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SISVI Industri- og forskningsseminar  
 

Tid: Onsdag 17. september  2014, 0830-1000 
 
Sted: Thon Hotel Prinsen, Trondheim 
 
Deltakere (35): 
 

Bedrifter/eksterne:  

Sven Samuelsen Norsk Forskningsråd 
Magnus Sparrevik  Forsvarsbygg 
Runar Stenerud Plasto AS 
Wenche Kjerstad MRB AS 
Sjur Vindal Molde kunnskapspark AS 
Geir Ringen Sintef RM AS 
Marit Moe Bjørnbet Sintef RM AS 
Thomas Laudal Universitetet i Stavanger 
  
NTNU IØT:  

Annik Magerholm Fet Prosjektleder/ leder WP4&5 
Arild Aspelund Leder WP1 
Alf Steinar Sætre Leder WP 2 
Elsebeth Holmen Leder WP3 
Luitzen De Boer Leder WP3 
Sigurd Sagen Vildåsen Stipendiat 
Michael Myrvold Jenssen Forsker 
Malena Ingemansson Stipendiat 
Nicolai Løvdal Post.doc. 
Nhien Nguyen Stipendiat 

 
Masterstudenter:  

Kristina Braut Kyllingstad Ester Borgen 
Bishnu Chaudhary Silje Grønning 
Maria Tvedt Lasse Martinsen 
Hilde Martinsen Øyvind Enger 
Lise Fjell Emil Tømmervik 
Silje Rødland Thorvald Thorsnes 
Line Skar Vebjørn Skeide 
Marie Rustad Magnus Buseth 
Myrth Andresen  
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Formål med seminaret: 

 Første del: 
o Introdusere prosjektet og informere deltakere 
o  Introdusere tema fra arbeidspakke 1 (WP1): 

 Challenges with shared value creation in an international context 
 

 Andre del: 
o Presentere aktivitetsplaner for forskningsaktiviteter fra hver arbeidspakke 
o Studentene introduserer seg selv 
o Introdusere livsløpstenkning som viktig verktøy i prosjektet 
o Identifisere og knytte bedriftenes behov mot forskningsaktivitetene 
o Identifisere videre arbeidsform og kontakt mellom forskere/studenter og bedrifter 

 
 

Agenda:  

09:00 – 09.30  Velkommen til seminar 
Åpning av seminar, ved Annik Magerholm Fet 
Introduksjon, behov og forventninger 
PhD-plan ved Sigurd Sagen Vildåsen 

 

09:30 – 09:45  Tema: Internasjonalisering 
«Introduksjon av konsepter og kjernefunn knyttet til internasjonalisering og 
bedrifters samfunnsansvar» ved Arild Aspelund 

 
10:00 – 11:00  Gjesteforelesning av Thomas Laudal, UiS 
   Drivere og barrierer for CSR i internasjonaliseringen av foretak 
 

11:15 – 12:15  Praktiske utfordringer og diskusjon 
Case: Hydro Magnesium 

Vi avslutter denne første delen med en diskusjon rundt de praktiske utfordringene 
rundt det å opptre sosialt ansvarlig i en internasjonal setting. Vi har valgt å ta 
utgangspunkt i utfordringen tilknyttet internasjonal konkurranse fra lavkostland hvor 
krav til arbeidsmiljø og miljøvern er ikke-eksisterende. Eksempelet er god gammel 
norsk industrihistorie og veksten og fallet av Hydro Magnesium. 
 

12:15 – 13:00  Lunsj med varme/kalde retter og dessert. 
 

13:00 – 14:15  Presentasjon av forskningsaktivitetene 
- Casepresentasjon av konkrete industribehov: 

Nytteverdi av livsløpsanalyse som verktøy ved Michael M. Jenssen og Marit 
Bjørnbet 

- Aktivitetsplaner i arbeidspakkene 
 

14.30 – 15:00  Hvordan koble forskningsaktivitetene med bedriftenes behov? 
- Dialog mellom bedriftsrepresentanter og forskere 

    

15:00 – 15:30  Diskusjon om arbeidet videre 
- Arbeidsform og kontaktpersoner 

 
15:30 – 16:00  Avslutning av seminar ved Annik Magerholm Fet 

- Oppsummering og veien videre 

Sammendrag: 
Alle presentasjonene finnes i vedlegg 1. 
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1.  Introduksjon, behov og forventninger 

Professor Annik Magerholm Fet, NTNU, prosjektleder 
Sigurd Sagen Vildåsen, stipendiat, NTNU 
 
Introduksjon 
SISVI-prosjektet er et kompetanseprosjekt finansiert 20% av deltakende bedrifter og 80% gjennom 
midler fra Forskningsrådets brukerstyrte innovasjonsarena (BIA). Et BIA-finansiert prosjekt skal skape 
høy verdiskapning for deltagende bedrifter og samfunnet og baserer seg på innovasjon i krysningen 
næringsliv og forskning. Prosjektet er derfor sterkt knyttet hos brukeren, dvs. industribedrifter og 
andre eksterne deltakere. Videre er SISVI forankret ved Institutt for industriell økonomi og 
teknologiledelse (IØT) ved NTNU, og er en del av IØTs strategiske initiativ Green Value Creation (Grønn 
verdiskapning), samt det nye strategiske satsingsområdet til NTNU; Bærekraftig samfunnsutvikling 
(http://www.ntnu.edu/sustainability) som også ledes av Annik Magerholm Fet. Prosjektet 
gjennomføres i samarbeid med Sintef Raufoss Manufacturing.   
 
Sigurd Vildåsen jobbet med å sette opp prosjektet i fjor, og har nå en stipendiatstilling knyttet til SISVI. 
Michael Jenssen er ansatt som forsker, og skal også bidra med det administrative. 
 
Det overordnede målet med prosjektet er verdiskapning der både strategiske, økonomiske og 
samfunnsmessige behov møtes – delt verdiskapning. Prosjektet skal utvikle kompetanse for norsk 
industri innen de fire områdene: Internasjonalisering, innovasjon, interaksjon i nettverk, samt 
implementering i bedrifters strategier. Disse fire nøkkelordene danner grunnlag for hver arbeidspakke 
(work package, WP). 
 
Et viktig punkt er spesifikke mål til nytte for bedriftene. Fokuset her er å møte industriens praktiske 
behov gjennom å implementere og integrere forskningsresultater. Dette er WP4. Man skal sikre at den 
teoretiske kunnskapen blir anvendbar kompetanse hos bedriftene gjennom konkrete verktøy 
(besluntningsstøtteverktøy, standarder, måleindikatorer, simuleringsverktøy, livsløpsanalyser og 
miljødeklarasjoner) og gjennom å bringe kompetanse fra næringslivet inn i fag ved NTNU. I SISVI har vi 
også mange studenter fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse som knytter sine 
prosjekt- og masteroppgaver til prosjektet og i samarbeid med bedriftene. 
 
En del aktiviteter er planlagt for hvert kvartal utover (se vedlagt presentasjon) frem mot 2018. Etter 
ønske fra bedriftene er det satt opp midtveisevaluering i Q2 i 2016 for alle arbeidspakkene. Typiske 
aktiviteter er industriseminar (IS) og forskningsseminarer (X). Dette seminaret er en sammenslåing av 
X1 som følger tematikken fra arbeidspakke 1 og 2, samt IS1 lagt under arbeidspakke 5. De enkelte 
arbeidspakkelederene setter opp milepæler, hvor WP1 med Arild Aspelund har M2 rundt årsskiftet. 
Dette er et litteraturstudie og modellering av forholdet mellom sosialt ansvar og internasjonalisering 
(tema for del 1 av dette seminaret). Alf Steinar Sætre ved WP2 har en milepæl på nyåret med en 
spørreundersøkelse hos bedriftene. 
 
Bedriftenes behov 
Runar Stenerud fra Plasto AS kan fortelle at bedriften følger med på, og føler seg utsatt for konkurranse 
utenfor Norge, og at de mener at for å være konkurransedyktige må de være med i forsknings- og 
innovasjonsprosjekter.  
 
Sven Samuelsen fra Norsk forskningsråd (NFR) understreker viktigheten og nytten av å knytte inn 
masterstudenter, som også tar med kompetansen utviklet i prosjektet ut i næringslivet/industrien. 
 
 
 
 

http://www.ntnu.edu/sustainability
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PhD-planer, Sigurd Vildåsen 

 Forankret i WP4 (integrering og implementering) 

 Derfor fokus på beslutningsstøtteverktøy, livsløpsanalyser, virkninger av verktøy og 
implementeringsutfordringer 

 Skal også veilede masterstudenter, publisere og delta i workshops 
 
2.  Tema: Internasjonalisering 
Professor Arild Aspelund, NTNU 
 
Tema for dagen er internasjonalisering, CSR og delt verdiskaping (Shared Value Creation, SVC). Hva 
betyr konseptene CSR og SVC egentlig, og hva er forholdet til internasjonalisering. Gjennom 
litteratursøk har man landet på en definisjon av Gonzalez-Perez (2013), hvor CSR tradisjonelt 
hovedsakelig handler om veldedighet og forvaltning (stewardship), men med mer fokus på miljø, sosial 
dumping, barnearbeid og kvinnerettigheter i senere tid. SVC, ifølge Porter og Kramer (2011), handler 
mer om å øke konkurransekraft (competitiveness) i et selskap, og samtidig øke økonomisk verdi og 
vilkår ved å skape sosial verdi der selskapet driver virksomhet, og dermed også øke sosiale vilkår. For 
multinasjonale selskaper (MNCs) skaper dette en kompleksitet i hvordan å «gjøre» CSR internasjonalt 
– er det eksempelvis OK å drive forretninger i land der korrupsjon foregår? Det er dermed vanskeligere 
å drive ansvarlig i en internasjonal setting. 
 
3.  Drivere og barrierer for CSR i internasjonaliseringen av foretak 
Thomas Laudal, phd., UiS 
 
Hvordan påvirkes samfunnsansvar av størrelse og internasjonalisering? Med drivere og barrierer 
regnes eksterne elementer, men ikke forventninger om økonomisk vinning (regnes som langsiktig 
motiv bak alle bedriftsbeslutninger). 

 Analyse av 47 studier etter 2000 

 8 drivere og barrierer 

 For mindre SME’er er CSR barrierer. Offentlige støtteordninger må utformes for å gi disse 
mulighet til å investere i CSR 

 
4.  Case: Hydro magnesium 
Professor Arild Aspelund, NTNU 
 
En case over storheten og fallet av norske Hydro Magnesium på Herøya. Bedriften var markedsleder 
på slutten av nittitallet, og produserte (miljømessig) veldig ren magnesium. Veldig stor andel av 
kostnaden knyttet til FoU og miljøhåndtering. Var på vei til å utvikle en helt ren produksjonsmetode, 
men subsidiert og «ukontrollert» kinesisk produksjon utkonkurrerte produksjonen på Herøya. 
Ledelsen fikk valget mellom å flytte produksjonen til Kina, hvor miljø og CSR var fjerne begreper, eller 
legge ned produksjonen. De valgte sistnevnte. 
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5.  Praktiske utfordringer og diskusjon 

 
5.1   Casepresentasjon av konkrete industribehov: Nytteverdi av livsløpsanalyse som verktøy 
 Michael Myrvold Jenssen, forsker, NTNU 
 Marit Moe Bjørnbet, forsker, SINTEF Raufoss Manufacturing AS 
 
Det er et økende press for miljøkrav for norske bedrifter, både gjennom stakeholderpress fra kunder, 
leverandører og samfunnet. Det er et økende krav om miljødokumentasjon på produkter og tjenester, 
da især miljødeklarasjoner (EPD). Dette underbygges av lovverk som produktkontrolloven, 
anskaffelsesloven, miljøinformasjonsloven og nå også regnskapsloven. En måte å møte disse kravene 
på er å utføre livsløpsanalyser (LCA), som gir en helhetlig oversikt over miljøbelastningen til et produkt 
eller tjeneste over hele livsløpet. Kobler man dette sammen med en livsløpskostnadsanalyse (LCC) kan 
man få frem samspillet mellom kost og miljø, og da spesielt hvordan miljøbesparelser kan være 
kostnadsbesparende over tid. Denne helheten er viktig, og et «problem» er at bedrifter anskaffer LCA 
for å møte miljøkrav, men mangler kunnskapen til å bruke dette som et aktivt verktøy – og dermed 
realisere den faktiske nytteverdien av verktøyet. 
 
To eksempler ble vist: 

 LCA screening for gassbeholdere fra Hexagon Ragasco. Messingventilen viser seg å være en 
«hot spot». Eksempelet viser at en LCA kan avdekke slike, og gir innsikt i produksjon og kan 
være nyttig som en del av designprosessen. 

 Eksempel to er sprøytestøpt høydensitetspolyetylen, som blant annet Plasto AS bruker i sin 
produksjon. Ved å sette opp scenarier kan man forsøke å avdekke den mest gunstige 
avfallshåndteringen av plastprodukter. Eksempelet viser at gjenvinning av plast gjennom 
forbrenning har dårlig effekt i Norge når det kommer til CO2-utslipp, da forbrenningen av 
plasten skaper energi som da blir «skitnere» enn norsk vannkraft. Man ser derfor at det vil 
være gunstig å undersøke takeback-ordninger og resirkulering ved endt livsløp. 

 
5.2  Aktivitetsplaner i arbeidspakkene og studentprosjekter 
 
WP1 – Professor Arild Aspelund 
Tema studentoppgaver: 

• Internationalization, CSR and Shared Value Creation – A Literature Review 
• Litteraturstudie på internasjonalisering og sosialt ansvar, Lise Fjell og Silje Erdal 

Rødland. Flere fokuspunkt, blant annet SVC i internasjonal setting som det er 
mangelfull litteratur på. 
 

• Internationalization, CSR and Shared Value Creation – An Empirical Investigation  
• Norske multinasjonale bedrifter og deres forhold til CSR, Marie Rustad og Line Skar. 

Hva tenker norske bedrifter om CSR? Hvilke CSR-tiltak gjennomføres? 
 

• Corporate Governance and Corruption 
• Masteroppgave innenfor corporate governance og korrupsjon, Esther Borgen og 

Myrth Andresen. Stikkord: Corporate Governance, norske selskaper som opererer 
internasjonalt, implementering av anti-korrupsjonsrammeverk, internasjonale 
selskapers rolle i lokalsamfunnet 

 
WP2 – Professor Alf Steinar Sætre, arbeidspakkeleder  

 Ønsker å se på innovasjonsprosessen i bedriftene 

 Vil nå ut med survey-undersøkelse (Q1 2015) 

 3 prosjektoppgaver innenfor innovasjonskultur og innovasjonsverdikjede 
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 Ønsker å komme i gang raskt med forundersøkelse før survey (hos bedrift) 

 Tilrettelegge for forskningsseminar X2 (Tampen av Q1/begynnelse Q2 2015) 
 
WP3 – Professor Luitzen de Boer, arbeidspakkeleder  
Aktivitetsliste Q4 2014: 

• Innledende kartlegging av litteraturen om drivere og barrierer knyttet til felles verdiskaping i 
verdikjeder 

• Empirisk forstudie av (kjerne)bedriftene sin praksis når det gjelder felles verdiskaping  
• To fordypningsprosjekter knyttet til WP3 
• Forberedelse og planlegging av scientific workshop X3 i 2015 

 
Nøkkelord: Sensing, seizing og transforming. Verdikjedeperspektiv på SVC. 
 
Empirisk forstudie: 

 Kartlegge nøkkelpersoner for å få tilgang til opp- og nedstrømsinformasjon 

 Intervjuer for å beskrive praksisen i forhold til sensing, seizing og transforming. 

 Se på mulighet for å utvikle praktiske verktøy -> mulig synergi med andre verktøy, som LCA 
(WP4) og WP1 og 2. 

 
WP3-teamet 2014: 

• Professor Luitzen de Boer, post doc Malena Havenvid, Professor Elsebeth Holmen, stipendiat 
Sigurd Vildåsen, studentene Bishnu Chaudhary, Joost Kievitsbosch, Maria Tvedt og Hilde 
Martinsen 

 
WP4 – Professor Annik Magerholm Fet, arbeidspakkeleder WP4&5, prosjektleder  
“Through development of existing impact assessment methods: LCA- tools/ LCM-tools, product 

documentations and management systems, the research in WP4 will contribute to development of 

tools for decision-support on sustainability aspects” 

 
Deliverables: 

• D4.1: Roadmaps for corporate governance models and sustainability in extended product 
value chains and networks 

• D4.2: Sustainability criteria for business simulator   
• D4.3: Show-cases for inspiration  
• D4.4: Key performance indicators (KPI’s) on shared value creation 

 
 
6.  Hvordan koble forskningsaktivitetene med bedriftenes behov? 

 Diskusjon om arbeidet videre 
 Veien videre 
 Diskusjon mellom bedrifter, forskere og forskningspartnere 
 
Et viktig punkt er å passe på at bedriftenes behov møtes. De virker inn med midler i prosjektet, og 

kjernebedrifter skal få tilgang på konkrete verktøy og kompetanse, mens nettverksbedrifter skal få 

tilgang på kompetansen og bruke/spre dette videre i sine industrisegment.  

 Geir Ringen (Sintef RM) – på vegne av Hexagon Ragasco AS 

Viktig å også få inn verktøy og lignende på kort sikt, tilsvarende verdi av midler som bedriften 

har bidratt med. 
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Det er videre et tema at hver arbeidspakke ønsker å benytte seg av bedriftene i større eller mindre 

grad, med surveys og besøk. Arbeidspakkeledere skal samkjøre og informere om hvordan dette skal 

gjøres i praksis. Det ytres ønske fra WP4 om industrisamling hos bedrifter snarest, hvor det foreslås å 

samles ved Raufoss industripark, mtp. Raufoss Water & Gas som også er kommet inn som bedrift. Det 

må også opprettes en liste over alle personer tilknyttet prosjektet (bedrifter, forskere og studenter). 

 Runar Stenerud (Plasto AS) 

Ønsker ikke så mye mer enn 1 kontaktperson per arbeidspakke, og å konsentrere 

datahøstingen mest mulig innenfor en tidsramme. 

 Luitzen de Boer (professor, NTNU IØT) 

Tenker å sende ut en forespørsel fra WP når det kan tenkes at data kan samles inn. 
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Vedlegg 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

Velkommen  til  SISVI-‐seminar  17.  September  
	  
Sted:	  Thon	  Hotel	  Prinsen	  ved	  torget	  i	  Trondheim	  17.	  september	  klokken	  09:00-‐
16:00.	  
	  
Tirsdag	  kveld	  kl	  20:	  tapas	  på	  restaurant	  San	  Sebastian	  ved	  torget	  i	  Trondheim	  	  
	  
09:00	  –	  09.30	   	  Velkommen	  ved	  Annik	  Magerholm	  Fet	  

Introduksjon,	  behov	  og	  forventninger	  
PhD-‐plan	  ved	  Sigurd	  S.	  Vildåsen	  

	  
09:30	  –	  10:00	   	   Tema:	  Internasjonalisering	  ved	  Arild	  Aspelund	  

Introduksjon	  av	  konsepter	  og	  kjernefunn	  knyttet	  til	  
internasjonalisering	  og	  bedrifters	  samfunnsansvar	  

	  
10:00	  –	  11:00	   	  Drivere	  og	  barrierer	  for	  CSR	  i	  internasjonaliseringen	  av	  foretak	  ved	  

Thomas	  Laudal,	  UiS	  
Kaffe	  /	  frukt-‐pause	  	  
	  
11:15	  –	  12:15	   	   Praktiske	  utfordringer	  og	  diskusjon	  

Vi	  avslutter	  denne	  første	  delen	  med	  en	  diskusjon	  vedr	  praktiske	  
utfordringer	  rundt	  det	  å	  opptre	  sosialt	  ansvarlig	  i	  en	  internasjonal	  
setting.	  Vi	  har	  valgt	  å	  ta	  utgangspunkt	  i	  utfordringen	  tilknyttet	  
internasjonal	  konkurranse	  fra	  lavkostland	  hvor	  krav	  til	  arbeidsmiljø	  og	  
miljøvern	  er	  ikke-‐eksisterende.	  Eksempelet	  er	  god	  gammel	  norsk	  
industrihistorie	  og	  veksten	  og	  fallet	  av	  Hydro	  Magnesium.	  
	  

12:15	  –	  13:00	   	   Lunsj	  med	  varme/kalde	  retter	  og	  dessert.	  
	  
13:00	  –	  14:30	   	   Presentasjon	  av	  forskningsaktivitetene	  

- Casepresentasjon	  av	  konkrete	  industribehov:	  
Nytteverdi	  av	  livsløpsanalyse	  som	  verktøy	  ved	  Michael	  M.	  Jenssen	  
og	  Marit	  Bjørnbet	  

- Aktivitetsplaner	  i	  arbeidspakkene	  ved	  arbeidspakkelederne	  
Kaffe	  /	  frukt-‐pause	  	  

	  
14.45	  –	  15:45	   	   Hvordan	  koble	  forskningsaktivitetene	  med	  bedriftenes	  behov?	  

- Dialog	  mellom	  bedriftsrepresentanter	  og	  forskere,	  Arbeidsform	  og	  
kontaktpersoner	  

	  
15:30	  –	  16:00	   	   Oppsummering	  og	  veien	  videre.	  
	  
	  
Husk	  å	  gi	  tilbakemelding	  om	  deltakelse	  på	  seminar	  og	  middag	  innen	  12.09	  til	  

michael.jenssen@iot.ntnu.no	  
	  



	  

	  

Praktisk	  informasjon	  	  
Seminaret	  finner	  sted	  på	  Thon	  Hotel	  Prinsen,	  som	  ligger	  rett	  ved	  torget	  i	  Trondheim.	  
Adressen	  er	  Kongens	  gate	  30,	  7041	  Trondheim.	  Se	  kart,	  evt.	  
http://www.thonhotels.no/prinsen/.	  
	  
For	  tilreisende	  som	  ønsker	  å	  bo	  på	  samme	  hotell,	  kan	  de	  referere	  til	  NTNU	  for	  rimeligere	  
opphold.	  Bestilling	  kan	  gjøres	  direkte	  til	  Anette	  på	  73	  80	  70	  01,	  eller	  på	  
anette.sivertsen@thonhotels.no.	  
	  
Ved	  videre	  henvendelser,	  ta	  kontakt	  med:	  
Michael	  Myrvold	  Jenssen	  
michael.jenssen@iot.ntnu.no	  
916	  87	  723	  

Annik	  Magerholm	  Fet	  
annik.fet@iot.ntnu.no	  
922	  96	  890	  

	   	  

Gjest Thomas Laudal 	   	  
	   	   	  
	   	  

	  

	  

	  

	   Thomas Laudal er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen 
ved Universitetet i Stavanger. Han er cand.polit. fra 
Universitetet i Oslo og har en ph.d. innen endringsledelse 
med vekt på bedrifters samfunnsansvar fra Universitetet i 
Stavanger. Hans spesialfelt er institusjonelle analyser og 
bedrifters samfunnsansvar. Laudal har mange års erfaring 
fra Nærings- og handelsdepartementet, Statskonsult (nå 
Difi), petroleumsbransjen og fra IRIS som oppdragsforsker. 
Hans publikasjoner handler om organisasjonsendringer, om 
drivkreftene for bærekraftige virksomheter og om samspillet 
mellom politisk styring og markedsstyring. 

	  



	  
SISVI	  –	  Sustainable	  Innovation	  and	  Shared	  Value	  Creation	  in	  Norwegian	  Industry	  

Prosjektet	  SISVI	  er	  forankret	  ved	  Institutt	  for	   Industriell	  Økonomi	  og	  Teknologiledelse	  (IØT)	  
ved	   NTNU	   og	   gjennomføres	   i	   samarbeid	  med	   Sintef	   Raufoss	  Manufacturing.	   Prosjektet	   er	  
finansiert	   gjennom	   programmet	   Brukerstyrt	   Innovasjonsarena	   (BIA)	   i	   forskningsrådet.	   Det	  
betyr	   at	   det	   også	   har	   en	   sterkt	   forankring	   hos	   brukeren,	   dvs	   industribedrifter	   og	   andre	  
eksterne	   deltagere.	   Prosjektet	   mottar	   80	   %	   støtte	   fra	   forskningsrådet	   basert	   på	   20	   %	  
bedriftsfinansiering.	   Prosjektet	   skal	   utvikle	   kompetanse	   for	   norsk	   industri	   innen	   de	   fire	  
områdene	  	  

• internasjonalisering,	  	  
• innovasjon,	  	  
• interaksjon	  i	  nettverk	  samt	  	  
• implementering	  i	  bedrifters	  strategier.	  	  

Det	   overordnede	  målet	   er	   å	   utvikle	   kunnskap	   som	   styrker	   langsiktig	   konkurranseevne,	   og	  
bidrar	  til	  det	  vi	  kan	  kalle	  ”bærekraftig/grønnere”	  innovasjon	  og	  økt	  konkurransekraft.	  Dette	  
innebærer	  verdiskaping	  der	  både	  strategiske,	  økonomiske	  og	  samfunnsmessige	  behov	  møtes	  
i	   det	   som	   betegnes	   delt	   verdiskapning.	   Prosjektet	   imøtekommer	   derfor	   økende	  
internasjonalt	  press	  og	  forventninger	  på	  dette	  feltet.	  	  

En	   sentral	   del	   i	   prosjektet	   er	   å	   implementere	   og	   integrere	   forskningsresultater	   slik	   at	  
forankring	   mot	   industriens	   praktiske	   behov	   er	   på	   plass.	   Dette	   vil	   sikre	   at	   den	   teoretiske	  
kunnskapen	  blir	  til	  anvendbar	  kompetanse	  hos	  bedriftene,	  for	  eksempel	  gjennom	  konkrete	  
beslutningsstøtteverktøy	   og	   standarder,	   måleindikatorer,	   simulatorverktøy	   og	   tilpassede	  
eksempler	   for	   prosjektbedriftene.	   Samtidig	   skal	   prosjektet	   bringe	   kompetanse	   fra	  
næringslivet	  inn	  i	  fag	  ved	  NTNU,	  noe	  som	  i	  neste	  omgang	  vil	  gagne	  norsk	  industri.	  Studenter	  
ved	   IØT	   vil	   bli	   involvert	   i	   prosjektet	   gjennom	   sine	   masteroppgaver	   i	   samarbeid	   med	  
prosjektbedriftene,	  og	  det	  kan	  nevnes	  at	  studenten	  ved	  IØT	  er	  som	  regel	  svært	  ettertraktede	  
og	  industribedrifter	  har	  gode	  erfaringer	  med	  denne	  type	  oppgaver.	  	  

Prosjektmodell	  
Prosjektet	  består	  av	  4	  arbeidspakker	  som	  vist	  i	  modellen	  nedenfor.	  

	  
	  



	  
	  
Eksempler	  på	  tematikk	  i	  de	  fire	  arbeidspakkene:	  
WP1:	  Internasjonalisering;	  her	  vil	  en	  blant	  annet	  se	  på	  oppstrøm	  og	  nedstrøm	  utfordringer	  i	  
internasjonale	  verdikjeder.	  Begrepet	  “Shared	  Value”	  som	  kombinerer	  sosiale	  og	  økonomiske	  
verdier	  for	  økt	  konkurransekraft,	  vil	  være	  sentralt	  i	  hele	  prosjektet.	  

	  
WP2:	  Innovasjon;	  blant	  annet	  analyse	  av	  hvordan	  organisasjoner	  jobber	  med	  sine	  ressurser,	  
prosesser,	  resultater,	  verdier,	  atferd,	  og	  klima	  –	  alt	  med	  fokus	  på	  innovasjon.	  	  
	  

WP3:	   Interaksjoner	   i	   nettverk;	   blant	   annet	   kartlegge	   relasjoner,	   kjeder	   og	   nettverk,	   samt	  
undersøke	   strukturer,	   prosesser,	   rutiner,	   kulturer,	   og	   utvikle	   kompetanse	   for	   å	   få	   til	   felles	  
bærekraftig	  verdiskaping	  

WP4:	   Integrere	   kunnskap	   fra	   WP1-‐3,	   utvikle	   beslutningsstøtteverktøy	   for	   praktisk	  
implementering	   av	   bærekrafts-‐strategier	   på	   selskapsnivå,	   miljøvennlig	   produktutvikling/-‐
tilpasning	  sett	   i	  et	   livsløpsperspektiv	  og	  guidelines	  for	  multi-‐kriterie	  valg	  og	  dokumentasjon	  
der	  bærekraftsprinsipper	  (miljø,	  økonomi	  og	  sosiale	  aspekter)	  ivaretas.	  	  

	  

Som	   en	   del	   av	   SISVI	   vil	   bedrifter	   og	   organisasjoner	   være	   med	   på	   en	   proaktiv	  
kompetanseutvikling,	  hvor	  sluttresultatet	  vil	  være	  verktøy	  til	  hjelp	  for	  raske	  beslutninger	  for	  
å	  imøtekomme	  krav	  innenfor	  bærekraftig	  samfunnsutvikling.	  	  

Det	   legges	   opp	   til	   en	   rekke	   felles	   seminarer	   innen	   tematikken	   i	   arbeidspakken,	   samt	  
konkrete	  oppfølginger	  for	  de	  deltagende	  bedriftene.	  Prosjektet	  er	  4-‐årig	  (5	  kalenderår.	  Vi	  har	  
lagt	   opp	   til	   to	   typer	   bedriftsdeltagelse;	   kjernebedrifter	   der	   vi	   følger	   konkrete	   case-‐studier	  
samt	  nettverksbedrifter	  som	  får	  anledning	  til	  å	  delta	   i	  alle	  prosjektaktivitetene	  og	  hvor	  det	  
også	  er	  mulig	  å	  gjennomføre	  ønskede	  eksempelstudier.	  	  	  

Finansieringsplanen	   er	   375	   000,-‐	   for	   nettverksdrifter	   fordelt	   over	   5	   kalender	   år,	   samt	   935	  
000,-‐.	  For	  kjenerbedrifter	  fordelt	  over	  den	  samme	  perioden.	  	  

Det	   er	   lagt	   opp	   til	   en	   midtveisevaluering	   i	   2016	   hvor	   en	   kan	   vurdere	   eventuell	   fortsatt	  
deltagelse	  i	  prosjektet.	  

	  

	  

Arild	  Aspelund,	  WP1-‐leder	  

Alf	  Steinar	  Sætre,	  WP2-‐leder	  

Elsebeth	  Holmen,	  WP3-‐leder	  

Annik	  Magerholm	  Fet,	  WP4-‐leder	  og	  prosjektleder	  

Geir	  Ringen,	  Sintef	  RM	  
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SISVI-seminar 
Planer for doktorgradsarbeidet 
Sigurd Sagen Vildåsen 
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Doktorgraden er forankret i WP4 
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Aktiviteter og leveranser 

•  Langsiktig perspektiv: høst 2014 – vår 2018 

•  Hovedaktiviteter og leveranser 
–  Publikasjoner i internasjonale tidsskrift 
–  Veiledning av masteroppgaver 
–  Deltakelse i SISVI-workshops 
–  … 
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Utgangspunktet er industriens behov! 

Noen stikkord for 
oppstarten 
 
•  Beslutningsstøtteverktøy 
•  Livløpssanalyser 
•  Virkninger og effekt av 

verktøy 
•  Implementerings- 

utfordringer 
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Overordnet tematikk  
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Sustainable Innovation and Shared 
Value Creation in Norwegian Industry 
(SISVI) 

Kompetanseprosjekt BIA 
 

Seminar 17.09.2014 
Annik Magerholm Fet 
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Kompetanseprosjekt for næringslivet - 
BIA 
BIA$skal$bidra$-l$$
•  størst$mulig$verdiskaping$i$norsk$næringsliv$gjennom$

forskningsbasert$innovasjon$i$bedri<er$og$samarbeidende$
forskningsmiljø$

•  et$konkurransedyk-g$næringsliv$
$
To$typer$prosjekt:!Innovasjonprosjekter!og$kompetanseprosjekter!
Kompetanseprosjekter,$se$hCp://www.forskningsradet.no$
•  skal$bygge$åpen$kompetanse$som$bidrar$-l$nasjonal$verdiskaping$
•  skal$bidra$-l$næringsreCet$forskerutdanning$og$langsik-g$

kompetansebygging$innen$temaer$med$stor$betydning$for$næringslivet$
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Overordnet mål 

•  å utvikle kunnskap som styrker langsiktig 
konkurranseevne, og bidrar til det vi kan kalle 
”bærekraftig/grønnere” innovasjon og økt 
konkurransekraft.  

 
Dette innebærer verdiskaping der både strategiske, 
økonomiske og samfunnsmessige behov møtes i det som 
betegnes delt verdiskapning. Prosjektet imøtekommer 
derfor økende internasjonalt press og forventninger på 
dette feltet.  
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Overordnede mål: 

To develop unique capabilities for Norwegian 
industry actors in order to strengthen their 
international competitivenss through 
sustainability and shared value creation 

Nøkkelord: 
•  internasjonalisering,  
•  innovasjon,  
•  interaksjon i nettverk samt  
•  implementering i bedrifters strategier.  
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Spesifikke mål: 

•  å implementere og integrere forskningsresultater slik at 
forankring mot industriens praktiske behov er på plass.  

•  sikre at den teoretiske kunnskapen blir til anvendbar 
kompetanse hos bedriftene, for eksempel gjennom  
–  konkrete beslutningsstøtteverktøy og standarder,  
–  måleindikatorer,  
–  simulatorverktøy  
–  Livsløpsanlayser og produktdeklarasjoner for produkter.  

•  bringe kompetanse fra næringslivet inn i fag ved NTNU, 
noe som i neste omgang vil gagne norsk industri.  

•  Involvere studenter ved IØT gjennom sine prosjekt- og 
masteroppgaver i samarbeid med prosjektbedriftene 

Kunnskap for en bedre verden 6 

Spesifikke mål til nytte for bedriftene 

Integrere kunnskap på tvers av tradisjonell tenkning rundt 
internasjonalisering, innovasjon og verdikjedeledelse og 
gjøre denne tilgjengelig gjennom  
•  Guideliens og beslutningsstøtteverktøy for å bidra til 

implementering av bærekraftstrategier i bedriftene 
•  Modeller for forretningsmodeller (Corporate governance 

models) med fokus på bærekraft, ansvarlighet og delt 
verdiskaping  / sustainability, accountability and shared 
value creation 

Kunnskap for en bedre verden 

Prosjekt modell 
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Eksempler på tematikk i de fire 
arbeidspakkene: 
•  WP1: Internasjonalisering; her vil en blant annet se på oppstrøm og 

nedstrøm utfordringer i internasjonale verdikjeder. Begrepet “Shared 
Value” som kombinerer sosiale og økonomiske verdier for økt 
konkurransekraft, vil være sentralt i hele prosjektet. 

 
•  WP2: Innovasjon; blant annet analyse av hvordan organisasjoner jobber 

med sine ressurser, prosesser, resultater, verdier, atferd, og klima – alt 
med fokus på innovasjon.  

  
•  WP3: Interaksjoner i nettverk; blant annet kartlegge relasjoner, kjeder 

og nettverk, samt undersøke strukturer, prosesser, rutiner, kulturer, og 
utvikle kompetanse for å få til felles bærekraftig verdiskaping 

•  WP4: Integrere kunnskap fra WP1-3, utvikle beslutningsstøtteverktøy 
for praktisk implementering av bærekrafts-strategier på selskapsnivå, 
miljøvennlig produktutvikling/-tilpasning sett i et livsløpsperspektiv og 
guidelines for multi-kriterie valg og dokumentasjon der 
bærekraftsprinsipper (miljø, økonomi og sosiale aspekter) ivaretas.  
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WP-ledere ved Institutt for industriell 
økonomi og teknologiledelse 
WP1: Professor Arild Aspelund, International Marketing and 
Internationalisation. 
WP2: Professor Alf Steinar Sætre, Entrepreneurship and Innovation. 
WP3: Professor Elsebeth Holmen, Logistics and Purchasing Management and 
Organisational Development 
WP4: Professor Annik Magerholm Fet, Sustainability and CSR.  
She is also the leader of NTNU’s thematic strategic research area 
Sustainability at NTNU (TSO-BS).  
 
SISVI is part of the IØT-strategic initiative on Green Value Creation.  

Sintef Raufoss Manufacturing: PhD Geir Ringen 
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Prosjektpartnere 

SINTEF Raufoss Manufacturing AS        
 
Kjernebedrifter: 
•  Plasto AS           
•  Hexagon Ragasco AS          
•  Raufoss Water & Gas AS 
 
Nettverksbedrifter: 
•  Norsk Stålforbund              
•  MRB AS          
•  Forsvarsbygg   
•  Molde Kunnskapspark AS          
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Aktiviteter 

Steering$CommiCee$mee-ngs$(S,$each$year$in$Q4),$$
Scien-fic$workshops$(X,$8$in$total,$2$per$WP),$$
Industrial$Seminars$(IS,$hosted$by$industrial$partners,$4$in$total),$$
Interna-onal$seminars$(*,$the$first$in$2015$in$collabora-on$between$WP1/2,$the$second$in$2017$
between$WP3/4),$$
contribu-on$to$na-onal$CSRZconference$(C$).$$
Half$way$in$the$project$period$there$will$be$a$midZterm$evalua-on$(MTE)$carried$out$by$the$
Steering$CommiCee.$The$evalua-on$will$be$used$adjust$in$the$ac-vity$plan$if$needed$to$achieve$
promised$goals$and$objec-ves$$
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Internasjonale partnere 
Institution Contact Expertise 
University of Texas at 
Austin 

Prof. John A. 
Daly 

Communication effectiveness; customer service and loyalty; leadership and 
teamwork 

Gdansk University of 
Technology 

Ass. Prof Anna 
Lis 

Supplier relationships, supply networks, firm boundris and case 
methodology 

Aalborg University Prof. Poul H. 
Andersen 

Strategic value chain design. Cluster and economic region organizing. 
Network dynamics and new forms of network governance. Innovation 

Chalmers University 
of Technology 

Prof. Anna 
Dubois 

Industrial purchasing. Supplier relationships. Supply networks. Supply 
strategy. Business Models. Case methodology. Firm boundaries. 

University of Applied 
Sciences, Saxion 

Ass. Prof. Kjell-
Erik Bugge 

Sustainability, Management and Decision Support, Decision-making 
processes, Innovation in value chains 

University "G. 
D'Annunzio", Italy 

Prof. Alberto 
Simboli 

Technological, organizational and environmental aspects of manufacturing, 
Lifecycle Management and Assessment, Innovation systems 

Copenhagen Business 
School 

Ass.Prof Robert 
Strand 

Shared Value Creation, Business Models, Strategic Management  

Syd-Danske 
Universitet 

Prof. Tage Koed 
Madsen 

Firm Internationalization, International Marketing, International 
Entrepreneurship and Innovation 
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Theme of the day: 
Internationalization, CSR and 
Shared Value Creation  

Arild Aspelund, Professor, NTNU 
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Outline 

•  A few comments on concepts related to CSR and 
Shared Value Creation and their relationship to 
internationalization 

 
•  Special CSR challenges for internationalizing firms 

•  The social responsibility of international firms 
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From Social Responsibility to Shared 
Value Creation  

•  CSR should be understood as a balancing act towards the 
capitalistic pressure from increased globalization and 
commercialization (Gonzalez-Perez 2013b) 

•  CSR is a dynamic term that changes according to the 
contemporary shortcomings of international capitalism 

•  This explains the great confusion and debates about the 
definition of CSR – because it is constantly changing… 

•  It also explains why CSR more frequently has been 
emerging in the international business and management 
literature over the past few years 
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From Social Responsibility to … 

•  Throughout history CSR has always been about two things 
(Gonzalez-Perez, 2013b) 
–  Charity 
–  Stewardship 

•  History  
–  17-1800s predominantly labor and citizen rights 
–  Early 1900s it was charity from rich industrial owners 
–  After the great depression and even more after the second war it 

was rebuilding, creating jobs and growth 
–  In 1950 “The Responsible Manager” came out 

•  More charity on behalf of companies (not only owners) 
•  More focus on stewartship 

–  1980s and onwards far more emphasis on the environment and 
international issue (child labor, women rights, social dumping, etc.) 
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From Social Responsibility to … 

•  Some typical programs that has come out of the 
contemporary CSR thinking 
–  Social labeling 
–  Codes of conduct 
–  International labor standards 
–  International framework agreements 
–  Socially responsible investments 
–  Enforced self-regulation and innovative regulations (often 

environmental) 

•  Common for all of these is that they are unrelated or only 
weakly related to the core competitiveness of most firms.  
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Shared Value Creation 

•  The concept of shared value can be defined as policies 
and operating practices that enhance the 
competitiveness of a company while simultaneously 
advancing the economic and social conditions in the 
communities in which it operates. (Porter and Kramer, 
2011) 

Crea%ng(shared(value((CSV)(should(supersede(corporate(

social(responsibility((CSR)(in(guiding(the(investments(of(

companies(in(their(communi%es.(CSR(programs(focus(mostly(

on(reputa%on(and(have(only(a(limited(connec%on(to(the(

business,(making(them(hard(to(jus%fy(and(maintain(over(the(

long(run.(In(contrast,(CSV(is(integral(to(a(company's(

profitability(and(compe%%ve(posi%on.(It(leverages(the(unique(

resources(and(exper%se(of(the(company(to(create(economic(

value(by(crea%ng(social(value((Porter(and(Kramer,(2011)(
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Special Conditions in the International 
Setting (Gonzalez-Perez 2013a) 

•  Worker representation and rights 
–  Traditionally a confrontation industrialist vs worker, now in multi-

plant multinationals it is rather worker vs worker competition 
–  Workers loose power as they are unable to coordinate across 

borders 
–  Additionally, there is an asymmetry in owners’ loyalty to local 

workers in comparison to international workers 

•  Worker mobility 
–  320 million workers work outside of their country of origin 
–  Weaker worker rights in host country  
–  … and weaker loyalty from foreign employer…  
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Special Conditions in the International 
Setting (Gonzalez-Perez 2013a) 

•  Child labor 
–  2008: 306 million or 19 % of all children between 5 – 17 years 

old were economically active 

•  Special challenges for women 
–  Low education levels 
–  Low social status 

•  Cultural imperialism 
–  We all know US cultural imperialism 
–  What about China in Africa? 
–  And what about us? 
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Special Conditions in the International 
Setting (Gonzalez-Perez 2013a) 

•  Environmental damage 
–  There has been documentation that some firms move to 

countries with weaker environmental regulation 
–  And if incumbents don’t go, the industry might end up in those 

places after all… 

•   Unfair trade 
–  A transaction is in its nature fair, but only if it is free and informed 
–  Trend to protect those few industries were developing countries 

actually can compete 
–  Internationalization forces economies to specialize. We 

specialize in high yield, high innovation industries. They 
specialize in agriculture… 
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Special Conditions in the International 
Setting (Gonzalez-Perez 2013a) 

•  Relationship to extractive political and economical 
institutions 
–  Is it OK to do business in Nigeria, or Uganda, or Russia? 

•  International corruption 
–  “If you don’t pay, somebody else will…” 
–  Corruption is devastating for economic development as is 

protects status quo and hampers all innovation  
–  “Corruption is global. You’ll get little help from local governments. 

The only salvation is good MNC practices” (Winsar, 2013) 

•  Common for all of these challenges is that they  
–  increase the complexity associated with international expansion 

and… 
–  …there  is no quick fix 
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The fundamental problem for responsible 
international management 

Globalisa%on(Generates(Complexity!(

11 

1990$+/'$

Organiza/onal$
complexity$

Capability$to$cope$
with$complexity$

Globalis
a/on$

Interne
t$'$Chea

p$transp
ort$'$Air

$travel$

New$co
mpetence

$regions
$

Gap!$

The(gap(has(a(significant(impact(on(organiza%ons’(ability(to(execute(and(to(act(responsibly!(
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Who can fix this mess? 
MNCs and International CSR 

•  MNCs face higher expectations of CSR than their national 
counterparts (Zyglidopoulos, 2002) 

•  And, they are also the ones we need to trust to fix the mess 
(Gonzalez-Perez, 2013b and others). MNCs are excellent 
vehicles for good social practices! 

•  And their behavior is indeed influenced by stakeholders and 
other institutions (Peng, 2012; Park and Ghauri, 2014) 

•  The current trend is indeed “social multinationals”, but it 
remains to be seen if this is a viable innovation (Zanfei, 2012) 
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Summary 
•  CSR is a dynamic social construct, and differentiates itself from 

Shared Value Creation, which specifically deals with building 
competitiveness 

•  Being responsible is very different, and much harder, in an 
international setting.  

•  The complexity of the international arena makes it easy to loose the 
horizon and see the extent of consequences of one’s actions 

•  Regardless, international firms are very much a part of the solution 

•  The world is full of examples were firms has used either CSR or SVC 
to build international success, but the quantitative case is debatable 
–  We will address this issue further in SISVI!  

Kunnskap for en bedre verden 14 

The Rise and Fall of the Norwegian 
Magnesium Industry 

•  At the end of the 1990’s Hydro Magnesium benefited from 
a good market position as market leader, leveraging 
–  Scale advantages 
–  Leadership in production technology, die casting and application 

development 
–  A favorable market position as the most dependable supplier of 

superior high quality products 

•  Still Hydro decided to close down their Magnesium 
division few years later 

•  We seek to understand the rationale behind that decision 
and the role of corporate responsibility in the process that 
lead up to it 

Kunnskap for en bedre verden 15 

Thank You! 
 

Contact: arild.aspelund@iot.ntnu.no 



Thomas Laudal  (Handelshøgskolen ved Universitetet I Stavanger) 
Presentasjon: NTNU, 17. september 2014 
Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!

Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!

Tradisjonelle utlegninger av CSR:!
!
• Ansvars-hierarkiet til "
bedrifter."
(A. Carroll, 1991)"
"
"
!

• CSR gir et positivt tilskudd "
på bunnlinjen som følge av "
en forbedring av omdømme."
(Neville et al., 2005)"
!

• Tripple Bottom Line"
(Elikington, 1997)!



Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!

CSR som «externality recognition» (Crouch, 2006 og Laudal, 2011a)!

Tredje parter 
Ressursgrunnlaget 

Tredje parter 
Ressursgrunnlaget 

Tredje parter 
Ressursgrunnlaget 

Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!

Bærekrafts-dimensjonen ved CSR (Laudal, 2011a)!



Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!

CSR og «shared values» (Porter & Krame, 2011) : 

Virksomhet!

Virksomhet!

Virksomhet!

Virksomhet!

Verdikjede! Verdikjede!

Eksternaliteter! Eksternaliteter!Tredje parter 
Ressursgrunnlaget 

Tredje parter 
Ressursgrunnlaget 

Reconceiving  
products 

and markets 

Redefining 
productivity 

Enabling Local  
Cluster  

Development 

Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!

Hvordan påvirkes samfunnsansvar av størrelse !
og internasjonalisering? (Laudal, 2011b)!

!
«Som drivere» og «barrierer» regnes!

•  Eksterne elementer"
(jeg så ikke etter sosiale/psykologiske faktorer)!

•  Ikke forventninger om økonomiske vinning "
(vinning regnes som et langsiktig motiv bak alle "
bedriftsbeslutninger)"
!

Analyserte 47 publiserte studier publisert etter 2000.!



Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!

Åtte barrierer og drivere for CSR:!

Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!

Åtte barrierer og drivere for CSR:!
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Åtte barrierer og drivere for CSR:!

Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!

Åtte barrierer og drivere for CSR:!
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av foretak!

Åtte barrierer og drivere for CSR:!

Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!

Åtte barrierer og drivere for CSR:!



Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!

Åtte barrierer og drivere for CSR:!

Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!

Åtte barrierer og drivere for CSR:!



Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!

Implikasjoner for offentlig politikk:!
• Offentlige reguleringer og støtteordninger må utformes "
slik de minste får mulighet til å investere i CSR-rettede "
tiltak. Dette handler om å lette både kostnadene og risikoene. 
(Barriere 1 og 2)!
• Det bør satses på markedsinsentiver for å støtte samarbeid  
mellom bedrifter på CSR-området. (Driver 3 og 4) !
• Beste praksis bør promoteres av det offentlige slik at "
bedrifter får hjelp til å vurdere hva som er gode, og godt "
tilpassede, CSR-tiltak for dem. (Barriere/driver 5 og 6)!
• Offentlige myndigheter bør samarbeide med de aller største 
selskapene for å sammen finne fram til hvilke teknologier og 
markeder som kan egne seg for insentiver for CSR-aktiviteter. 
(Driver 7 og 8)!

Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!

Åtte barrierer og drivere for CSR:!



Drivere og barrierer for CSR i internasjonalisering  
av foretak!



Kunnskap for en bedre verden 

WP1: Internationalization and Shared 
Value Creation 
 
Initiating Student Projects 

Arild Aspelund, Professor, NTNU 
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Outline 

•  Internationalization, CSR and Shared Value Creation 
– A Literature Review 

•  Internationalization, CSR and Shared Value Creation 
– An Empirical Investigation 

•  Corporate Governance and Corruption 
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WP1: People 

•  Professor Arild Aspelund 
•  Dr Nicolai Løvdal 
•  MSc Students Lise Fjell, Silje Erdal Rødland, Marie 

Rustad, Line Skar, Myrth Andresen og Ester Borgen  
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Litteraturstudie på internasjonalisering 
og sosialt ansvar 

Lise Fjell og Silje Erdal Rødland 

•  47 artikler 
•  Tema: 

–  Internasjonalisering 
–  Sosialt ansvar 

•  Corporate Social Responsibility (CSR)  
•  Global citizenship 
•  Shared value creation – finnes ingen litteratur som omhandler dette 
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Hva ønsker vi å finne? 

•  Hva som er skrevet innenfor internasjonalisering og 
sosialt ansvar 

•  Sammenhenger og fellestrekk i litteraturen  
•  Finnes det business case i litteraturen som beskriver 

shared value creation? 
–  Under hvilke forhold og forutsetninger kan dette forekomme? 

Kunnskap for en bedre verden 

Norske multinasjonale 
bedrifter og deres forhold til 
CSR 

•  Marie Rustad og Line Skar 

•  Hva tenker norske bedrifter om CSR? 
•  Hvilke CSR-tiltak gjennomføres? 

Kunnskap for en bedre verden 7 

Ulike fokusområder 

•  Blir CSR-tiltak gjennomført av bedriftenes egen 
interesse, eller blir tiltakene gjort med motivasjon i å gi 
noe tilbake til samfunnet? 

•  Er norske bedrifter bevisst på at de kan ha en positiv 
påvirkning på arbeidsrelaterte lover i landene de 
opererer i og at dette kan være en CSR-aktivitet i seg 
selv? 

•  Bør CSR være inkorporert i norske/internasjonale lover, 
eller bør det være opp til firmaets ”goodwill”?  

Kunnskap for en bedre verden 

Masteroppgave innenfor corporate 
governance og korrupsjon 

Esther Borgen og Myrth Andresen 
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Masteroppgaven tar for seg dagens situasjon og 
implementeringen av rammeverk i flere norske bedrifter 

•  Norske'selskaper'som'opererer'i'utlandet'er'eksponert'for'ulik'grad'av'

oppfa4et'korrupsjon'i'offentlig'sektor*'

•  Rammeverk'som'tas'i'bruk'for'å'håndtere'korrupsjon'i'norske'bedri<er'er'

stort'se4'“umodne”'rela?vt'?l'større,'internasjonale'selskaper*'

•  Det'finnes'få'rammeverk'og're4ningslinjer'som'er'globalt'anerkjente'og'

implementerte'

•  Corporate'Governance'
•  Norske'selskaper'som'opererer'internasjonalt'

•  Implementering'av'an?Hkorrupsjonsrammeverk'

•  Internasjonale'selskapers'rolle'i'lokalsamfunnet'

Oppfatning)av)dagens)situasjon)

Oppgavens)fokus)

Kilde:'*Transparency'Interna?onal,'**Deloi4e'TTL'

esther.borgen@gmail.com)
myrth.andresen@gmail.com)
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Thank You! 
 

WP1 Contact: arild.aspelund@iot.ntnu.no 



WP2: Innovation 

Alf Steinar Sætre 

Project model 

WP2 – Team Fall 2014 – Spring 
2014 
•  Prosjektleder: Professor Alf Steinar Sætre 
•  PhD Candidates: Nhien Nguyen & Marta 

Morais-Storz 
•  Master Students: Silje Grønning, Lasse 

Martinsen, Øyvind Enger, Emil Tømmervik, 
Thorvald Halset Thorsnes, Vebjørn Skeide 
og Magnus Buseth.   

Innovation: Key Tensions 
Long-Term 

Sustainability 
& Shared 

Value Creation 

Short-Term 
Profits 

Current 
Operatio

ns 

Innovation 

Focus on the 
Present (the 

urgent) 

Organize 
Strategy 
Culture 

Long-Term 
Sustainability & 
Shared Value 

Creation 

Innovation 

Focus on the 
Future (the 
important) 



HOW INNOVATIVE IS 
YOUR COMPANY 

WP2 - Innovation 

Values 
•  Drive priorities & decisions. 

•  Reflected in how time & money are spent. 

•  Are not about what leaders say. 
•  It’s about what they do and invest in.  

•  Entrepreneurial 
•  Creativity 
•  Learning 

Behaviors 
•  Behaviors describe how people act in the cause of 

innovation 
•  Energize 
•  Engage 
•  Enable 

•  Leaders 
•  Willingness to kill off existing products (cannibalize) 
•  Energize organization with vivid descriptions of the future 
•  Cutting through red tape 

•  Organizational members 
•  Doggedness in overcoming technical roadblocks 
•  Scrounging resources 
•  Listening to “customers” 

Climate 
•  Climate is the tenor of workplace life.  
•  An innovative climate cultivates engagement 

and enthusiasm, challenges people to take 
risks within a safe environment, fosters 
learning and encourages independent 
thinking. 

•  Collaboration 
•  Safety 
•  Simplicity 



Resources 
•  Resources comprise three main factors:  

•  People,  
•  Systems  
•  Projects.  

•  Of these, people — especially “innovation 
champions” — are the most critical, because 
they have a powerful impact on the 
organization’s values and climate. 

Processes 
•  Processes are the route that innovations 

follow as they are developed.  
•  These may include the familiar “innovation 

funnel” used to capture and sift through ideas 
or stage-gate systems for reviewing and 
prioritizing projects and prototyping. 

•  Ideate 
•  Capture 
•  Shape 

Success 
•  The success of an innovation can be captured at 

three levels: external, enterprise and personal.  
•  External 

•  How well the company is regarded as innovative by 
customers and competitors. 

•  Enterprise 
•  Reinforces innovative values 

•  Personal 
•  Satisfaction 
•  Growth 
•  Reward 

Six Building Blocks of an Innovative 
Organization 



An example 

A Multiplicative Logic 

HOW GOOD IS YOUR 
COMPANY’S INNOVATION 
VALUE CHAIN 

Innovation Pipeline/Value 
Chain 

Idea Generation Development Diffusion 

External 
 
Sensing the 
environment 

Acquisition 
 
Bringing into 
organization 

In House 
 

Creation 
within a unit.  

Cross-
Pollination 

Collaboration 
across units.  

Selection 
 
Screening 
and initial 
Funding 

Conversion 
 
Moving from 
idea to result.  

Spread 
 
Diffusion across 
organization/into 
markets.  

A Logic of Minimums 

Benefits for Companies 
•  Where are we strong  
•  Where are we weakest 
•  What are the bottlenecks 

 → Proposed actions 
•  Survey repeated every year 

Short term: Identify weaknesses to build 
strength. 
Long term: Step size change in innovation 
capability.  
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WP3 – Interaksjon  
Aktivitetsplan høsten 2014 
SISVI workshop 17.09.2014 
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Aktivitetene høsten 2014 

•  Innledende kartlegging av litteraturen om drivere og 
barrierer knyttet til felles verdiskaping i verdikjeder 

•  Empirisk forstudie av (kjerne)bedriftene sin praksis når 
det gjelder felles verdiskaping  

•  To fordypningsprosjekter knyttet til WP3 
•  Forberedelse og planlegging av scientific workshop X3 i 

2015 

Kunnskap for en bedre verden 3 

Shared 
value 

creation 

Sensing:  
hvordan kartlegge 
og få oversikt over 

verdikjeden? 

Seizing:  hvordan 
komme fra 

informasjon til 
handling i verdikjeden 

– legge til rette for  
samspill 

Transforming:  
hvordan  justere og 

tilpasse 
samhandling 
underveis?  

Basert'på'Teece'(2007)''
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Empirisk forstudie 

•  Identifisere nøkkelpersoner i bedriftene 
–  Informanter som har innsikt i bedriftens grensesnitt oppstrøms 

og nedstrøms 
–  Kartlegge bedriftenes viktigste relasjoner 

•  Gjennomføre intervjuer for å beskrive praksisen i forhold 
til sensing, seizing og transforming 
–  God praksis for samarbeid i verdikjeder 
–  Identifisere barrierer og drivere 

•  Utforme ideer for utvikling av praktiske verktøy (D3.3) 
–  Mulig synergi med verktøy for LCA analyser og WP1 og WP2 
–  «House of green capabilities» 
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Sluttprodukt: en interaction toolbox? 

•  Portal knyttet til SISVI nettside 
•  Organisert etter sensing-seizing-transforming 
•  Sensing 

–  Porteføljemodeller for segmentering av leverandører, kunder, 
stakeholderanalyse 

–  Søkestrategier, informasjonskilder, bruk av bedriftens nettside 
som filter 

–  Prosessmodeller for å involvere leverandører/kunder i sensing 
•  Seizing og transforming 

–  Modeller og guidelines for samarbeidsmodeller, f. eks basert på 
leverandørutvikling, leverandørsamarbeid, nettverkstrategier 

–  Modeller for systematisk analyse av shared value creation 
(«House of green capabilities») 
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House of capabilities (Holmen & Aune, 2013) 
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WP3 – team høsten 2014 

•  Professor Luitzen de Boer 
•  Post doc Malena Havenvid 
•  Professor Elsebeth Holmen 
•  Stipendiat Sigurd Vildåsen 
•  Studentene Bishnu Chaudhary, Joost Kievitsbosch, 

Maria Tvedt og Hilde Martinsen 
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WP4: Integration and implementation   

17.09.2014 

Kunnskap for en bedre verden 

Three different levels of social 
responsibility 

2 

Innovasion Basic strategic and
Sustainable operational effect
Company models

Observe laws and regulations medium to high 
operational effect

Contribute with Low strategic or 
money and knowledge operational effect

CSR 
as philanthrophy

CSR 
as risk management

CSR 
as value 

generator

""
!From!the!White!paper:!“Industry!and!social!responsibility!in!a!Global!Economy”!(Norwegian!Ministry!
of!Foreign!Affairs,!January!2009)."
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Challenges WP4: 

•  integrate the knowledge from WP1-3 as a basis for research on 
corporate governance, on strategies and decision-supporting tools 
for practical implementation. 

The research will build upon  
1)  the business case model where CSR is seen as the new DNA of 

business (Kotler, 2011)  
2)  the business case model based on WBCSD which can be 

described by two external drivers: policy frameworks / governmental 
policy, and fair and competitive markets/consumption patterns. 

Through development of existing impact assessment methods: LCA- 
tools/ LCM-tools, product documentations and management systems, 
the research in WP4 will contribute to development of tools for decision-
support on sustainability aspects 
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Responses to sustainability challenges 

•  Future focus on 
systems thinking 

2020

1970
Exploitation of raw
materials

Preparation &
parts production Production of

goods & services

Consumption

FOCUS

External recycling
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Trends: 
focus shift from site to the environmental and social 
impacts in the product value chain 

Kunnskap for en bedre verden 

Inovation and entrepreneurship 

Products! Use!/!disposal!ExtracNon!!

Value!Chain!–!LCA!&!LCC,!social!impact!

Research and development 

New technology 

Resource 
degradation 

Resources 
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Life cycle thinking 
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Inovation and entrepreneurship 

Products! Use!/!disposal!ExtracNon!!

Value!Chain!–!LCA!&!LCC,!social!impact!

Research and development 

New technology 

Resource 
degradation 

Resources 
SubsNtuNon,!recycling,!materialUefficiency!
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How do we make the changes?   
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The systems approaches 

Cleaner production      Life Cycle management Industrial Ecology

MICRO MACRO 
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CP!

DfE!

IE,!ED!

DfS!

Radical"
innova,on"

Incremental"
innova,on"

Type!1:!
product""
improvement"

Type!2:""
redesign""
product"

Type!3:""
func,on""
innova,on"
"

Type!4:""
system"
Innova,on"?"
"

Increase"of"
stakeholders’"
demands"

Degree"of"sustainability"

5" 10" 20"

Time""(years)"

Making!the!change!step!by!step!

GE!?!!
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Deliverables WP4: 

•  D4.1: Roadmaps for corporate governance models and 
sustainability in extended product value chains and 
networks 

•  D4.2: Sustainability criteria for business simulator   
•  D4.3: Show-cases for inspiration  
•  D4.4: Key performance indicators (KPI’s) on shared 

value creation 



Kunnskap for en bedre verden 13 

Examples of practical tools 
•  Roadmaps for taking sustainable strategies from the 

traditional management practices to corporate 
governances models and green value creation 

•  Business simulators for including responsibility and 
sustainability into the traditional innovation a modes 
and supply chain management models 

•  Show-case for inspiration for the network of 
companies connected to the supply chain of the core 
companies and the business sector  

•  A set of key performance indicators (KPIs) 
addressing responsible innovation practice and their 
contribution to shared value creation 
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CSR-prosjekter i regi av IØT i perioden 
2003-2014 
•  Første nasjonale CSR-konferansen, 2003 
•  Strategisk satsning ved IØT siden 2005, se 

http://www.iot.ntnu.no/csr/ med årsrapporter 2006-2012 
•  Pilotprosjekter støttet fra NFR med flere PhD-grader: 

http://www.iot.ntnu.no/csr/_research.asp.html 
•  4.de nasjonale CSR-konferanse I 2010, se under events 

på linken ovenfor 
•  CSR-kompetansenettverk, se www.csr-region.no og 

www.csr-norway.no , 2011-2013, twitter @csrntnu  
•  Intern strategisk satsning ved IØT på Grønn 

Verdiskaping, GVC, 2014, se http://www.ntnu.edu/iot/gvc  
•  SISVI-kompetanseprosjekt, se www.sisvi.no  
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Nytteverdi av livsløpsanalyse som verktøy 

Michael M. Jenssen 
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU 

Marit M. Bjørnbet 
SINTEF Raufoss Manufacturing 
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Program: 

1.  Bakgrunn 
2.  Hva er livsløpsanalyse (LCA) og livsløpskostnader 

(LCC) 
3.  Eksempler på praktisk bruk 
4.  Nytteverdi av LCA og LCC 
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Bakgrunn 
•  Økt press for miljøkrav for norske bedrifter 

–  Stakeholderpress og initiativer 
•  Miljødokumentasjon, miljømerking, miljødeklarasjoner (EPD) 
 

–  Lovverk 
•  Produktkontrolloven (1976) 
•  Anskaffelsesloven (2001) 

–  [offentlig innkjøper skal] vurdere de miljømessige konsekvensene av 
anskaffelsen 

•  Miljøinformasjonsloven (2004) 
•  Nytt i Regnskapsloven (2013) 

–  § 3-3, små foretak: «Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte 
forhold ved virksomheten gir eller kan gi» 

–  § 3-3 c, store foretak: i tillegg redegjøre for samfunnsansvar 
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Livsløpsanalyse 
•  Et helhetlig oversikt over miljøbelastningen for et 

produkt eller en tjeneste over hele livsløpet 
•  Inkluderer materialbruk, energibruk, utslipp og avfall 

Foredling*

Produksjon*

Delproduksjon*Bruksfase*

Resirkulering*

Avfall*

Materialutvinning*
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Livsløpskostnadsanalyse 

•  En helthetlig oversikt over kostnadene for et produkt 
eller tjeneste over hele livsløpet 

•  Synliggjør hvor i livsløpet de ulike kostnadene er 
 
Typiske kostnader 
•  Investeringskostnader 
•  Operasjons og vedlikeholdskostnader 
•  Avhendingskostnader 
•  R&D og informasjonskostnader 
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SuM – Sustainable Manufacturing 

•  Screening LCA 
•  Ulike avhendingsløsninger for Ragascos gassbeholdere: 

 - Forbrenning på kommunalt anlegg 
 - Resirkulering i sementovner 
 - Deponering på søppelfylling 

•  Avdekker hvor i livsløpet til gassbeholderen det er 
miljøutfordinger 
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SuM – Sustainable Manufacturing 

•  Screening LCA på ulike avhendingsløsninger for 
Ragascos gassbeholdere 

Kunnskap for en bedre verden 8 

Plastmateriale – LCA screening 
•  Høydensitetspolyetylen, sprøytestøping 

–  Forbrenningsanlegg eller deponi? 

•  Globalt oppvarmingspotensial per 1kg plast: 

Scenario*1*=*80%*Al*forbrenning,*20%*Al*deponi.*Ikke*noe*resirkulert.*
Scenario*2*=*20%*Al*forbrenning,*80%*Al*deponi.*Ikke*noe*resirkulert.*
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Nytteverdi LCA 
•  I designfasen 

–  Valg av produksjonsteknikker 
–  Materialvalg 
–  Designvalg = bedre produkter 

 
•  Tilfredsstille dokumentasjonskrav 

•  Verktøy i utforming av miljøstrategier og ledelse 
 
•  Økt intern kunnskap/kompetanse i bedriften (for f.eks. innkjøpsansvarlige) 

•  Konkurransefortrinn 
 
•  Synliggjøre hvor "skoen trykker" med tanke på: energibruk, kostnad, 

miljøproblemer etc.. 
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Nytteverdi av å kombinere LCA og LCC 

•  Øker verdien og relevansen for beslutningstaking 
•  Fanger opp relasjonen mellom miljøkostnader og 

økonomiske kostnader. 
•  Økt konkurransefortrinn 
•  SISVI mål 
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Veien videre 

•  Dialog med bedriftene: Hva er behovet? 
•  Andre spørsmål? 

Takk for oss! 
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