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Kort om meg selv 

• Fagområder strategi, ledelse, organisasjonsutvikling 

• Siviløkonom og organisasjonssosiolog 

• Førstelektor ved Trondheim Økonomiske Høgskole/ 

Førstelelektor II Handelshøyskolen BI 

• Kompetansemegler VRI (Regionale virkemidler for FoU) 

• Etablerte Posisjon markedsrådgiving sammen med 2 

andre i 2001 
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Det samfunnsansvarlige selskap?! 
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Samfunnsansvar: 

The only business for business is 

business 

 

The Corporate Social Responsibility of  

firms is to maximize profits  

 

Milton Friedman, 1972 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=milton+friedman&source=images&cd=&cad=rja&docid=AoRPmGKoZYVLMM&tbnid=MWLHqN2K6YvDyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rebelyid.com%2F2013%2F01%2Feconomic-suicide%2F&ei=SRIqUdLgI8jbtAahxYHQAg&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNESyJsWCLgolcvprAo8fGq6d1FYEA&ust=1361797974374717
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FILANTROPISK AKTIVITET 

Bedre livskvalitet 

Vær en god samfunnsborger 

Bidra til fellesskapet 

ETISK ANSVAR 

Unngå skade 

Gjør det som er rett og rettferdig 

JURIDISK ANSVAR 

Spill etter reglene i spillet 

Adlyde loven - det er samfunnets koder for  

rett og galt 

ØKONOMISK ANSVAR 

Være lønnsom 
Pyramid of Corporate Social Responsibility, Carroll 1991. 

En pyramide for samfunnsansvar 
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NHO om samfunnsansvar 

 

• Samfunnsansvar - CSR - handler om hvordan 
verdier skapes, og hvordan bedriften påvirker 
mennesker, miljø og samfunn. Å arbeide med 
samfunnsansvar i bedriften innebærer å 
integrere samfunns- og miljømessige hensyn i 
strategi og daglig drift ( www.NHO.no/etikk). 
 

• Forståelsen som NHO legger til gunn er en 
allmenn oppfatning av hva som inngår i 
samfunnsansvar. En virksomhet skal ikke bare 
skape verdier for egne eiere, ansatte og kunder. 

http://www.nho.no/etikk
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=nho&source=images&cd=&cad=rja&docid=gsWSGHQJ8hWXwM&tbnid=Pj004kbbz32CeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nordicinnovation.org%2Fno%2Fnettverk%2Fnaringslivets-hovedorganisasjon-nho%2F&ei=5hYqUYflPIaWswbz8IHQBQ&bvm=bv.42768644,d.Yms&psig=AFQjCNG_X2QSzkPYJRCXej3zHoTAtOPpBA&ust=1361799205958494
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Bedrifters samfunnsansvar 

3 dimensjoner har fått vesentlig oppmerksomhet 

vedrørende CSR:  

• CSR og bærekraftig utvikling 

• Etiske aspekter 

• Ivaretakelse av interessenters 

forventninger /hvordan utøve CSR? 

Kilde: Abrahamsen og Magerholm Fet, IØT- NTNU ( 2003) 

Nasjonal Konferanse om samfunnsansvar 
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Kilde: Abrahamsen og Magerholm Fet, IØT- NTNU ( 2003) 

Nasjonal Konferanse om samfunnsansvar 
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Morgendagens toppledere må utvide 

horisonten 

 
 Topplederes engasjement for og forståelse av samfunnsansvar er 

av avgjørende betydning for bedriftens CSR-profil, da forankring i 

ledelsen og en strategisk tilnærming til samfunnsansvar er to 

sentrale komponenter i CSR-arbeidet.  

 

 Samfunnsansvarlige virksomheter er bedrifter som leverer et positivt 

nettobidrag til samfunnet. Morgendagens ledere må kunne 

synliggjøre dette overskuddet for å opprettholde samfunnets aksept 

for virksomheten 

 

 Øivind Hagen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.  

 

(Kilder: Handelshøyskolen BI, Bergens Tidende 28.12.12 og Stavanger Aftenblad 22.01.13)  

http://www.bi.no/bizreview/artikler/morgendagens-toppleder/
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Morgendagens toppledere må utvide 

horisonten 

       Et første steg for å klargjøre den nye lederrollen er å se på hvilke 

ledelsesrammer toppledere i dag bruker for å forvalte sitt samfunnsansvar 

… 

 

Disse rammene er : 
- grådighetsrammen,  

- filantropirammen,  

- PR-rammen og  

- styringsrammen.  
 

Styringsrammen blir mer og  mer fremtredende når  

bedrifter integrerer samfunnsansvar i sin kjernevirksomhet  

og forretningsstrategi.  

Øivind Hagen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.  

 
(Kilder: Handelshøyskolen BI, Bergens Tidende 28.12.12 og Stavanger Aftenblad 22.01.13)  

http://www.bi.no/bizreview/artikler/morgendagens-toppleder/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=E7m16Sg7GkmVIM&tbnid=E_T76yp4n3tcHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcdon.no%2Fb%25C3%25B8ker%2Fvisser%2C_wayne%2Fthe_age_of_responsibility%253A_csr_2.0_and_the_new_dna_of_business-7948434&ei=gtcPUcCsLYaVswbOo4GAAQ&bvm=bv.41867550,d.Yms&psig=AFQjCNF9TXcsZVKGdPdjBv-SASikRr5emA&ust=1360079092813491
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Påvirkning på strategisk formål 

Eiere/ 

Styre/ 

Ledelse 

Samfunnsansvar  

og etikk 

Interessenters  

forventning 

 

Virksomhetens 

 formål 

 

Johnsen, Whittington, Scholes, Exploring Strategy, 2011 
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CSR - from Risk to Value  

Ohrlings Pricewaterhousecoopers (2008) 

 

• Selskap må etablere bærkraftige verdier 

som interessentene kan identifiserer over 

tid. 

 

• Selskaper ser stadig nytten av å definerer 

og kommuniserer sine verdier, og at disse 

blir kjerne og utgangspunkt for selskapets 

strategier og aktiviteter. 
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”Doing well while doing good” 

 

Det ansvarlige selskapet: 

Omgivelser 

Samfunnsansvarlig 

Virksomhetsstyring 

Prestasjoner 

Ansvarlig asset management: 

Risikojusterte fond  

og porteføljer 

Selskapets  

markedsverdi 

Selskapets  

lønnsomhet 

CSR - from Risk to Value, 2008 
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Etikk og CSR 

• Etikk er ikke noe organisasjoner kan “velge 
bort”, eller velge frivillig – hvis de har lyst.. 

 

• Ingen seriøs virksomhet kan unngå å 
vurdere etiske problemstillinger og 
utfordringer. 

 

• Ofte klarer ikke bedrifter å adressere slike 
problemstillinger på korrekt måte, noe som 
kan få store følger.. 
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Fra Bacheloroppgave ved TØH 

- Om bank og omdømme vår 2011 
• ”Når man hører noe negativt om en telefon så bryr man 

seg ikke så mye, men når det gjelder en bank er det noe 
annet, det er jo mine penger det er snakk om, jeg ville 
utelukket de tvert.” - Simen, 21 år 
 
 

• ”Banken passer på pengene til folk og da er tillit det 
viktigste, dermed er man avhengig av en god etisk 
standard” - Jorunn, 23 år 
 

• ”Hvis du har litt interesse i investeringer igjennom for 
eksempel fond så er det klart at det er negativt om det 
kommer frem at banken har investert i noe som ikke er 
bra” - Sverre 20 år 
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På radaren? 

• Positiv screening 

• Negativ Screening 

http://www.swedwatch.org 

 
http://www.norwatch.no 

 

Hvor plassere dine penger: 
Innovest Value Advisors www.innovestgroup.com 

GES Investment Services www.ges-invest.com 

 

http://www.swedwatch.org/
http://ads.framtiden.no/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=3__zoneid=7__cb=de8541621a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.framtiden.no%2Fgjor-noe%2Fbli-medlem%2F
http://www.norwatch.no/
http://www.innovestgroup.com/
http://www.ges-invest.com/
http://www.ges-invest.com/
http://www.ges-invest.com/
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”Interessenter kan være klar over de skadelige virkningene for et selskaps  

verdikjede, men det er langt mindre sannsynlighet at de forstår de  

konkurransedyktige og samfunnsmessige fordeler et selskap kan  

oppnå ved å integrere sosiale hensyn i sin strategi” 

( Porter og Kramer, 2007) 
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• Nidar i Adressa 14 mars 

www.adressa.no 

13. feb 2013 

http://www.adressa.no/
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”Best uten ball” «Best uten ball» 
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Omdømme er enkelt sagt 

• … den generelle anseelse en virksomhet har.  

 

Det snakkes sjelden om at produkter har et 

omdømme, men både personer, bedrifter, 

bransjer, organisasjoner, regioner, nasjoner og 

offentlige etater har et omdømme. 
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Eksempel på definisjon omdømme 

- Forskere og praksisfeltet: 
Forskerne Gotsi og Willson (2001) 

     ”En virksomhets omdømme er resultat av interessenters samlede 

vurdering av virksomhetene over tid. Denne vurderingen er basert 

på interessenter direkte erfaringer med virksomheten, samt annen 

form for kommunikasjon og symbolikk som gir informasjon om 

virksomhetens handlinger og / eller en sammenligning med 

handlingene til andre ledende virksomheter” ( egen oversettelse). 

 

TNS Gallup bruker følgende definisjon i sine analyser når omdømme skal kartlegges:  
«Summen av forventninger omverdenen har til et selskaps 

produkter, service og aktiviteter i forhold til forretningsmessige, 

sosiale og finansielle prestasjoner».  
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RepTrak-modellen 

Samfunnsansvar og omdømme 
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Hva påvirker OMDØMMET mest? 

10,5 

8,8 12,4 

15,5 

17,3 

26,1 9,4 
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De mange ”identiteter” 

• Identitet = hva vi er 
 

• Image = hva vi tror andre opplever oss som 
  

• Omdømme = hva andre opplever oss som 
 

• Ønsket identitet = det vi vil oppleves som 

 

• Kommunisert identitet = det vi sier om oss selv 
 

• Ideel identitet = det vi bør oppleves som 
Balmer og Greyser, 2006 

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.emu.dk/elever4-6/billeder/humfag/identitet/hvem.jpg&imgrefurl=http://www.emu.dk/elever4-6/humfag/identitet/&h=264&w=195&sz=14&hl=no&start=3&tbnid=UgxxjheKPOAL6M:&tbnh=112&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3DIdentitet%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dno%26sa%3DG
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Tap av omdømme er det 

ledere frykter mest! 
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Omdømmearbeidet starter 
på innsiden 

 

“Omdømmet er en refleksjon av din identitet”.  
Peggy S. Brønn, BI en av Norges ledende akademikere på  

omdømmefeltet. 
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Fritt etter Van Riel,. 
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”Folk former sitt syn på organisasjonen 

utfra hva den gjør, ikke hva den sier. 

… En omdømmegevinst kommer først når man 

iverksetter sine forsetter” 

 
Finn Bergesen jr. 
Sjømatnæringens omdømmeutfordringer 

Frokostseminar Ravnkloa 17. august 2011 
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Hvilket omdømme skal vi 

bygge/ videreutvikle? 

 De strategiske spørsmål: 
Hvilke interessenter er vi opptatt av? 

 

Hva er deres interesse og vurderingspunkter i forhold til 

oss? 

 

Hva ønsker vi å fremstå som? 

 

KAN ET SAMMFUNSANSVAR/ 

SAMFUNNSENGASJEMENT BIDRA TIL Å LØFTE VÅRT 

OMDØMME? 
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Omdømmebygging  

– som stigespill! 
 



Omdømme- Styrets rolle og ansvar?  

•  ”å forvalte selskapets anliggender” 

 

•  ”Det aktive styre” – høy på støtte og kontroll 

 

•   Legge rammene for  ideologisk og strategisk ledelse 

 

•   Etikk og holdninger som kjerne i Corporate governance 

 



Omdømmebygging 

Hvem bør bidra i prosessen:  
- Styre og ledelsen  

….også ut i fra betydning, legitimitet, makt, ”walk the talk” 

- Markedsførere  

… finne og etablere det ideelle omdømme 

 

- HR- avdelingen – etablere, muliggjøre, levere ønsket atferd 

 …samt innspill til strategisk ledelse / strategisk forankret HR  

 

- PR/Informasjonsavdelingen  

…. behersker media 
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Hvordan bygge omdømme 

gjennom et samfunnsansvar – et 

samfunnsengasjement? 
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Takker for 

oppmerksomheten!  

  

Trond.stiklestad@hist.no 

Førstelektor ved Handelshøyskolen i Trondheim 

mailto:Trond.stiklestad@hist.no

