i deres bidrag og fokus på SDG-målene og deres måde at bidrage til dette. Rambøll 

har tilstedeværelse i mange lande og en standardiseret approach og CSR-strategi er med til at 

danne rammer for, hvordan de skal operere internationalt. Baseret på dette, kan det 

konkluderes at CSR har en meget stor indflydelse for Rambøll og er en vital del i alt det 

arbejder de foretager sig og deres CSR-fokus er med til at understøtte deres strategi, som skal 

sikre de højeste standarder og kvalitet.  

 

2. Undersøgelsesspørgsmål 
- Hvilken effekt har CSR for Rambøll ift. strategi og brand? 
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Rambøll har været igennem en længere internationaliseringsproces. Tilbage i 1945 startede 

Rambøll som en dansk virksomhed med fokus på at sælge sendemaster. Et par år efter 

ekspanderede Rambøll til at være en nordisk virksomhed og nu til at være en respektabel og 

global organisation. Rambøll har igennem årene vokset fra at være virksomhed med få 

løsninger til at være en tværfaglig virksomhed som tilbyder specialiserede- og holistiske 

løsninger indenfor tidligere nævnte forretningsområder (miljø, vand, energi, byggeri, 

transport og managementrådgivning).64  

 

Denne udvikling er med til at understrege, at Rambøll har været præget af Uppsala-

modellen65. Rambøll startede i Danmark og ekspanderede herefter til det nordiske marked for 

til sidst at have en global tilstedeværelse. Rambøll startede altså på nærmarkederne og 

igennem erfaring og en learning-by-doing strategi, har de udviklet sig til at operere på tværs 

af landegrænser og dermed på fjernmarkeder. Det er igennem market knowledge og et 

stærkere know-how, at Rambøll har ekspanderet sig som virksomhed og ekspanderet til 

fjernmarkederne. Market knowledge og deres konstante udvikling samt strategiske opkøb på 

tværs, har dannet rammer for Rambølls globale eksistens som vi kender i dag. 

Opkøb som entry-mode strategi 

I 2018 købte Rambøll den amerikanske rådgivnings- og ingeniørvirksomhed OBG, som er en 

stor spiller på det amerikanske marked. OBG er en stor virksomhed som har tilstedeværelse 

på det amerikanske marked og som Rambølls Group Chief Executive Officer (Jens Peter 

Saul) har udtalt, så er opkøbet “det perfekte match”.66 OBG har haft samme stil ift. mission, 

strategi og værdier om at skabe et bedre samfund gennem bæredygtige løsninger. Det har 

derfor været et naturligt opkøb fra Rambølls side, eftersom det er med til at styrke Rambølls 

position på det amerikanske marked og for alvor gøre Rambøll til en mere synlig kandidat på 

netop disse geografiske områder. Opkøbet vil gøre Rambøll i stand til at levere integreret og 

sammenhængende front-end konsulentrådgivning til back-end eksekvering og dermed en A-Z 

løsning som skal styrke deres kompetencer yderligere.  

 

 
64 Rambølls egen hjemmeside: Hvem vi er → Vores Historie 
65 Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (2009) 
66 Rambølls egen hjemmeside: Rambøll køber stor amerikansk ingeniørvirksomhed. Af Jens-Peter Saul, Group Chief 
Executive Officer & Morten Peick, Senior Group Director, Clients, Communications & Marketing. 
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OBG har stor erfaring og knowhow på det amerikanske marked, hvorfor de er den perfekte 

indgangsvinkel for Rambøll til at opnå en stærkere position på det amerikanske marked. 

Rambølls standardiseret approach og CSR-strategi er en stor fordel, eftersom deres 

transnationale strategiske orientering med en løbende tilpasning efter kundernes behov, alt 

andet lige vil gøre det til en nemmere acquisition, da det matcher de værdier som OBG også 

benytter sig af. Opkøbet er derfor en win-win for begge parter og Rambøll vil i den grad opnå 

højere value proposition og yderligere markedsandele på det Amerikanske marked. OBG’s 

bæredygtige profil går derfor hånd i hånd med Rambølls CSR-strategi og deres brand.67   

 

En virksomhed som Rambøll har gennem tiden bevist, at de kan vækste på flere måder. Den 

mest gængse metode er organisk vækst, som består af ren udvikling internt i virksomheden 

dvs. vækst gennem økonomiske og menneskelige ressourcer, som eks. en kompetent ledelse, 

der sørger for at selskabet kan vækste uden udefrakommende opkøb eller sammenlægninger. 

 

Foruden organisk vækst, har Rambøll som tidligere nævnt, også gjort sig i sammenlægninger, 

opkøb og samarbejder med andre selskaber. En af de større opkøb i nyere tid har været OBG i 

USA, som netop skal være med til at give en større fordel på de amerikanske markeder og 

Rambøll er i fuld gang med at OBG inkorporeret under sig.  

Ligesom kendetegnet er ved M&A er der tale om et stort selskab, som opkøber et mindre 

selskab, og derved bliver det opkøbte selskab til et datterselskab.  

 

Strategiske opkøb har været et prioriteret valg fra Rambølls side og har været fundamentet for 

konstant udvikling og opnåelse af større markedsandele i branchen. De sidste par år, har 

Rambøll foretaget mange opkøb og dette kan afgrænses til dem som er mest relevante. Det er 

nogle opkøb, som bevidst skal være med til at understøtte deres CSR-strategi og brand, men 

som også har haft til formål, at støtte op om enten markeder, eller erfaringer hvor Rambøll 

har ønsket at stå stærkere. 

 

Schweiger (2000)68 omtaler de forskellige fremgangsmåder for M&A, baseret på enten 

funktioner, geografiske områder, eller produktlinjer, som der kan drages udnyttelse af ved en 

M&A. I Rambølls tilfælde, er der tale om opkøb, som lægger sig op ad de ydelser som de har 

i forvejen, med den ekstra twist, at der skal være det samme store fokus på bæregytige 

 
67 OBG’s hjemmeside - forside 
68 Schweiger, D. M. and Goulet, P. K. (2000) 
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løsninger som Rambøll dyrker i forvejen. Der er med andre ord tale om overtagelser som i 

langt de fleste tilfælde har en geografisk fordel for Rambøll. Dette er også tilfældet ved OBG, 

som har en bæredygtig vision og dermed primært giver et geografisk boost for Rambøll. 

 

Der er dog også tale om opkøb, som har kompetencemæssig betydning for Rambøll. Således 

købte de arkitektfirmaet Henning Larsen i starten af 2020 som - ligesom Rambøll selv - har et 

enormt fokus på CSR. Rambølls hjemmeside siger således om overtagelsen: 

 

“Henning Larsen fortsætter under eget navn og skal i den nye organisation drive den fælles 

ambition om at levere integrerede designløsninger for bæredygtige byer og bygninger med 

afsæt i virksomhedernes globale platform og nordiske værdisæt.”69 

 

Henning Larsen har et stort tag på de internationale markeder og skal foruden deres 

tilstedeværelse rundt omkring i verden, være med til at løfte Rambøll endnu mere, med deres 

ekstraordinære design og globale tilstedeværelse.  

 

Når der generelt tales om opkøb af virksomheder, findes der 3 metoder: Horisontalt70, 

vertikalt71 og konglomerat.72 

 I de seneste tilfælde for Rambøll, er der tale udelukkende om horisontale overtagelser, da det 

er ydelser og produkter, som Rambøll tilbyder i forvejen, hvorfor der blot er tale om tilføjelse 

til det sortiment, som Rambøll har i forvejen. Rambøll yder en “helhedsrådgivning” og kan 

vha. deres opkøb, tilbyde nye og dybere løsningsforslag.  

 

I samme omfang, er det relevant at se på hvordan Rambøll arbejder med disse opkøb.  

Ifølge Hill et al (1990)73 er valget af entry-mode i et nyt marked et “trade-off” mellem 

investeringsbehovet på den ene side og behovet for kontrol, samt undgåelse af 

transaktionsrisici på den anden side.  

Der er 3 forskellige former for entry-modes: 

- Licens 

- JV (Joint Venture) 

 
69 Rambølls egen hjemmeside: Henning Larsen og Rambøll går sammen 
70 Samme produkttype 
71 Produkt/service, der komplimenterer hinanden 
72 Urelaterede produkter eller nye aktiviteter. 
73 Hill, C.W.L., Hwang, P. & Kim, W. C. (1990) 
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- Datterselskab. 

 

Rambøll har som tidligere nævnt, benyttet sig af den entry-mode strategi, som indebærer at 

overtage selskaber og lave dem til datterselskaber af Rambøll koncernen. 

Denne strategi kræver at Rambøll har en vis mængde kontrol over de virksomheder de 

overtager, og det er også tilfældet ved Henrik Larsen og OBG. Rambøll følger en global 

strategi, som betyder at de opkøbte selskaber har en vis afhængighed af koncernen, da 

Rambølls strategi om CSR-fokus og bæredygtighed - så vidt muligt - standardiseres globalt.74 

De selskaber som overtages, har en CSR-strategi og dermed et fokus på bæredygtighed og 

grøn omstilling, men denne tilpasses så det matcher de retningslinjer og standarder Rambøll 

har til bæredygtighed. 

 

Virksomheder ønsker oftest at sætte færrest mulige mængde ressourcer på spil. Det gælder 

specielt når de udefrakommende risici er høje eller når risici kan afhjælpes ved hjælp af en 

lokal partner. De eksogene75 risici er til stede ved Rambølls overtagelser og særligt i 

udlandet, da der er flere eksterne faktorer som kan påvirke dem, heriblandt både 

valutamæssige og politiske. Da Rambøll er et selskab, som har så skrabe retningslinjer til 

deres påvirkning af omverdenen, forventes det at de formår at eliminere enkelte af disse risici 

- som eks. de politiske. 

 

Rambøll formår at eliminere deres endogene risici76 ved at lade deres lokale datterselskab 

beholde deres eget navn. Disse datterselskaber lider ikke under “foreigners liabilities” og 

derved elimineres manglende erfaring på de “nye” markeder, samt diskriminering fra lokale 

forbrugere. 

Rambølls standardiserede CSR-approach sikrer også, at Rambøll ikke har trusler fra lokale 

miljøaktivister eller globale NGO’er da de følger FN’s SDG-mål, som en standardiseret 

global strategi.77 

 

Rambøll har som nævnt tidligere foretaget et stort opkøb af den danske virksomhed Henning 

Larsen, som skal være med til at understøtte deres strategi og brand.78 Henning Larsen er en 

 
74 Se bilag 1 
75 Eks. valuta volatilitet, politisk, økonomisk eller markedsrelateret usikkerhed 
76 Risici virksomheden selv kan gøre noget ved  
77 Se bilag 1. 
78 Rambølls egen hjemmeside: Henning Larsen og Rambøll går sammen 
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af verdens førende arkitektvirksomheder og som HLs CEO, Mette Frandsen, udtaler har 

begge parter stort fokus på kvalitet, viden og samfundsansvar.79 Henning Larsen har i mange 

år haft et stort fokus på CSR og har været medlem af FNs Global Compact siden 2008.80 

Henning Larsen har også et stort fokus på FN’s SDG-mål og har modtaget flere store priser 

for deres bæredygtige arkitektur, som sætter mennesker i centrum.81 Bæredygtige løsninger 

har været en del af Henning Larsens DNA siden 1960’erne og de har efter bedste vis forsøgt 

at levere miljøvenlig arkitektur, som er til gavn for miljøet. Dette joint venture er derfor med 

til at understøtte Rambølls CSR-strategi og deres brand, samt styrke deres position på 

markedet yderligere gennem højere kompetencer. 

 

Til at understøtte Rambølls strategi og brand på det europæiske marked, har Rambøll købt 

virksomheden TEC Conseil i 2019. TEC Conseil er en fransk virksomhed som tilbyder 

konsulentrådgivning til både den private og offentlige sektor, samt udvikling af metoder til at 

supportere bæredygtige løsninger og klimaændringer. TEC skal være med til at give Rambøll 

ekspertise og know-how ift. bæredygtige løsninger og de klimaudfordringer vi står overfor.82  

 

Ovenstående opkøb er blot få af mange opkøb, som Rambøll har foretaget de seneste par år. 

Disse opkøb er med til at understøtte Rambølls strategi om en stadig mere bæredygtig profil 

og dermed et stadig mere bæredygtigt brand. Derudover er de med til at give Rambøll en 

stærkere position på diverse markeder, hvorfor Rambøll differentierer sig fra deres 

konkurrenter. Dette vil også blive analyseret yderligere i næste underspørgsmål. 

 

 
79 Rambølls egen hjemmeside: Henning Larsen og Rambøll går sammen  
80 Henning Larsens hjemmeside: About us → CSR 
81 Henning Larsens hjemmeside: Nyheder → Henning Larsen vinder en af Europas store arkitekturpriser. 
82 Rambølls egen hjemmeside: Ramboll acquires French climate change consultancy TEC Conseil. af Frederic Hamilton - 
Managing Principal 
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CSR-Pyramide  

 
“Corporate social responsibility encompasses the economic, legal, ethical, and discretionary 

(philanthropic) expectations that society has of organizations at a given point in time” - 

(Carroll 1979, 1991) 

 

Archie B. Carroll udviklede i 1991 på baggrund af mange andre store tænkere, en CSR-model 

med en firdelt opbygning, som kunne danne et fundament og en infrastruktur, der hjælper 

med at forklare i detaljer, og sætter rammer for en virksomheds ansvar i det samfund, som 

den er en del af. 

Modellen udleder at der er 4 afgørende sammenspillende - og alligevel individuelle - faktorer 

af CSR, med hver deres afgørende betydning for virksomhedens ansvar. 

 

Økonomisk ansvar 

Driv en profitabel virksomhed. Det fundament, som alt andet i virksomheden hviler på.  

Den vigtigste grundsten i CSR-pyramiden, ligger basis for alt hvad Rambøll foretager sig. 

Rambøll har, som tidligere nævnt, en profitabel virksomhed, som bærer stort præg af 

bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål.  

Rambøll har formået at gøre CSR til en stadig større del af deres DNA og reinvesterer en stor 

del af deres omsætning i selskabet, for at kunne blive bedre til at skabe et overskud på 

baggrund af deres bæredygtige løsninger. Rambøll er desuden en sund virksomhed, som giver 



Nicklas Steen Bertelsen  Afsluttende Eksamen   HD 2. Del IB 
Eray Karakoc         Forår 2021 

43 

en masse tilbage til samfundet vha. Rambøll fonden, som giver tilbage til samfundet ved bla. 

uddele legater og give flere store årlige donationer.83 

 

Juridisk ansvar 

Som selskab har Rambøll et kæmpe juridisk ansvar og dermed et ansvar for at holde sig ude 

af korruptionssager og sager, som kan påvirke selskabet og samfundet omkring dem i en 

negativ tone. Eksempler på disse sager kunne være flere storbankers indblanding i hvidvask 

sager. Da Rambøll ikke er et selskab, som hyrer mange mennesker i byggebranchen, og som 

har flere projekter i den 3. verden, er det afgørende, at de har deres jura på plads og sikre at 

de agerer indenfor de juridiske retningslinjer i alle deres projekter. 

Rambøll har som udgangspunkt været gode til at sørge for at holde deres sti ren, og det er 

også kun byggeskandalen på Niels Bohr bygningen i København der kommer frem, når man 

leder efter Rambølls sager.84 Byggeskandalen er vokset hen over årene og ikke kun Rambøll 

selv, men også deres konkurrenter fra SWECO har været indblandet i sagen.  

 

Etisk ansvar 

Det etiske ansvar for et selskab dækker over de normative forhold i samfundet, som selskabet 

er en del af. Det går ofte udover de “faste rammer”, som er dikteret af lovgivning og det 

etiske ansvar sætter dermed ekstra krav til at et selskab kan lykkes. I det internationale 

aspekt, er dette særlig vigtigt, da der er stor forskel på de normer der findes i forskellige 

samfund og derfor også hvad der vurderes etisk og ansvarligt korrekt.  

Rambølls standardiserede forretningsplan gør, at de har nogle etiske retningslinjer, som lever 

op til internationale principper. Arbejdsforhold, anti-corruption og andre vigtige punkter er 

standarder i alle grene af Rambøll. FN’s 17 verdensmål hjælper også til at finde de korrekte 

internationale etiske retningslinjer.  

Foruden retningslinjerne har Rambøll også en etisk komite, som overvåger og afhjælper på 

etiske problemstillinger. 

 

Filantropisk ansvar 

Filantropisk ansvar dækker over alt det virksomheden giver tilbage til samfundet omkring 

dem. Selvom filantropi ikke er et ansvar i samme omfang som de øvrige, da det kan vurderes 

 
83 Rambøll Fondens egen hjemmeside: Donations 2019 
84 DR’s hjemmeside: Regningen for byggeskandale vokser: Københavnsk vartegn bliver mindst to milliarder dyrere. af 
Mathias Sommer, Christian Ingemann Bentsen og Jakob Ussing 
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som en “ekstra gode” som virksomhederne giver, har det stadig en stor effekt i forhold til 

selskabets påvirkning på omverdenen og dermed omverdenens syn på virksomheden. 

Rambøll har, ligesom mange andre store virksomheder, også filantropiske projekter - 

igennem Rambøll fonden - som involverer donationer og legater. Nogle af de mest 

nævneværdige er legater til: 

Research og uddannelse, specielt i forbindelse med videnskab og ingeniører.  

Rambøll fonden hjælper nuværende og tidligere medarbejdere og deres familier økonomisk, 

igennem svære perioder i deres liv. 

Rambøll fonden støtter velgørenhed og humanitære fonde. 

 

Rambøll er til stede i hele verden med deres projekter, men de glemmer aldrig deres ansvar 

overfor det samfund de befinder sig i. Rambølls arbejde er heftigt påvirket af samfundet 

omkring dem og de forventninger, som bliver stillet til dem som virksomhed. Rambøll 

sammen med Rambøll fonden, har en fornem opgave i at være til stede og arbejde ud fra et 

CSR-synspunkt for at indfri samfundets forventninger til dem.  

Rambøll formår at være til stede i lokalsamfund, yde etiske og lovgivningsmæssigt korrekte 

løsninger og give tilbage til samfundet gennem filantropiske handlinger. Alt dette gøres i tråd 

med, at forretningen trives og at der ikke bliver gået på kompromis med virksomhedens 

idealer. 

 

CSR som brand85 
Forklaringen til Rambølls stærke position på markedet kan analyseres ved hjælp af Aakers D. 

A. (1991) model omkring en virksomheds brand equity. Ifølge Aaker består et brand equity af 

følgende komponenter: Loyalty, Awareness, Perceived Quality & Brand Associations. 

Rambøll er en virksomhed som går meget op i deres image og deres CSR. Jævnfør tidligere 

skriv ift. at Rambøll ikke tager imod alle slags projekter, hvis ikke det lever op til deres CSR 

og Code of Conduct. Alt hvad de foretager sig, skal på bedste vis være bæredygtigt og det 

samme er gældende for deres leverandører og samarbejdspartnere. Hele Rambølls værdikæde 

er omdannet de sidste mange år til at blive mere bæredygtige og dermed til gavn for 

samfundet. Dette er med til at skabe større tiltro og loyalitet til Rambølls brand og øger 

dermed deres brand awareness overfor relevante stakeholders. Det er med til at Rambølls 

brand bliver associeret med noget positivt og miljøvenligt. Jævnfør årsrapporten 2019 

 
85 Se bilag 2 for Aakers model + CSR.dk hjemmeside: Værdi gennem CSR-branding. 
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herunder Rambølls commitments, visioner og værdier så yder de løsninger som går hånd i 

hånd med at skabe inspirerende og langvarige løsninger.86 

 

Brand Loyalty - Forbrugernes loyalitet overfor brandet: 

Det er vigtigt for alle selskaber at skabe en vis form for loyalitet ift. deres klienter. Får 

Rambøll skabt en loyalitet for deres løsninger og services, er det nemmere at fastholde deres 

klienter. I Rambølls tilfælde, er det ikke anderledes selvom de opererer indenfor flere felter 

udover bare ingeniørtjenester. Rambøll har opbygget en vis brand loyalitet ifm. at deres 

bæredygtige løsninger er så afgørende en del af deres forretningsplan. Rambøll har flere 

samarbejder, som bygger på deres bæredygtige løsninger og bla. CBS har i 2019 indgået et 

samarbejde med Rambøll omkring bæredygtige løsninger for universitetet.87 

Rambøll skaber flere loyale klienter og samarbejder og deres brand er sikret på lang sigt ved 

hjælp af flere store joint ventures, som sikrer at Rambøll altid har projekter, flere steder i 

verden.88 

 

Rambøll er en virksomhed som står på mål for deres satsning på bæredygtighed og 

understreger vigtigheden i CSR. Dette bekræftes også af følgende citat “Rambøll measures 

success by the company’s impact on society.”89 Rambølls igangværende projekter har alle 

nogle fællesnævnere - miljøvenlige og bæredygtige løsninger.90 Rambøll arbejder benhårdt 

på at opfylde deres andel iht. SDG-målene og vise omverdenen, at de er loyalt og ambitiøst 

brand indenfor bæredygtige løsninger. Dette bekræftes også iht. tidligere analyse af deres 

store fokus på the Triple Bottom Line - De 3 p’er (People, Planet & Profit). Rambøll opvejer 

deres succes ud fra de nævnte kriterier og anser det som en alfa omega del af deres brand og 

strategi.  

 

Brand Awareness - kendskabsgraden af et brand for forbrugere og forskellige 

markeder: 

“Human Touch is the foundation for our brand. This means acting and communicating in a 

human way, through the way we look and in how we express ourselves – and it forms the 

 
86 Forelæsning 4, af Jesper Vej - International Markedsføring. 
87 Rambølls egen hjemmeside: Samarbejde Om Liveability Mellem Rambøll og CBS af Michael Reventlow-Mourier - 
Country Market Director, Architecture, Landscape & Urbanism 
88 Årsrapport 2019 s. 70 
89 Rambølls egen hjemmeside: Progress on our commitments. 
90 Rambølls egen hjemmeside: Projects. 
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basis of the way we behave, and how we treat our clients. In essence, the Ramboll brand.” - 

Rambøll. 

 

Rambølls brand bygger på Human Touch91 og hele Rambølls organisation, bygger op 

omkring hvordan de kommunikerer som selskab, for at holde deres omdømme, troværdighed 

og succes oppe. Rambølls tagline: “Bright ideas. Sustainable change” vidner om, at alt hvad 

de foretager sig er bygget op omkring dette brand.  

Kendskabsgraden til selskabet må siges at være høj i erhvervslivet. Rambøll er kendt i 

Danmark for deres ingeniørarbejde og deres konsulenttjenester og foruden de Amerikanske 

markeder, er det i Danmark at Rambøll har den højeste omsætning.  

Rambølls brand er kendt verden over som et brand der udnytter bæredygtige løsninger og har 

kvalitet med i deres arbejde, hvorfor brand awareness konkluderes til at være høj for rambøll. 

 

Perceived Quality - Den opfattede kvalitet af produkterne/brandet:   

Rambøll er et selskab, som går ind for at alt hvad de laver, skal være bærdygtigt og af høj 

kvalitet. Rambølls brand er et højkvalitets brand, som forbrugere og samarbejdspartnere kan 

stole på. Rambøll har de bæredygtige løsninger, som i stadig større grad bliver efterspurgt 

flere steder i verden. Det betyder at Rambøll har ekspertise og dygtighed når det kommer til 

at lave højkvalitets løsninger og dermed være et højkvalitets brand. Der bliver ikke gået på 

kompromis med Rambølls løsninger ift. CSR og heller ikke i forhold til kvaliteten på 

arbejdet. 

 

Brand Associations - Kundernes kendskab og associering til brandet: 

De mange bæredygtige tiltag som Rambøll udviser, er med til at styrke deres brand overfor 

omverdenen og opnår derfor en stærkere value proposition. I forhold til hvordan Rambøll 

differentierer sig fra konkurrenterne, vil dette blive analyseret senere i opgaven. På baggrund 

af ovenstående, kan der argumenteres for at Rambøll er et Consumer Based Brand Equity 

(CBBE). Det vil sige at virksomheden anses, som den værdi af et brand den giver til 

kunderne og omverdenen og ikke en profit baseret virksomhed. Rambølls Unique Selling 

Point (USP) er helt klart deres CSR og bæredygtige fokus. Deres brand er derfor et brand 

imagery (emotional), eftersom det imødekommer kundernes sociale og psykiske behov ift. en 

grønnere verden. Rambølls image indikerer CSR og som kan stå på mål for deres handlinger 

 
91 Rambølls egen hjemmeside: Explore our brand 
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og virksomhed. Dette bekræftes også ud fra tidligere skriv iht. bekæmpelse af korruption, 

hvor de har en flot 8. plads på anti-korruptionslisten. Alle disse parametre er med til at give 

Rambøll en stærk position på markedet og er en af de faktorer som gør, at Rambøll 

differentierer sig fra konkurrenterne. Dette vil også blive uddybet senere i rapporten.  

 

Rambølls brand er med til at give en komparativ fordel for Rambøll. Det er et nordisk 

selskab, med stærke holdninger til kvalitet og bæredygtighed og de sørger for at dette bliver 

kommunikeret ud til omverdenen gennem alle deres kanaler. Rambøll sørger for at alle i og 

omkring Rambøll går ind for de bedste løsninger i henhold til CSR og samarbejdspartnere og 

leverandører har også et ansvar for at følge med.  

Alle disse tiltag og retningslinjer i Rambøll sikrer at Rambøll for en konkurrencemæssig 

fordel, fordi deres brand netop er så stålsat hen mod deres Human Touch og dermed deres 

indvirkning på omverdenen. 

 

CSR-Kommunikation 
CSR-kommunikation92 har til formål at hjælpe virksomheder med at kommunikere den 

enkelte virksomheds etiske og sociale ansvar som organisation overfor omverdenen og 

virksomhedens interessenter. Det er nødvendigt for virksomheder at kommunikere hvordan 

de arbejder med CSR-initiativer for at sikre sin virksomhedslicens. Det er også årsagen til, at 

man som virksomhed i Danmark jf. årsregnskabsloven §99a skal kunne redegøre for hvordan 

man arbejder med CSR indenfor 4 kategorier (1. Miljø & Klima, 2. Sociale- & 

Medarbejderforhold, 3. Menneskerettigheder & Ligestillingspolitik, 4. Anti korruption & 

Bestikkelse.)    

 

CSR-kommunikation udgør en vigtig faktor, eftersom den er med til at skabe tillid til 

Rambøll, fordi de kommunikerer til omverdenen og interessenterne, ift. hvordan de tager et 

socialt og miljøansvar. Vigtigheden af en god CSR-kommunikation for Rambølls side bliver i 

den grad understøttet af deres årsrapporter, deres hjemmeside mm. og er med til at udvise et 

stærkt image overfor omverdenen.93 Det er også med til at skabe konkurrencemæssige fordele 

på den lange bane. CSR-kommunikation har også en sammenhæng med Stakeholderteorien, 

som vil blive analyseret i næste underspørgsmål.  

 
92 Mette Morsing. (2006) Strategic CSR Communication: Telling Others How Good You Are 
93 Se bilag 1.l 
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Den strategiske CSR-kommunikationsmodel består af 2 strategier: Den informerende strategi 

og den interagerende strategi og proces. Den informerende strategi foreslår hvilke problemer 

som skal informeres til interessenterne ift. CSR-initiativerne igennem en envejs 

kommunikationsproces. Den interagerende strategi foreslår hvilken tovejs 

kommunikationsproces virksomheden kan iscenesætte og formidle overfor relevante 

interessenter. Modellen har derfor til formål at analysere hvordan Rambøll informerer og 

interagerer strategier overfor omverdenens og interessenternes forventninger.  

 

Den informerende strategi bygger på den antagelse, at virksomheder kan styrke deres 

synlighed og opbygge pålidelig kommunikation ved at integrere dens interne og eksterne 

kommunikation, som er i overensstemmelse med virksomhedsstrategien og er i stand til at 

appellere til en række forskellige målgrupper på samme tid. Hovedbudskabet kommer ikke 

automatisk frem, men er et resultat af en omhyggelig intern- og ekstern analyse. For at sikre 

denne sammenhæng og information, vil følgende emner i virksomhedens CSR-afsnit:  

- Vise CSR som en delt bekymring (løfte)  

- Linke CSR til kerneforretningen (forslag)   

- Demonstrere organisatorisk støtte (bevis)  

- Demonstrere objektive påstande (resultater)  

 

Denne informerende strategi er noget Rambøll i den grad anvender i deres kommunikation. 

Jævnfør årsrapporten ift. deres commitments, så kommunikerer Rambøll deres bekymringer 

ift. vores miljø og vigtigheden i at vi alle tager ansvar. Rambøll kommunikerer et løfte om at, 

de vil gøre deres andel ift. at forbedre deres CSR.  

 

Rambøll har skrevet en række forslag til, hvordan de vil imødekomme deres CSR-initiativer. 

Dette er beskrevet tidligere ift. deres commitments, samt hvordan de vil håndtere vand, affald 

og reducere CO2-udslip mm.  

 

Rambøll formår også at udvise, hvordan de vil bevise dette overfor interessenter og 

omverdenen. Det gør de igennem deres medlemskab af FN’s SDG-mål og kommunikerer 

hvordan de arbejder med diverse initiativer.  
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I forhold til at demonstrere resultater ses dette også i deres årsrapport. Jævnfør rapporten, 

hvor der står præcise tal på, hvor meget af deres omsætning har bidraget til FN’s SDG-mål. 

59% af Rambølls omsætning bidrog positivt til FN’s SDG-mål i 2019, hvilket er meget flot.   

 

Den interagerende strategi udgør også en vigtig faktor. Undersøgelser har vist, at 

interessenterne er afhængige af, hvor meget de kender og stoler på virksomheden. Derfor er 

det også vigtigt at have en tovejskommunikation proces, for at opbygge tillid og pålidelighed 

overfor sine interessenter og omverdenen. Den informerende strategi giver grundlæggende 

CSR-oplysninger og hvordan Rambøll fx arbejder med CSR. Den interagerende strategi er et 

mere proaktivt engagement mellem Rambøll og deres interessenter. Dette sker igennem 

sociale partnerskaber, local articulation og proactive endorsement.  

 

Sociale partnerskaber er noget Rambøll gør brug af, eftersom de har et samarbejde med 

NGO’er ift. forskellige projekter med flygtninge og genetablering af udsatte områder efter 

naturkatastrofer. Derudover samarbejder Rambøll tæt med de forskellige regeringer ift. anti 

korruption og bestikkelse - disse punkter vil blive uddybet senere i rapporten ift 

stakeholderteorien.  

 

Local articulation er en tovejskommunikation, hvor de ansatte er mere synlige overfor 

omverdenen gennem lokale aktiviteter. Rambøll har fx i England og Danmark tilbudt deres 

ansatte at få en betalt fridag som kan bruges til frivilligt arbejde for diverse organisationer, 

som har et reelt formål til gavn for samfundet. Dette vil også blive uddybet senere.  

 

Proactive endorsement handler om Rambølls CSR-initiativer og hvad outcome er. Det 

handler om at en 3. part skal hylde virksomheden i offentligheden med priser eller awards. 

Rambøll har fået mange priser igennem årene for deres store engagement ift. CSR. Det er 

både priser for at have gode medarbejdervilkår, men også flotte priser på baggrund af deres 

antikorruptions indsats.94   

 

Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at CSR er med til at danne rammer for 

Rambølls strategi og er det som skal være Rambølls ”brand”. Igennem market knowledge, 

 
94 Rambølls egen hjemmeside: Rankings & Awards.  
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knowhow og en learning-by-doing strategi, har Rambøll ekspanderet og vokset sig hurtigt og 

stort på tværs af landegrænser. Strategiske opkøb af mange virksomheder som understøtter 

Rambølls CSR, er forklaringen på deres store udvidelse og opnåelse af endnu flere 

markedsandele.  

Rambølls transnationale strategiske CSR-orientering, som har en løbende tilpasning efter 

kundernes behov i de forskellige lande, har gjort Rambøll til en stærk spiller på markedet og 

har alt andet lige gjort det nemmere at foretage acquisitions af andre virksomheder.  

Rambøll har en gennemgående strategi ift. deres acquisitions, som omhandler selskaber der 

også selv bruger en bæredygtig profil. Rambølls overtagelser bliver primært inkorporeret i 

selskabet som datterselskaber, der fastholder deres eget navn. Dette sikrer at Rambøll 

eliminerer “foreign liability”, som kan opstå ved at indtræde på nye geografiske markeder.  

 

Rambølls strategi om en mere bæredygtig profil og brand bliver i den grad opfyldt på tværs af 

deres værdikæde og i deres kommunikation til interessenterne og omverdenen. Rambølls 

ansvarsbevidsthed og deres CSR-kommunikation er med til at skabe større tillid til Rambøll 

som brand og højne deres image. Det er denne CSR-strategi som er med til skabe en 

konkurrencemæssig fordel og gør at Rambøll differentierer sig fra konkurrenterne. Rambølls 

brand bliver derfor associeret med noget miljøvenligt og positivt pga. deres CSR-fokus. CSR 

har resulteret i at Rambøll er et consumer based brand equity (CBBE) det vil sige, at Rambøll 

anses som den merværdi de giver til kunderne og omverden og dermed ikke en profit baseret 

virksomhed. Rambølls CSR- og bæredygtige fokus er deres Unique Selling Point (USP) og er 

med til give Rambøll en komparativ fordel. 

 

 

3. Undersøgelsesspørgsmål 
- Hvordan kan Rambøll udnytte deres satsning på sustainability til at styrke sin position 

i denne branche og i det internationale aspekt?   

 

“There is one and only one social responsibility of business – to use it resources and engage 

in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, 
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which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud”95  

– Milton Friedman, New York Times Magazine, september 1970.  

 

Ovenstående citat er citeret af den tidligere økonom Milton Friedman. Ifølge Milton er der 

nogle virksomheder, som udnytter CSR for at opnå større profit, så længe det er indenfor 

lovens rammer. For at finde ud af hvorvidt det er tilfældet med Rambøll, vil det være oplagt 

at foretage en stakeholder analyse af Rambølls interne- og eksterne interessenter. Denne teori 

bruges til at finde ud hvordan organisationen er opbygget og arbejder med deres 

virksomhedsetik. Stakeholderteorien96 er opdelt i 2 - interne og eksterne interessenter.97  

 

De interne interessenter er følgende:  

- Medarbejdere  

- Ledere  

- Ejere/Aktionærer  

 

De eksterne interessenter er følgende:  

- Leverandører  

- Samfundet  

- Regeringen  

- Kunder 

 

Medarbejdere  

Rambøll anerkender at deres vigtigste ressource er deres medarbejdere. Rambøll går meget 

op I at have gode medarbejdervilkår ift. et sundt, udviklende og miljøvenligt arbejdsmiljø, 

hvor medarbejderne kan udfolde deres fulde potentiale. Rambøll udtaler sig jf. årsrapporten, 

at de er en “people company”, hvor gode medarbejdervilkår er en del af deres DNA, for at 

leve op til de tidligere nævnte commitments. Rambøll har et stort fokus på at skabe en kultur, 

hvor medarbejderne tager ansvar for hinanden, samfundet og det eksterne miljø gennem deres 

CSR-fokus. Rambøll prøver at øge deres konkurrenceevne, ved at ansætte medarbejdere 

baseret på deres professionalisme og menneskelige kvaliteter i stedet for fokus på køn, alder, 

religion eller etnisk oprindelse. Dette bekræftes af følgende citat, som er deres mål: 

 
95 Forbes hjemmeside: The New 'Rules of The Game': Balancing Profits and Social Responsibility in the 21st Century. Af 
Chris Meyers  
96 Se bilag 3 for model 
97 Stakeholderteorien af Edward Freeman  
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“Diversity in our workforce that reflects the accessible talents in the local market – including 

gender balance across all job families and job levels.”98 

 

Rambølls store fokus på gode medarbejder vilkår afspejler sig i også i realiteten. Jævnfør 

Årsrapporten for 201999 hvor Rambøll blev kåret som den mest attraktive arbejdsplads for 4. 

år i træk i Danmark. En stor milepæl at opnå og understøtter deres store fokus på gode 

medarbejdervilkår. Rambøll har også et stort fokus på kønsforskel og dette afspejler sig i 

deres etik. Rambøll har et mål om at mindst 2 personer af hvert køn indgår i bestyrelsen -  

“Group Executive Board”.  

 

Rambøll har et stort fokus på medarbejderudvikling og har et internt Rambøll Academy som 

er et udviklingsakademi for interesserede medarbejdere. Ny læring og viden er alfa omega for 

Rambøll for at være en konkurrencedygtig aktør på markedet, og er derfor nødvendigt for at 

følge med kundernes behov. For at understøtte deres CSR-fokus, har Rambøll stillet et kursus 

til rådighed for alle deres medarbejdere. Kurset hedder “The UN Global Compact” som 

handler om hvordan man som medarbejder i en virksomhed, kan være med til at gøre en 

forskel ift. vores miljø. Dette understøtter også de tidligere nævnte mål for SDG og Rambølls 

commitments. Rambøll går meget op i ligestilling og diskrimination og ønsker lige vilkår for 

alle dets medarbejdere. Lokale tiltag er noget som Rambøll anvender og et godt eksempel på 

dette, er en undersøgelse Rambøll fik lavet i 2019. Rambøll fik foretaget en ekstern løn 

undersøgelse i deres Indiske afdeling for at sikre rimelige og fair lønniveauer for deres 

ansatte.  

 

Rambøll går meget op i et sundt arbejdsmiljø og en god balance for deres medarbejdere og 

som skal være med til at matche deres nuværende stadie og livssituation. Rambøll har et 

ønske om høj medarbejdertilfredshed, hvorfor de anvender de tidligere nævnte tiltag, for at 

opfylde medarbejdernes behov og ønsker. For at understøtte dette, har Rambølls 

medarbejdere årlige samtaler med deres ledere. Performance Development Dialogue skal 

understøtte dette gennem en-til-en samtaler ift. den enkelte medarbejders udvikling, 

forventninger og personlig udvikling. 92% af Rambølls medarbejdere har haft denne PDD og 

medarbejdertilfredsheden for Rambøll lå i 2019 på 4.2 ud af en skala fra 1-5, hvorfor det 

anses som værende højt og flot. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er en vigtig faktor 

 
98 Årsrapporten 2019, Side 17 
99 Årsrapporten 2019, Side 12  
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Rambøll og er noget de vægter højt. Undersøgelsen foretages hvert år, for at få en føler på 

temperaturen ud fra medarbejdernes perspektiv.  

 

100 

 

Ledere  

Rambøll har forskellige ledelsesniveauer, som er opdelt i følgende kategorier: A, B,C og D 

Levels. Rambøll har et stort fokus på videreudvikling af ledere og som tidligere nævnt, er alle 

de nævnte faktorer også gældende for deres ledere. Rambøll kører en centraliseret 

beslutningstagning, men der er selvfølgelig også visse beslutninger som foretages lokalt og 

dermed decentraliseret. Rambøll har løbende kurser til de forskellige ledere, for at sikre en 

fælles retning og for at følge de samme værdier uanset om man er leder i Danmark eller i 

Asien. Det skaber et stærkere fællesskab og hjælper med at skabe en kultur som er ens. En 

åben og ærlig dialog mellem medarbejderne og lederne er en altafgørende faktor for at opnå 

en arbejdskultur med større tillid til hinanden. Rambølls Code of Conduct101 opfordrer 

medarbejderne til at rejse deres bekymringer med deres lokale leder, hvis den enkelte 

medarbejder har noget på hjertet. Rambøll har et Global Rambølls Works Council som 

inkluderer medarbejderrepræsentanter fra hver forretningsenhed og som mødes med 

topledelsen for at diskutere emner, som har en påvirkning på medarbejderne. I 

overensstemmelse med lokale krav og regler, så prøves der herigennem at finde løsninger, 

som kan bygge bro mellem parterne og øge medarbejdertilfredsheden.  

 

Ligestilling er en meget høj prioriteret faktor hos Rambøll, hvorfor de også gennem deres 

årsrapport for 2019 viser fordelingen mellem kønnene i de forskellige ledelses levels. I 2019 

var der 33% kvindelige ledere i Level A, 12% i Level B, 23% i Level C og 27% i Level D. 

Rambøll ønsker en mere lige fordeling og er ikke helt det sted, de gerne vil være endnu, men 

 
100 Medarbejdertilfredshed fra Årsrapporten 2019, Side 13 
101 Rambøll - Code of Conduct  
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det er noget de prioriterer højt og løbende arbejder videre på. Sammenligner man med 

branchen, så er Rambøll langt foran deres konkurrenter på disse parametre, som er foretaget 

af et eksternt konsulenthus.  

 

Ejere/Aktionærer  

Rambøll er ejet af Rambøll Fonden. Rambøll Fonden blev oprettet tilbage i 1972 af 

personerne bag Rambøll. Det var Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann og 3 

andre partnere som oprettede Fonden med henblik på en langsigtet løsning som var til gavn 

for medarbejderne. Rambøll Fonden ejer 98% af aktierne i Rambøll og de resterende 2% af 

ejet af tidligere og nuværende Rambøll medarbejdere.102  

 

Jævnfør Rambøll Fondens hjemmeside er det tydeligt, at ejeren af Rambøll har de samme 

commitments og samme forudsætninger til Rambølls strategi. Rambøll Fondens legacy består 

af 4 områder:103  

- We behave decently and responsible  

- Our employees are our strength  

- We are an active member of society  

- Excellence and insight are our hallmarks  

 

Ovenstående eftermæle er noget Rambøll har efterstræbt i mange årtier for at efterleve. 

Rambøll og Rambøll Fonden har I mange årtier udvist stort samfundssind og et godt 

eksempel på en global virksomhed, som har sin virksomhedsetik i orden.  

 

Igennem årsrapporten formår Rambøll at kommunikerer ud til sine aktionærer og ejere, 

hvordan bæredygtighed og CSR er integreret i Rambølls kernestrategi og processer. Formålet 

med denne rapport er at kommunikere Rambølls vigtige bæredygtige løsninger, ansvar, 

politikker, præstationer, ambitioner og resultater ud til relevante interessenter.  

 

Leverandører 

Rambøll har et partnerskab med flere hundrede internationale leverandører rundt omkring 

verden. Både Rambøll og deres leverandører har et fælles ansvar til at sikre transparens, 

klima- og bæredygtige løsninger. Rambøll har som tidligere nævnt oprettet et Code of 

 
102 Rambøll Fondens hjemmeside: Active Ownership: Adding Value through Active Ownership 
103 Rambøll Fondens hjemmeside: Our Legacy. 
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Conduct for deres leverandører, som er en form for guideline for deres leverandører og 

måden de skal operere på. Rambøll har høje krav og i deres Code of Conduct understreges 

vigtigheden i bæredygtige løsninger og høje etiske standarder, som fx miljøpåvirkningen, 

gode medarbejdervilkår, opfyldelse af diverse internationale arbejdskraft regler samt 

nultolerance politik over for diskrimination mm. Dette udgør en vigtig faktor for Rambøll, 

eftersom hvis en leverandør ikke lever op til dette, vil det ikke kun skade den enkelte 

leverandør, men også påvirke Rambølls image negativt og have negativ indflydelse på 

Rambølls interessenter. Vi lever i en tid i dag, hvor kunden er meget opmærksom og sensitiv 

ift. uetisk opførsel for virksomheder, hvorfor det er vigtigt, at det styres med hård hånd. Dette 

er årsagen til, at Rambøll stiller følgende spørgsmål, hver gang de får et nyt projekt:  

- Er det miljøvenligt?  

- Lever det op til basale menneskelige rettigheder?  

 

Rambøll vurderer derfor altid hvilke menneskelige- og miljømæssige risici der er forbundet 

med det enkelte projekt og hvis leverandørerne ikke kan imødekomme dette, så takker de nej 

tak.104  

 

Jævnfør Årsrapporten 2019105 bliver vigtigheden af deres Code of Conduct også bekræftet. 

Rambøll beder deres leverandører om at committe til deres Business Associate Code of 

Conduct for at sikre, at de er ansvarlige overfor deres opførsel ift. sociale-, miljø- og 

økonomisk indflydelse. i 2019 har 672 af Rambølls leverandører underskrevet denne Code of 

Conduct, hvilket er en stigning på 3,6% ift. 2018, når vi kigger på den totale værdikæde. 

Dette betyder at 49% af deres forretning leverandører har underskrevet og er en stigning på 

8,1% sammenlignet med 2018. Rambølls mål er at dette skal stige gennem en konstruktiv 

dialog med deres leverandører og beder om dokumentation for deres påvirkning på det 

sociale, miljømæssige og anti-korruption performance. Ovenstående bekræfter, hvor stor en 

betydning det har for Rambøll, at tingene er i orden og at Rambøll står på mål for deres 

leverandører samt god virksomhedsetik er en meget vigtig faktor for Rambøll.  

 

Samfundet  

 
104 Rambøll Code of Conduct 
105 Årsrapporten 2019, Side 38  
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Rambølls mission er følgende: “Create sustainable societies where people and nature 

flourish”106. Rambøll tager en aktiv rolle i samfundet for at komme med bæredygtige og 

innovative løsninger til gavn for samfundet. Rambøll har som tidligere nævnt været et aktivt 

medlem af FNs SDG-mål og har et stort fokus på at tage både lokalt, nationalt og globalt 

ansvar ift. at reducere negativ indflydelse på miljøet gennem bæredygtige løsninger. Rambøll 

prøver som tidligere nævnt mange projekter om året, men alle projekter opvejes ift. 

påvirkningen af miljøet og samfundet. Udover at Rambøll forsøger at imødekomme SDG 

målene, så afspejler det sig også som tidligere nævnt på deres kontorer samt deres 

medarbejdere. Dette sker igennem miljøvenlige kontorer og reducerer forretningsrejser med 

fly og i stedet benytte sig af onlinemøder. Jævnfør også de nævnte tiltag ift. vand, affald mm. 

under the Tripple Bottom Line. Udfordringen for den globale konstruktions industri og for 

Rambøll, er derfor at optimere den positive indflydelse fra bygninger i form af at skabe 

sundere, mere sikre og bæredygtige bygninger, samtidig med at skåne miljøet. 

 

Rambøll blev i 2019 partner med European Regional Network of the World Green Building 

Council (WorldGBC) som repræsenterer det grønne bygningsråd i mere end 20 lande og 

arbejder med 9 regionale partnere med over 4.500 medlemmer på tværs af konstruktions- og 

og ejendomssektoren.107 Ambitionen er at skabe et mere grønt bygningsmiljø til gavn for 

samfundet. Igennem dette samarbejde har Rambøll udarbejdet et værktøj, som skal 

supportere deres klienter i dialogen omkring bæredygtige mål og ambitioner i diverse 

projekter. WGBC-samarbejdet er med til at bidrage positivt til 11 af SDG-målene.  

 

Rambøll har et højt ønske om at bidrage til samfundet og har igangværende projekter i lokale 

samfund rundt om verdenen. Det er her frivilligt arbejde kommer ind i billedet. Rambøll har 

mange igangværende frivillige projekter, som er med til at bidrage positivt til udviklingen af 

den lokale økonomi, samfundet og miljøet. Rambølls medarbejdere er ikke kun engageret i 

deres daglige arbejde, men gør også en forskel i lokalsamfundet. Rambølls frivillige arbejde 

varierer fra land til land og fra kultur til kultur, men alle inkluderer tiden og ekspertisen fra 

deres medarbejdere. I Storbritannien har Rambølls medarbejdere mulighed, for at bruge en 

betalt fridag fra arbejde om året til frivilligt arbejde og blive medlem af deres arbejdsgruppe 

“Making a Difference” som har til formål at bringe velgørenhedsformål til live.108 Rambøll 

 
106 Årsrapporten 2019, Side 13  
107 World Green Building Council’s hjemmeside: Forside 
108 Rambølls egen hjemmeside: Volunteering.  



Nicklas Steen Bertelsen  Afsluttende Eksamen   HD 2. Del IB 
Eray Karakoc         Forår 2021 

57 

har også samarbejde med flere NGO’er ift. forskellige projekter med flygtninge, 

genetablering af udsatte områder efter naturkatastrofer mm.  

 

Regeringen  

Rambøll har et klar mål om at blive den bedste indenfor branchen ift. anti korruption i 2020. 

Korruption udgør en stor faktor og er særdeles populært i bygningsbranchen. Dette betyder, 

at det er utroligt vigtigt at have et robust anti-korruption system på plads. Udvise ærlighed og 

ansvarligt er fundamentale dele af Rambølls værdier, hvorfor Rambøll vægter dette emne 

meget højt. Rambøll følger internationale og lokale lovgivninger i alle lande som de opererer 

i. Rambøll har derfor et tæt samarbejde med den enkelte regering og dette inkluderer bl.a. UK 

Bribery Act (UKBA) og US Foreign Corrup Practices Act (FCPA). 

 

Rambøll har en meget proaktiv nultolerance politik overfor korruption, bestikkelse og 

monopolistisk adfærd i form af prisfastsættelser og karteller. Rambølls anti-korruption 

system bygger på fem strategiske byggeblokke som inkluderer Global Compliance 

Programme:  

- Leadership & Organisation  

- Policies & Controls  

- Training & Communication  

- Risk Assessment  

- Monitoring & Reporting   

 

Ovenstående “byggeblokke” er fundamentet for deres anti-korruption som indebærer 

operationel kontrol, løbende træning af medarbejdere ift. deres anti-korruption politik og due 

diligence af forretningsaftaler. For at understøtte dette, har Rambøll lavet en “whistleblower” 

ordning, som gør det muligt for medarbejdere og eksterne interessenter at stå frem i tilfælde 

af dårlig opførsel eller uetisk adfærd.  

 

For at Rambøll kan blive den bedste i branchen indenfor dette område, så følger de 

vejledningen fra UKBA og FCPA samt høje anti-korruption standarder som ISO 19600 og 

ISO 37001 samt OECD guidelines. Compliance udgør en meget større rolle end tidligere, 

hvorfor Rambøll som så mange andre har oprettet en ny forretningsfunktion som hedder 
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Group Compliance.109 Denne enhed har til formål at sikre Rambøll overholde diverse 

compliance regler og lokale governance regler. Derudover er det denne enhed som måler 

risikoen i de forskellige projekter Rambøll er en del af og hvilken indflydelse det har. Denne 

forretningsenhed har udviklet onboarding videoer indenfor compliance og anti-korruption for 

alle nye medarbejdere og lokale compliance aktiviteter som indebærer en face-to-face 

træning for visse medarbejdere, som har en højere risiko for udsættelse. Rambøll har et stort 

fokus på at medarbejderne har modet til at stå frem, hvis der er det mindste, hvorfor 

whisteblower ordningen er en vigtig faktor for Rambøll.  

 

Kunder  

“We act as a trusted partner, always passionate about the success of our clients.”110 

 

Kunden er altafgørende for Rambøll og kunden kommer altid først. Hilde Tonne har tidligere 

nævnt vigtigheden i, at Rambøll er omstillingsparate, fordi vi lever i en tid, hvor tingene 

ændre sig hurtigt. Dette gør at kundernes behov og ønsker ændre sig hele tiden, hvorfor det er 

nødvendigt for Rambøll at være med på beatet til at imødekomme kundernes behov. Rambøll 

formår i samarbejde med deres kunder at skabe både miljøvenlige, sociale og økonomiske 

løsninger, som er med til at skabe succes for alle parter på den lange bane.  

 

Rambøll stræber efter at levere ikke sammenlignende oplevelser til deres kunder, hvorfor de 

lægger vægt på ærlig feedback fra deres kunder. Rambøll måler kundetilfredsheden efter 

hvert projekt, så de er på forkant og ved hvad de kan gøre bedre til næste projekt. Igennem 

årene har Rambøll haft en fremadgående kundetilfredshed og i 2019 ramte de en 

kundetilfredshed på 4.38 på en skala fra 1 til 5. Det var ny rekord for Rambøll og i 2018 var 

den på 4.34. Denne undersøgelse er baseret på Rambølls egen undersøgelse - Client Loyalty 

Survey. Denne undersøgelse måler loyalitet, Net Promoter Score (NPS) og tilfredshed i 

blandt Rambølls top 3.000 kunder hvert kvartal.111 Undersøgelsen viser hvorfor kunderne 

havde valgt Rambøll som deres forretningspartner. Der er 3 dominerende årsager, hvilket er 

følgende: De er førende eksperter indenfor kundens serviceområder, de hjælper med at opnå 

deres mål og de har et troværdigt omdømme. Dette er takket være deres client-driven 

innovation som skaber merværdi til deres kunder og gavner Rambøll på den lange bane.  

 
109 Rambølls egen hjemmeside: Management consulting → Legal Consulting → Compliance og persondata. 
110 Rambølls egen hjemmeside: Clients. 
111 Kom godt igang: Retail relation. Af Rambøll Management Consulting 
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Digital Innovation er noget Rambøll de sidste par år er begyndt at arbejde meget med. 

Igennem digital innovation, skal Rambøll finde løsninger til de udfordringer vi har i 

samfundet og dette er nødvendigt for at være førende indenfor branchen. Måden Rambøll gør 

dette på er gennem optimering og automatisering af processer. Optimering og 

automatiseringen er baseret på bæredygtige løsninger og som går hånd i hånd med Rambølls 

commitments.  

 

 

112 

 

Kernekompetencer 
Igennem det ressourcebaserede perspektiv er virksomheder heterogene og i Rambølls tilfælde 

er det deres bæredygtige konkurrenceevne som gør en forskel, dog er de meget afhængige af 

 
112 Årsrapporten 2019, Kundefeedback  
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deres interne ressourcer og rutiner. C.K. Prahalad & Gary Hamel (1990) argumenterer for 3 

kriterier som er nødvendig for at det betegnes som en kernekompetence.  

- Kompetencen skal give adgang til en bred vifte af markeder 

- Kompetencen skal skabe værdi for produktet  

- Kompetencen skal være svær at imitere for virksomhedens konkurrenter 

 

Kompetencen skal give adgang til en bred vifte af markeder  

Rambøll har mere end 17.000 ansatte og som er lokaliseret på tværs af verdenen. Rambøll har 

en tilstedeværelse i mere end 35 lande og anses derfor som en global organisation. Rambøll 

har eksisteret i mange generationer og har et stærkt fundament som danner grundlag for deres 

store know-how i konsulentbranchen. Rambøll har store fordele i og med, at de ser hele 

verden som deres marked at operere på og deres standardiseret approach er med til at gøre 

tingene “nemmere”. Fælles tilgang og processer på tværs af landene, har gjort det muligt for 

Rambøll at arbejde ud fra en fælles strategi og er med til at give dem en stærk position i 

branchen. Rambøll har som nævnt et meget stort bæredygtigt fokus og igennem dette fokus 

haft “nemmere” ved at få adgang til andre markeder. Bæredygtighed er det nye sort og er 

noget alle ønsker, hvorfor det er med til at give Rambøll en fordel og en kompetence som er 

med til at åbne op for nye markeder. Igennem dette formår Rambøll at udvise masser af 

goodwill, øget troværdighed og skaber gode rammer for et mere miljøvenligt samfund og 

derigennem internationaliserer sig til fjernmarkeder for at opnå endnu flere markedsandele. 

Rambølls kompetencer i form af et stærkt know-how og bæredygtig strategi har åbnet op for 

muligheder på fjernmarkederne. Måden Rambøll har ekspanderet til nye markeder på er 

igennem horisontale opkøb, som de har gjort igennem mange år. Seneste store opkøb var som 

tidligere nævnt købet af amerikanske OBG. Det er opkøb som disse og deres CSR-strategi 

som er med til at skabe en naturlig balance og adgang til en bred vifte af markeder og er 

efterspurgt i hele verden. Det er derfor deres Corporate Social Responsibility og know-how 

som er deres kernekompetencer og som giver Rambøll en unik position.113  

 

Kompetencen skal skabe værdi for produktet  

Rambølls ydelser er som nævnt standardiseret og ud fra et fælles synspunkt på tværs af deres 

eksistens på forskellige markeder, hvorfor de har en global orientering. Det betyder, at 

Rambøll anser hele verden som deres marked og anvender derfor samme strategi globalt. 

 
113 Se bilag 1 
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Rambølls kompetencer i form af deres ydelser og services, er noget som kan “anvendes” på 

tværs af lande, hvorfor det er med til give Rambøll en unik position på det globale marked 

samt skabe høj værdi for deres “produkt”. Jævnfør tidligere citat af Hilde Tonne, så prøver 

Rambøll hele tiden at forenkle og standardiserer deres forretningsgang samt vigtigheden i at 

tilpasse sig kundernes behov. Rambøll er en virksomhed som differentierer sig igennem 

innovative løsninger, som er til gavn for miljøet og dette er med til at skabe en høj value 

proposition for deres ydelser og produkter. Rambølls ydelser er segmenteret i overordnede 

kategorier og opererer ud fra følgende stadier i deres værdikæde:  

 

- Strategic Advisory  

- Design  

- Architecture  

- Engineering  

- Construction  

- Operations & Maintenance  

 

Alle disse ydelser har nogle fælles og overordnede rammer. Rambølls Code of Conduct er 

som tidligere nævnt - bæredygtig tilgang og en opvejning af miljø og menneskelige risici ved 

alle projekter. Projekterne som Rambøll er en del af, skal opfylde en masse krav og hvis det 

ikke gør dette, så takker Rambøll nej tak. Rambølls ydelser tilpasses ikke efter lande, men i 

disse overordnede kategorier som er med til at skabe fælles tilgang globalt set. Dog skal der 

også argumenteres for, at Rambøll har i den grad enkelte elementer af marketingmixet, som 

bliver tilpasset efter det enkelte lands krav, præferencer mm. Men den overordnede 

forretningsgang for deres ydelser er som udgangspunkt ens. Hilde Tonne har til opgave at 

eksekvere en ambitiøs innovationsstrategi, som skal være med til at sikre, at Rambøll bliver 

den førende virksomhed indenfor ovenstående kategorier og ydelser. Måden dette skal ske jf. 

artiklen114, er igennem 3 store forandringsprocesser; Nye digitale løsninger, som skal være 

med til at øge samarbejdet internt på tværs af landene.  

Nye, smarte og effektive måder at arbejde i form af standiseringer og automatiseringer af 

forretningsgange, hvor softwareløsninger og kunstig intelligens “tager over”. På baggrund af 

ovenstående, kan der argumenteres for at Rambølls kompetencer er med til at skabe høj værdi 

for deres ydelser og er fundamentet for deres store succes.  

 
114 Børsens hjemmeside: Hilde Tonne skal forvandle 73 år gammel virksomhed: "Innovation sker ikke fra syvende etage i et 
hovedkvarter”. Af Susanne Tholstrup 
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Kompetencen skal være svær at imiterer for virksomhedens konkurrenter  

I denne branche er det lige til at få patenter på ydelser, da alle ydelser ikke er ens og er 

forskellige. Konsulentbranchen er præget af fuldkommen konkurrence, eftersom der ikke er 

en aktør på markedet som dominerer globalt, men en masse udbydere som “deles” om 

markedsandelene. Overordnet set kan der argumenteres for, at man ikke kan kopiere 

Rambølls kompetencer. Rambøll er en virksomhed som er “bygget” op igennem mange årtier 

med rigtig meget af learning by doing, path dependence, erfaring og viden som er 

fundamentet for deres unikke position på markedet i dag. Rambølls virksomhedskultur og 

organisation er præget af en fælles og moderne kultur, som har stort fokus på naturen og 

mennesket. C.K. Prahalad & Gary Hamel (1990) argumenterer for, at det ikke skal være 

“umuligt” at imitere kompetencen, men derimod skal det være svært at imitere, hvilket 

Rambøll i den grad formår, da det kræver meget store kapitalkrav, know-how osv. for at 

imiterer Rambølls kompetencer. Hvis man skal argumentere for hvorvidt Rambøll fører en 

market-driven eller market-driving strategi, kan det diskuteres hvilken de anvender. 

Konsulentbranchen isoleret set, har eksisteret i mange årtier og dermed ikke noget nyt. Det 

kan argumenteres at Rambøll skiller sig ud med innovative løsninger og bæredygtighed, 

hvorfor det kan argumenters som værende en “ny” teknologi gennem bæredygtige løsninger. 

Det er disse kompetencer som gør, at Rambøll differentierer sig fra deres konkurrenter og 

giver Rambøll en høj value proposition. Derfor kan man argumentere for at Rambøll er 

market driven, jf. tidligere citat af Hilde Tonne, at Rambøll skal hele tiden foretage en 

løbende justering efter kundernes behov og ønsker. De er derfor afhængige af markedet og 

hvad kunderne efterspørger. På baggrund af ovenstående, kan der argumenteres, at 

kompetencen er svær at imiterer for Rambølls konkurrenter. 

 

Porter's Five Forces115 
Det er oplagt at analysere nærmiljøet og konkurrencen i konsulentbranchen. Dette kan gøres 

igennem Porter’s Five Forces, som er med til at danne et overblik over den aktuelle 

konkurrenceintensitet som er i branchen. Igennem analysen kan man få indblik i graden af 

rivaliseringen i branchen og derigennem vurderer hvilke strategiske tiltag, som vil være 

nødvendig for Rambøll til at styrke sin position på markedet.  

 
115 Se bilag 4 for model 



Nicklas Steen Bertelsen  Afsluttende Eksamen   HD 2. Del IB 
Eray Karakoc         Forår 2021 

63 

Analysen vil blive udarbejdet med fokus på at belyse udvikling og tendenser som er 

gældende i branchen samt hvordan magtforholdene iblandt konkurrenterne gør sig gældende. 

Porter’s Five Forces har 5 underliggende elementer som skal analyseres og som danner 

grundlag for konkurrencesituationen i branchen:  

 

- Truslen fra nye indtrængere  

- Leverandørernes forhandlingsstyrke 

- Kundernes forhandlingsstyrke 

- Truslen fra substituerende produkter 

- Konkurrencesituationen i branchen 

 

Truslen fra nye indtrængere:  

Dette kræver en vurdering og undersøgelse af de aktuelle exit/entry barrierer som findes i 

branchen. Kapitalkrav er en af de større faktorer ift. opstart-, binding- og exit costs for nye 

indtrængere. Opstartsomkostninger og udsigterne til profit for nye indtrængere er alfa omega, 

hvorfor vi vil analysere hvad der kan påvirke denne barrierer og vurdere hvad som er 

gældende for Rambølls branche.  

 

Ud fra et økonomisk perspektiv er det meget kapitalkrævende at indtræde og etablere sig i 

konsulentbranchen. Det kræver høje førstegangs investeringer at etablere sig i denne branche 

og mange ansatte, for at kunne varetage kundernes efterspørgsel. Rambøll har mulighed for at 

levere flere forskellige services og løsninger til kunderne, hvorfor det vil kræve store 

investeringer, hvis en ny indtrænger, skal kunne levere samme services. Derudover kræver 

det en længere relation- og tillidsskabende proces at etablere sig i konsulentbranchen på dette 

niveau.  

 

Det kræver en meget omfattende knowhow og masser af erfaring at etablerer sig i denne 

branche og for at opnå konkurrencemæssige fordele overfor konkurrenterne. Hvis man har 

den rette kapital, er det nemmere at indtræde i denne branche.  

Udfordringen ligger I, at man skal have en stor kundebase og den rette erfaring, for at få et 

stort kundeflow og dermed opnå profit.  

Tillid og relation er altafgørende i denne branche, hvorfor det er nødvendigt med masser af 

know-how og erfaring til at løse de forskellige opgaver.  
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Branchen er meget stor, eftersom det er det globale marked som er gældende for denne 

branche. Dette betyder, at der er mange udbydere på markedet og konkurrencen bliver mere 

og mere hård. Det er som tidligere nævnt ikke nemt, at få patent på ens ydelser i denne 

branche, eftersom alle ydelser er forskellige og ikke ens. Det er svært at etablere sig i 

branchen og overtage markedsandele, hvorfor indgangsbarriererne vurderes som høje.  

Dette giver store fordele til Rambøll og de eksisterende aktører på markedet.  

Det kræver utrolig meget at opbygge en stor virksomhed på niveau med Rambøll og det er 

ikke noget man kan gøre fra den ene dag til den anden. Det er svært at kopiere, hvad Rambøll 

laver, eftersom det har taget mange årtier at opbygge fundamentet for Rambøll til den 

position de har i dag. I denne branche tilbyder de forskellige virksomheder lignende ydelser 

og der antages, at prislejet er meget op ad hinanden. Måden Rambøll differentierer sig fra 

konkurrenterne og som gør det svært for nye indtrængere på markedet, er igennem deres 

differentiering af deres organisation og store fokus på CSR og bæredygtighed. Brand loyalitet 

og loyalitet som helhed er en vigtig faktor i denne branche for at opnå en stærk position.  

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke:  

I dette afsnit kigges der på forhandlingsstyrken mellem Rambøll og deres leverandører. 

Rambøll har en masse leverandører indenfor de forskellige forretningssegmenter og lande. 

Som tidligere beskrevet, er det vigtigt for Rambøll, at deres leverandører lever op til deres 

Code of Conduct ift. bæredygtighed og miljøvenlige produkter.116 Dette betyder at 

leverandørerne er styret af efterspørgslen på deres produkter og giver dem en stærk 

forhandlingsstyrke. Efterspørgslen af materialer i byggebranchen er høj og vi bygger meget 

mere end tidligere, hvorfor udbuddet også er tilsvarende højt. Miljøvenlige produkter er alt 

andet lige ensbetydende med højere pris, men Rambøll har en stor kapital og er villige til at 

betale den ekstra krone for mere miljøvenlige og bæredygtige produkter. Dette betyder også 

at leverandørerne har i mindre grad indflydelse på konkurrencesituationen i branchen. 

Leverandørerne har en lav forhandlingsstyrke i denne branche pga. et stort udbud af 

leverandører, plus regningen ender typisk ikke hos Rambøll men kunden, hvorfor 

prissætningen ikke betyder så meget for Rambøll. På baggrund af Rambølls størrelse og 

image, er det også god PR for leverandørerne at have Rambøll som kunde pga. deres store 

miljø og samfundsfokus.  

 

 
116 Rambøll - Årsrapport 2019, S. 24 
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Kundernes forhandlingsstyrke:  

Kunderne kan have en lav eller høj forhandlingsstyrke og derigennem bidrage til en hård 

konkurrence i branchen. Hvis Rambølls kunder har en høj forhandlingsstyrke, vil det alt 

andet lige også gøre det svært at være profitabel i denne branche. Hvis scenariet er omvendt, 

så vil det give en større profit for Rambøll og dermed gøre det mere attraktivt at være i 

branchen. I denne branche er der mange udbydere og mange kunder, hvorfor kundernes 

forhandlingsstyrke kan diskuteres.  

 

Bæredygtighed er det nye sort og kundernes behov er miljøvenlige løsninger som er til gavn 

for samfundet. Der er et større fokus på kvaliteten og hvor bæredygtigt projekterne kan være, 

hvorfor det er en win-win for Rambøll og deres kunder. Rambølls ydelser og inspireret af 

storytelling med en fortælling omkring deres måde at udvise ansvar igennem innovative og 

miljøvenlige løsninger.117 I henhold til Porter’s generiske konkurrencestrategi, så anvender 

Rambøll differentiering. Det vil sige en strategi om at differentiere sig fra konkurrenterne 

igennem et unikt produkt på et stort marked. Det gør de igennem deres CSR-fokus. Rambølls 

brand bliver associeret med kvalitet og value for money, hvorfor det antages at kundernes 

fokus ikke er på prisen. Det er derfor værdibaseret prissætning som er gældende, eftersom 

kunderne er villige til at betale mere, fordi de ved køb af Rambølls ydelser kan gøre det med 

god samvittighed og dermed har kunden alt andet lige en lav forhandlingsstyrke.  

 

Truslen fra substituerende produkter:  

Tilstedeværelsen af substituerende produkter er en trussel, eftersom det er med til at lægge 

pres på priserne i branchen og dermed gøre det svært at tjene penge.  

Substituerende produkter og andre alternativer, kan også gøre branchen mindre attraktiv, og 

vil resultere i en hård konkurrence mellem de aktører som befinder sig på markedet. 

Substitutionsmulighederne er mange, men der er visse faktorer som er afgørende for 

kunderne. Rambøll og deres brand tilbyder kvalitets løsninger og er med til at skabe en 

merværdi for kunden, som de ikke kan få på samme måder hos en anden aktør. Igennem dette 

kan Rambøll formå at mindske truslen fra de øvrige aktører på markedet, fordi kunden får 

value for money hos Rambøll. Der er rigtig mange aktører på dette marked og selvfølgelig er 

der en hård konkurrence.  

 
117 Rambølls egen hjemmeside: Environment & Health → Sustainability. 
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Alt andet lige køber kunderne i denne branche ikke ydelser efter pris, men efter relation, 

troværdighed og value for money. Cowi, Niras, Sweco er i blandt Rambølls største 

konkurrenter, hvorfor det er deres ydelser, som kan udgøre en større trussel.  

 

Generelt set er Rambøll gode til at etablere samarbejder og/eller opkøbe andre udbydere, som 

tilbyder komplementære ydelser, eller de samme ydelser på andre markeder. På den sikre 

Rambøll sig mod konkurrencen fra substituerende produkter. 

 

Konkurrencesituationen i branchen:  

På baggrund af ovenstående, kan der argumenteres for at der er en hård konkurrence i 

branchen. De 4 forhold påvirker alle hårdheden af konkurrencen i konsulentbranchen og har 

en stor indflydelse på, hvor attraktivt det er at operere i denne. Konkurrencen mellem de 

nuværende aktører (Rambøll, Cowi, Niras og Sweco) har størst indflydelse på 

konkurrencesituationen. Markedet i konsulentbranchen er i stor vækst og behovet for 

yderligere bebyggelse og rådgivning er stigende.  

 

Branchen befinder sig i den grad på et red-ocean marked, eftersom opkøb af virksomheder er 

en naturlig del, for at opnå større markedsandele og en stærkere position i branchen. Der kan 

også argumenteres for, at markedet er mættet af aktører, hvorfor det vil være svært for nye 

indtrængere. Rambøll har foretaget opkøb i mange år og seneste opkøb er som nævnt købet af 

amerikanske OBG118 i 2019 og Henning Larsen Architects i 2020119. Opkøbet af OBG har 

været et bevidst valg for Rambøll, eftersom OBG skal være fundamentet for at opnå større 

markedsandele på det Amerikanske marked, hvor Rambøll tidligere ikke har formået at slå 

igennem.  

Rambølls standardiseret approach, forretningsstrategi og erfaring vil hurtig kunne 

sammensmelte virksomhederne og som det er beskrevet i Rambølls årsrapport fra 2019, 

bruges der også mange likvider for at sikre, at nye medarbejdere bliver inkorporeret i 

Rambøll.  

 

Rambølls brandportfolio er ens uanset land og det er med til at styrke deres Corporate Brand 

positivt. Det er opkøb som disse, der er årsag til at Rambøll er gået fra være en regional 

 
118 Rambølls egen hjemmeside: Rambøll køber stor amerikansk ingeniørvirksomhed. af Jens-Peter Saul, Group Chief 
Executive Officer & Morten Peick, Senior Group Director, Clients, Communications & Marketing 
119 Rambølls egen hjemmeside: Henning Larsen og Rambøll går sammen  
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virksomhed i Europa til en global virksomhed. Rambøll er med til at give value innovation til 

samfundet igennem deres CSR-fokus. Der kan argumenteres for at Rambøll formår at skabe 

et blue ocean marked, da de formår at differentiere sig fra konkurrenterne igennem deres 

bæredygtige og miljøbevidste profil.  

 

Niras 

Niras er en af Rambølls konkurrenter på bla. det danske marked og ligesom Rambøll har 

Niras også fanget budskabet med bæredygtighed, som et afgørende virkemiddel for at være 

konkurrencedygtige.  

Niras har flere eksempler på projekter med bæredygtighed som fokus, heriblandt: Rent 

drikkevand i Sydsudan, nyt domicil til Aarhus Vand og flere andre. Niras er dog ikke i 

samme størrelsesorden som Rambøll, med sine lige over 2300 medarbejdere120 og et 

regnskab, som ikke er i nærheden af Rambølls121, rammer Niras ikke det samme antal 

projekter eller projekt størrelser som Rambøll. 

Foruden projekterne har Niras heller ikke en opgjort værdi af deres bæredygtige arbejde ift. 

deres regnskab, de har derfor ikke de samme rammer for målbarhede af deres arbejde som 

Rambøll. Rambøll må derfor antages at være i en størrelse, hvor Niras som konkurrent ikke 

udviser den samme ekspertise eller samme afgørende fokus på CSR, som Rambøll gør.  

 

COWI 

“Throughout our 90-year history, we have worked with our customers to deliver solutions 

with long-term societal, environmental and human interests in mind because sustainability is 

part of our identity and incorporated into our business model. 

By combining in-depth knowledge with innovation, a holistic outlook and an understanding 

of the bigger perspective, we help our customers achieve the best solutions to the benefit of 

today’s and tomorrow’s society“122 - COWI 

Ligesom Rambøll er COWI et selskab med enormt fokus på CSR og bæredygtighed. COWI 

har gennem deres lange levetid arbejdet med bæredygtighed og bæredygtige løsninger, som 

en del af deres forretningsgang, og udformer hvert år deres egen rapport omkring deres 

 
120 Niras hjemmeside: Forside 
121 Niras årsrapport 2019 
122 COWIs hjemmeside: Sustainability. 
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bæredygtige tiltag. Heri fremgår blandt andet deres påvirkning ift. CO2-aftryk samt deres 

commitments til EU’s SDG-mål, samt mange andre.123  

COWI er en af Rambølls større konkurrenter og har en størrelse som konkurrerer med 

Rambøll med deres 6700 medarbejdere124 fordelt i flere lande og en omsætning på 6,6 mia kr. 

i 2019125 er COWI en større konkurrent for Rambøll end Niras er. 

Nedenstående tabel giver et udpluk af nøgletal fra de føromtalte selskaber.126 

Målepunkt/Selskab Rambøll Niras COWI  

Medarbejdere 15.947 2.300 6.700 

Omsætning i mia. kr. 14,189  1,526 6,623 

Vækst i 

omsætning127 

2,838 mia = 25% 1,743 mio = 0,11% 420 mio = 7 % 

 

Alt andet lige, kan der argumenteres for at Rambøll har en stærk position på markedet og 

deres opkøb er med til at styrke deres konkurrenceevne yderligere. De mange aktører på 

markedet gør det endnu vigtigere at differentiere sig fra hinanden og Rambøll prøver ihærdigt 

at gøre det igennem deres CSR fokus. Der kan argumenteres for, at ydelserne overordnet set 

kan karakteriseres som generiske og udadtil er der ikke den store differentiering, hvorfor det 

opfattes som en commodity.  

Det er her Rambøll igennem storytelling og markedsføring af deres brand forsøger at 

differentiere sig, så kunderne fokuserer på value for money i stedet for pris. Dette er 

nødvendigt, eftersom der er en monopolistisk konkurrence på markedet og for at overleve på 

den lange bane. Det er derfor “Sustainable Competitive Advantage” som er Rambølls 

konkurrencemæssig fordele og er det de differentierer sig på. Det er en long term fordel 

overfor konkurrenterne, eftersom det ikke er noget som er nemt at erstatte, men det tager lang 

tid.   

 
123 COWI sustainability rapport 2019 
124 COWIs hjemmeside: Om COWI 
125 COWI Årsrapport 2019 
126 2019 tal. 
127 Sammenlignet med 2018 tal 
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SWOT 

SWOT-modellen er med til at give et overblik over virksomhedens interne og eksterne 

faktorer, som påvirker virksomheden. Det indebærer Rambølls stærke- og svage sider, samt 

muligheder og trusler. Det er oplagt at anvende dette værktøj for at skabe et bedre overblik 

over de betragtninger vi har gjort os og på baggrund af disse, argumentere for vores 

konklusion. 

  

Interne Faktorer 

Stærke Sider Svage Sider 

  
- Godt omdømme og brand image 

- Stort CSR/Bæredygtigt Fokus 

- Høj medarbejdertilfredshed og 

kundetilfredshed 

- Lokalt engagement (frivilligt arbejde) 

- Centraliseret og fælles forretningsstrategi 

som understøtter CSR 

- Code of Conduct (Skal følges af både 

samarbejdspartnere og leverandører. 

- Medlem og bidrager stort til SDG målene 

(59% af deres omsætning i 2019 havde 

direkte indflydelse på SDG-målene) 

- Tilbyder bæredygtige løsninger 

- Stortt knowhow og erfaring igennem 

eksistens i mange år. 

- Løbende udvikling af medarbejdere 

- Fokus på ligestilling og diversitet 

  

  

  

  

  

  

  

  
- Konsulentbranchen er præget af løbende 

tilpasning og udvikling, hvorfor det 

kræver meget for aktørerne i denne 

branche at følge med. 

- Hvis der bliver begået fejl, vil Rambølls 

omdømme - grundet deres størrelse - lide 

større last end deres konkurrenter. 
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Eksterne Faktorer 

Muligheder Trusler 

- CSR som helhed er med til at give flere 

muligheder 
- Opkøb og joint ventures af diverse 

virksomheder, som er med til at 

understøtte deres CSR-strategi og fokus. 

- Mulighed for at ekspandere til nye 

markeder uden større økonomisk overlast.  

  

  

  

  

  

  

  

- Korruption/Bestikkelse (dog et stort 

fokusområde for Rambøll om at 

nedbringe) 
- Mange aktører i denne branche 

CSR kan være svært at gøre unikt for 

modtageren - hvorfor det kan være 

imitérbart for andre store aktører. 

  

Baseret på SWOT analysen kan vi konkludere, at Rambøll har en række stærke sider og 

muligheder i denne branche. Rambølls store organisation kræver en meget struktureret og 

fleksibel organisation ift. løbende at kunne adoptere potentielle trusler og muligheder. Det 

understreges også af tidligere nævnte citater fra Hilde Tonne, som påpeger vigtigheden i 

løbende tilpasning for hele deres værdikæde. Rambøll har en centraliseret forretningsgang, 

som bliver tilpasset marginalt iht. det enkelte land. Det er med til give Rambøll en 

komparativ fordel og en nemmere måde at indtrænge på et nyt marked, da der ikke gås på 

kompromis med de idealer, som de arbejder efter. Dette er et af de punkter, Rambøll 

differentierer sig på ift. Cowi og Niras og en centraliseret og fælles overordnet 

forretningsgang igennem værdikæden. Deres høje medarbejder- og kundetilfredshed afspejler 

sig i form af en ledelse som er indforstået med at glade kunder og medarbejdere går hånd i 

hånd.  

 

Delkonklusion  
Rambølls fokus på bæredygtighed er med til at styrke deres position i denne branche. 

Rambølls Code of Conduct understreger vigtigheden af bæredygtige løsninger og høje etiske 
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standarder med samarbejdspartnere. Hilde Tonne nævner, at omstillingsparathed og en 

løbende tilpasning efter kundernes behov er nødvendigt for Rambøll, til at kunne følge med i 

denne branche. Optimering og automatisering af Rambølls processer og værdikæde igennem 

et CSR-fokus, skal være fundamentet for at Rambøll kan opnå endnu flere markedsandele. 

Konsulentbranchen er præget af fuldkommen konkurrence med mange aktører, hvorfor 

Rambøll differentierer sig på deres Sustainable Competitive Advantage.  

  

Alt andet lige, kan der argumenters for at Rambøll med deres satsning på sustainability har 

givet dem en stærk position på markedet. Deres joint ventures og opkøb af relevante 

virksomheder med samme CSR-idealer, har været med til at give Rambøll en unik position på 

det internationale marked. Rambølls satsning på sustainability er med til at give dem en 

fordel på den lange bane, som også gør det nemmere at indtage nye markeder, eftersom 

bæredygtighed er noget som efterspørges overalt. 

Rambølls nærmeste konkurrenter - på særligt de danske markeder - har ikke samme størrelse 

som organisation, eller samme CSR-fokus som Rambøll har. Rambøll formår at vækste vha. 

deres bæredygtige løsninger og andre aktører på samme marked formår ikke at gøre Rambøll 

kunsten efter, som det fremgår af regnskaberne fra 2019. 
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Konklusion 
Gennem vores undersøgelser og analyser er vi nået frem til følgende konklusioner. 

  

Rambøll er et dansk transnationalt selskab, som beskæftiger sig med projekter indenfor 

byggeri, arkitektur, rådgivning- og ingeniørarbejde i alle dele af verden. Den verden Rambøll 

kigger ud på i dag, er en verden hvor bæredygtighed og ansvar er nogle af de vigtigste 

opgaver for store selskaber, for at de kan skabe succes. Stadig større krav og forventninger til 

selskabers rapportering og bevisførelse for grønne løsninger, stiller selskaber som Rambøll i 

en position, hvor de skal omstille sig selv for fortsat at kunne skabe succes. 

  

Rambøll har stor succes gennem deres arbejde med Corporate Social Responsibility og de 

formår at inkorporere dette ind i alt deres arbejde. CSR er en kultur i Rambøll og alle led af 

værdikæden er derfor omfattet af en bæredygtig tankegang, for at kunne være en del af 

Rambølls indercirkel – lige fra enkelte medarbejdere til store samarbejdspartnere, besidder en 

grøn tankegang. Rambøll er således medlem af FN’s SDG-mål, hvorfor Rambøll følger og 

arbejder efter disse i alle aspekter af deres forretning. 

Rambølls Triple Bottom Line viser deres evne til at arbejde med bæredygtighed på en 

profitabel måde, og dermed sikre at de overholder og opfylder de krav, som stilles til dem fra 

omverdenen. Rambøll formår at gøre deres generiske ressourcer unikke gennem perfektion af 

disse, således at hele Rambølls forretningsmodel er en konkurrencemæssig fordel, som ingen 

af deres nære konkurrenter formår at imitere med samme succes. 

 

Rambøll har et stærkt brand, som har udviklet sig over tid vha. deres know-how og deres 

learning-by-doing strategi. Rambøll har dog stadig brug for at arbejde med sig selv hele tiden 

for at blive ved med at holde sig relevante og forventningerne til bæredygtighed holder 

selskaber som Rambøll oppe på tæerne. Rambøll må derfor løbende foretage nye 

investeringer løbende. Disse investeringer kommer bla. i form af opkøb af andre selskaber, 

samarbejder og rapportering. De selskaber som bliver en del af Rambølls koncern, bliver 

indlemmet som datterselskaber, hvorfor Rambøll sikrer sig fra ”foreigners liability”. På 

denne måde risikerer Rambøll ikke, at deres nyerhvervelser bliver valgt fra lokalt, som følge 

af overtagelsen. 

Rambøll har som nævnt tidligere et enormt ansvar og arbejder intenst med at fremvise dette 

til omverdenen. Således arbejder Rambøll med både økonomiske, juridiske, etiske og 
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filantropiske ansvar. Rambøll sikrer sig ved hjælp af denne ansvarlighed deres brand samt 

den opfattelse omverdenen har af selskabet. Gennem arbejde med CSR og forskellige tiltag 

rettet mod omverden, har Rambøll givet sig selv et positivt billede i deres interessenters øjne. 

Rambøll formår at kommunikere sig selv ud til omverdenen og Rambøll er derfor blevet et 

consumer based brand equity (CBBE) med et Unique Selling Point (USP), som er Rambølls 

CSR- og bæredygtige fokus. 

 

Rambøll har en masse interessenter at tage højde for og netop disse er afgørende for at 

Rambølls forretning forløber sig velfungerende som den gør. Rambølls interne og eksterne 

interessenter ved hvad Rambøll står for og Rambøll dyrker alle deres interessenter. Det er 

vigtigt for Rambøll at leve op til omverdenens forventninger, men også vise til deres interne 

interessenter, at Rambølls mindset er all-in for bæredygtighed og grøn omstilling. 

Rambølls kernekompetence bygger på deres arbejde med deres interessenter, samt deres 

fokus på CSR. De formår at skabe en forretning, som udover de konventionelle ydelser også 

bygger på den skjulte kompetence i deres CSR-fokus, som på trods af ikke at være en 

specifik ting som Rambøll har fundet på, alligevel er gjort til en unik kompetence. Denne 

unikke kompetencer, er med til skabe en kæmpe værdi for Rambøll, som deres konkurrenter 

ikke har formået at imitere på en lige så succesrig måde. I et marked med fuldkommen 

konkurrence og mange aktører, formår Rambøll at differentiere sig fra dem vha. deres 

sustainable competitive advantage. På baggrund af ovenstående argumentation kan vi 

konkludere, at Rambøll imødekommer og opfylder deres CSR-tiltag og strategiske 

orientering igennem processer og tilgange som differentierer sig fra konkurrenterne igennem 

deres CSR-fokus. 

iiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjj

iiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjji

iiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjii

iuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiii

uiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiii

uiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiii

uiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjjiiiuiuiujjjjjjjjjjjj 
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Bilag 
Bilag 1 - Interview med Neel Strøbæk, Senior Group Director, Sustainability & Corporate 

Responsibility i Rambøll. 

 

Hvordan differentierer i jer fra jeres konkurrenter ift. jeres CSR-tiltag? Hvad vil du mene gør 

jer unikke? 

“Vores CSR-tiltag er unikke, da alle beslutninger om projekter foretages ud fra et CSR-

mindset. Alle projekter vi får ind, skal opfylde en række krav, som vi har for at vi vil gå ind i 

projekterne. På samme tid forsøger vi også og sikre os, at de partnere eller klienter vi 

udfører projekter for, har værdier som er tilsvarende vores.”  

 

Vil I mene, at I har et større fokus på CSR og FN’s 17 verdensmål, end jeres konkurrenter? 

“Jeg ved ikke om vi har et større fokus, men vores fokus på CSR er helt enormt - men om det 

er større end vores konkurrenters kan jeg ikke svare på.” 

 

Hvilke udfordringer har der været ifm. at transformere hele værdikæden til et CSR-fokus? 

“Det har jo været en lang proces for at kunne omstille forskellige aspekter af værdikæden...” 

… “Meget af processen er foregået løbende, da det ikke har været muligt at komme igennem 

hele værdikæden på én gang.” 

 

Hvor ser du at Rambøll har deres kernekompetencer?  

“Når vi taler Rambølls kerneforretning, ligger kompetencerne naturligvis indenfor vores 

forretningsområder…” …”vi har forsøgt at gøre vores CSR-kultur til en kompetence, ved at 

have den så indgående i vores DNA. Så kan det diskuteres om hvorvidt man vil kalde det en 

kernekompetence, men i min position vil jeg mene, at det efterhånden kan betragtes som en 

kernekompetence.” 

 

Hvad er målet for Rambøll?  

“Målet er jo altid at være de ‘bedste’ når det kommer til de services vi tilbyder og de ydelser 

vi sælger…” …”CSR-mæssig har vi nogle faste målsætninger, som vi sætter hvert år, for at 

sikre at vi hele tiden bliver bedre ift. de bæredygtige tiltag. Det er noget vi har med i vores 

årsrapportering, så det er synligt for alle - inde som uden for Rambøll - hvad det er vi 

arbejder med.” 
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Er der forskellige måder I opererer på afhængig af land?  

“Vi har generelt set en ret global arbejdsgang ift. vores CSR-politik. Der er de samme 

forventninger i alle grene af Rambøll til eks. menneskerettigheder, for bare at nævne en 

enkelt. Der er selvfølgelig enkelte ting, som skal tilpasses til de enkelte lande...” …”der er en 

smule forskel i den måde vi arbejder på i forskellige lande når det kommer til lovgivning i de 

enkelte lande, men det er mere afgørende for de projekter vi påtager os. SDG-målene som vi 

følger fra FN bliver gennemført i samme omfang, uanset lokation..” 

 

Har I nogle faste klienter, som I har vedvarende opgaver for? 

“Jeg kan desværre ikke afsløre konkrete samarbejdspartnere eller fremtidsplaner, men jeg 

kan fortælle, at vi har nogle samarbejdspartnere, som vi har udført opgaver for tidligere og 

som vi forventeligt kommer til at arbejde med igen..” 

 

Bilag 2 - Aakers model - branding, international markedsføring. 
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Bilag 3 - Stakeholderteorien 

 
 

 

Bilag 4 - Porters 5 Forces 

 
 

 


