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Denne publikasjonen inngår som en del av prosjektet 
’Samfunnsansvar Agder’. Femten bedrifter og organisasjoner har 
engasjert seg særlig aktivt i dette prosjektet og disse har tatt del 
i prosjektets fagforum. Dette inkluderer bedriftene Saint-Gobain, 
Elkem, Glencore, Dyreparken, Clarion Hotel Ernst, Farsund Resort, 
Agder Renovasjon, Skanska, Agder Energi, Frameworks, 
Stormberg, Ugland Marine Services og Hennig Olsen Is. Universitet 
i Agder og Agderforskning er også medlemmer av fagforum.

PROSJEKTPERIODEN for ’Samfunnsansvar 
Agder’ er 2011-2013. Agderforskning har 
bistått med prosjektledelse samt faglig 
fasilitering. Innovasjon Norge og 
fylkeskommunene i Aust- og Vest Agder 

Prosjektet har bygget kompetansen på 
samfunnsansvar blant deltakerne ved at 
ekstern nasjonal og internasjonal ekspertise 
har blitt trukket inn, og ved at bedriftene 
selv har delt innsikt, erfaring og dilemmaer 
med hverandre.

MEDLEMMENE i prosjektet har hatt 
muligheten til å diskutere egne valg og 
satsninger relatert til samfunnsansvar. 
Diskusjonene har gitt rom for felles læring 
og modning. Av særlig viktighet her er 
forståelsen og annerkjennelsen av at 
kommersielle og økonomiske hensyn må 
fortsatt være til stede når en bedrift tar 
fatt på arbeidet med samfunnsansvar.
Prosjektet har også fremmet dialogen 
mellom bedriftene og Universitetet i Agder. 

Medlemmene av fagforum har spilt inn 
ovenfor UiA behovet for mer kompetanse 
i regionen på samfunnsansvar. Bedriftene 
ønsker gode faglige miljøer på dette og en 
undervisning som kan gjøre at studentene 
som bedriftene rekrutterer er godt kjent 
med problemstillinger og metode knyttet
til samfunnsansvar.  

ARGUMENTENE og idéene som presenteres 
i casestudiene og de innledende delene 
trekker veksler på primærkilder som 
regionale styringsdokumenter, nyhets-
artikler, prosjektdokumenter samt relevant 
sekundærlitteratur. I gjennomføringen av 
casestudiene har forfatterne foretatt tre 
intervjuer med representanter fra de ulike 

daglig leder. Det er også blitt brukt andre 
primærkilder som årsrapporter, presse-
meldinger og nyhetsartikler.  

CASENE presenterer bedriftens egen 
forståelse og erfaring fra arbeidet med 
samfunnsansvar. Det er ikke foretatt en 
kritisk og uavhengig gjennomgang av 
resultatene bedriften har oppnådd på feltet. 
Alle tre forfatterne har vært involvert i 
prosjektet ’Samfunnsansvar Agder’ og har 
brukt den læring og forståelse dette 
arbeidet har gitt. Forfatterne har vært i tett 
dialog med både regionale myndigheter og 
ledende bedrifter, dette har formet 
forfatternes perspektiver og reduserer 
graden av uavhengighet.

DEN VALGTE FREMGANGSMÅTEN henger 
sammen med formålet med casene og 
rammen rundt. Hensikten er å fremme 
innsikt om samfunnsansvarlige initiativ i 
Agder-regionen, samt gi inspirasjon og råd 
om hvordan denne type initiativ kan 
ytterligere forsterkes. 

FORORD

Om publikasjonen og prosjektet
Samfunnsansvar Agder
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MANGE AGDERBEDRIFTER ER PIONERER 
innen feltet samfunnsansvar. Disse 

og engasjerte næringslivsaktører: 
Bedriftene går vekk i fra rollen som rik 
velgjører, hvor midler til sponsing og 
veldedige formål spres ut til tilfeldige gode 
formål, mens negative sosiale og 

kjernevirksomhet fortsetter som før. 
Pionerbedriftene tar heller nettopp 
utgangspunkt i kjerneaktivitetene sine og 
ser på hvordan en oppgradering av disse 
kan gi både gevinst for samfunnet og økt 
verdi for bedriftene. 

Denne publikasjonen har to deler. 

I den første delen av denne publikasjonen 
trekker vi ut sentrale innsikter og viktige 

introduserer teori og nye tilnærminger til 
samfunnsansvar. I den andre delen av 

studier i sin helhet. 

Dette er praktiske eksempler på 
samfunnsansvar som tas i bedrifter på 
Agder og omhandler arbeidet til Skanska, 
Dyreparken, Stormberg og Eyde-nettverket.

Fremgangsmåtene som illustreres i 
casestudiene er ulike, men felles for alle er 
en tett kobling til bedriftenes strategi og 
hovedaktiviteter. 

KORT OPPSUMMERT så har Skanska satset 
på å bli best på å levere grønne bygg og har 
dermed opparbeidet seg et konkurranse-
fortrinn samtidig som store byggeprosjek-
ter på Agder er blitt mer miljøvennlige. 
Dyreparken forholder seg aktivt til etiske 
spørsmål ved egen kjernevirksomhet og ser 
en etisk og strategisk kobling til bevaring av 
truede dyrearter i naturen. For å ta grep om 
utfordringene, har bedriften satset på et 
langsiktig partnerskap med en ideell 
stiftelse i Kenya – et samarbeid som bidrar
      til å realisere begge parters misjon. 

STORMBERG har vært blant de første 
klesmerkene i Norge som har publisert sine 

for å bedre sikkerhet og 
produksjonsforholdene hos sine asiatiske 
underleverandører. Dette har gitt 
bedriften mer stabile forsyninger, samt 
gode og langsiktige relasjoner til sine l
everandører. 
Saint Gobain og Glencore er del av i 
Eyde-nettverket og har i fellesskap med 

og miljø som sentrale satsningsområder. 
Bedriftene legger vekt på å løse 
miljøutfordringer med sine produkter og 
være ledende internasjonalt på 

DENNE TYPEN INITIATIV gjør Agder godt 
posisjonert til å bli en ledende region på 
samfunnsansvarsfeltet, både nasjonalt og 
internasjonalt.     Regionen har ambisiøse 
og kunnskapsrike bedrifter og en god 
infrastruktur for samarbeid knyttet til 
temaet. ’Samfunnsansvar Agder’ har 
knyttet bånd på tvers av bransjer og 
mellom de ledende bedriftene på feltet. 
Særlig viktig er det også at mange av de 
store hjørnesteinsbedriftene i regionen, 
som er samlet i Eyde-nettverket, har satt 
seg som felles målsetning at Sørlandet 
skal bli verdens ledende kunnskapsmiljø på 
bærekraftig prosessindustri innen 2020. 
Også NODE og USUS klyngene engasjerer 
seg i spørsmål knyttet til samfunnsansvar.
Regionale myndigheter støtter også opp om 
denne visjonen og målsettingene i Region-
plan Agder 2020 trekker i samme retning. 
I sum må altså større deler av næringslivet 
engasjere seg i samfunnsansvarsagendaen 
og de ulike aktørene i forskning, i det 

tettere sammen for at Agder skal 
realiser sitt potensiale  for å være en 
ledende region innen samfunnsansvar. 
Denne publikasjonen er utarbeidet nettopp 
med tanke på å trigge økt innsats og 
samarbeid disse feltene.

INNLEDNING   

Agderbedriftene kobler samfunnsansvar 
til kjernevirksomheten

1
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“      Disse redefinerer
hva det betyr å være
ansvarlige og engasjerte 
næringslivsaktører.  

5



6

Det gjør det vanskelig å utføre en systematisk sammenlikning av dem, men noe 
fellestrekk kan fremheves. 

KJERNEVIRKSOMHET
Casene utmerker seg ved at alle initiativene er tett knyttet til bedriftenes 
kjernevirksomhet. Sakene som bedriftene engasjerer seg i betyr noe for den daglige 
driften ved at de gir mer forutsigbare rammer for produksjon og leveranser 
(Stormberg), konkurransefortrinn og potensiale for økt salg (Skanska), økt kunnskap om 
sentrale aktiviteter (Dyreparken) og bedre evne i bedriften til å planlegge langsiktig ut i 
fra scenarioer der prognoser på klima og ressursmangel er tatt hensyn til. Bedriftene har 
bevist valgt å ta tak i utfordringer som angår dem. Dette representerer et viktig skille 
med måten samfunnsansvar er blitt praktisert tidligere. 

Mange Sørlandsbedrifter oppfordres til å støtte gode saker og veldedige organisasjoner 

for bedriften. Det appelleres til bedriftens generøsitet og engasjement, og det er lite rom 
for å tenke at bedriften bør ha en egennytte av initiativene.  Casebedriftene som 
presenteres her går motsatt vei. Ved å bruke kjernevirksomheten som utgangspunkt 
sikrer de at initiativene er knyttet til sentrale risikoer, muligheter eller dilemmaer som 
bedriften står ovenfor. Dette øker i sin tur sjansen for at initiativene blir mer kraftfulle, 
relevante og langsiktige.      

STRATEGI OG PRIORITERINGSVILJE
Casebedriftene har tatt noen klare valg i forhold til sitt arbeid med samfunnsansvar. 
Dette kommer tydelig frem i Dyreparkencaset hvor bedriften har kuttet ned på antall 
samarbeidspartnere i frivillig sektor for heller å konsentrerer seg om et par sentrale 
spørsmål som har dirkete relevans for Dyreparkens forretningsmodell. Dette har fordret 
et langsiktige og dyptgående samarbeid med noen få aktører i frivillig sektor. 
Samarbeidspartnerne er valgt ut på bakgrunn sin unike kompetanse, og både bedrift og 
organisasjon får tilført nye perspektiver og kunnskap gjennom samarbeidet. Andre 
samarbeidspartnere med mindre relevans for Dyreparkens kjernevirksomhet er valgt bort.

Sammenhengen mellom bedriftsstrategi og samfunnsansvar er en annen fellesnevner 

overordnede markedsstrategi og bedriften har dratt nytte av å posisjonere seg som den 
mest kompetente entreprenøren innen miljøvennlig byggeteknikk. Bedriftene i 
Eyde-nettverket har brukt kontakten med de andre selskapene til å tenke høyt om de 
langsiktige rammebetingelsene for prosessindustrien på Sørlandet. Dette har fremhevet i 
hvor sterk grad klimautfordringen og mulig global ressursknapphet kan komme til å 
påvirke bedriftene, noe som i sin tur har formet den langsiktige strategiske planleggingen 

MOT OG EVNE TIL Å LIGGE I FORKANT
Bedriftene i Eyde-nettverket demonstrerer en evne til å tenke utradisjonelt når de 
innlemmer hensynet til klimaendringer i sine langsiktige strategier. Dette står i kontrast 
til tenkningen som skjer i andre sentrale næringer i landsdelen.  

CASESTUDIENE  

Fellestrekk og læringspunkter fra 
casestudiene
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Selskapene som retter seg mot oljesektoren følger mer tradisjonelle narrativer om 
fremtidens klima- og energisituasjon og gjør, til forskjell fra bedriftene i Eyde-nettverket, 
få justeringer i sine langsiktige selskapsstrategier på bakgrunn av disse.  Tiden vil vise 
hvilke strategivalg som har rustet bedriftene best for fremtiden.  

2013 har vært preget av skandaler knyttet til asiatiske leverandører i tekstilbransjen. 
Brann og bygningskollaps i Bangladesh har illustrert kritikkverdige arbeidsforhold ved 
fabrikkene. Samtidig har de store aktørene i tekstilbransjen opplevd svekket troverdighet 
RJ�NUDY�RP�DW�OLVWHQH�RYHU�GHUHV�DVLDWLVNH�OHYHUDQG¡UHU�Pn�RϝHQWOLJJM¡UHV��6WRUPEHUJ�KDU�
styrt klar av denne kritikken fordi de har vært blant de første i bransjen i Norge til å 
innføre full åpenhet rundt sine valg av leverandører. Samtidig jobber Stormberg aktivt for 
forbedring og kontroll med arbeidsforholdene hos sine asiatiske leverandører. 

Både bedriftene i Eyde-nettverket og Stormberg viser dermed, på hver sin måte, vilje 
til å tenke fremover og til å ta fatt tidligere i vanskelige problemstillinger enn det andre 
sammenliknbare bedrifter gjør. Denne evnen springer delvis ut av, og forsterker samtidig, 
arbeidet med samfunnsansvar. 

ENGASJERTE EIERE OG LEDERE
Casebedriftene i denne studien har ulike type eierformer, men samtlige utmerker seg 
likevel ved å ha en toppledelse som prioriterer arbeidet med samfunnsansvar og 
forstår hvordan denne agendaen har relevans og nytte for egen bedrift. Det 
understreker viktigheten av at arbeidet med samfunnsansvar er forankret på høyeste nivå 
i bedriften. Uten ledelsesengasjement, prioritering eller inkludering av relevante indikatorer 
L�VW\ULQJVYHUNW¡\�HU�GHW�OLWH�VDQQV\QOLJ�DW�EHGULIWHU�YLO�O\NNHV�L�n�MREEH�HϝHNWLYW�PHG�
samfunnsansvar.  

LÆRINGSPUNKTER FOR ANDRE BEDRIFTER PÅ AGDER 
I hvert enkelt casestudium trekker vi ut en rekke læringspunkter som kan være nyttige for 
andre Agderbedrifter som vurderer å øke innsatsen knyttet til samfunnsansvar fremover. 
Noen av de mest sentrale læringspunktene inkluderer:

Satsning på miljøkompetanse og ‘grønnere’ varer og tjenester kan være 
en måte å posisjonere seg på i markedet.

Deltakelse i klynger og kompetansehevende nettverk er nyttig og kan
hjelpe fremme arbeid med samfunnsansvar og bærekraft i egen bedrift.

Det kan være nyttig å inngå ‘strategiske partnerskap’ med frivillige 
organisasjoner eller andre ikke-kommersielle aktører. Slike partnerskap 
fungerer best når samarbeidet knyttes opp mot bedriftens 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse.

Etisk handel og åpenhet i leverandørkjeden gir forutsigbarhet og sikrer
leveranser i turbulente tider. Etisk handel gir også økt forståelse for
komplekse utfordringer hos både kunder og leverandører.

4
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MULIGHETER
&DVHVWXGLHQH�VRP�SUHVHQWHUHV�L�GHQQH�SXEOLNDVMRQHQ�YLVHU�DW�GH�ÀUH�XWYDOJWH�
bedriftene er gode på å skape verdi for bedriften samtidig som de bidrar positivt på 
andre felt. Metoden gjør bedriftene mer robuste og gir også en klar samfunnsgevinst. 
Vil liknende type tilnærminger i andre bedrifter i Agderfylkene kunne gi tilsvarende 
positive resultater? I så fall, hvilke felt, eller samfunnsutfordringer, er det bedriftene 
Sn�$JGHU�NDQ�ELGUD�PHVW�HϝHNWLYW�Sn"�(Q�JRG�DQDO\VH�DY�GHW�VS¡UVPnOHW�IRUGUHU�HQ�
undersøkelse som tar utgangspunkt i enkeltbedrifters eller bransjers aktiviteter og 
muligheter. En slik omfattende undersøkelse har ikke vært mulig innenfor rammen av 
GHQQH�VWXGLHQ��0HQ�QRHQ�PHU�JHQHUHOOH�SXQNWHU�IRU�UHJLRQHQ�NDQ�OLNHYHO�LGHQWLÀVHUHV��
Vi skisserer noen muligheter kort nedenfor.    

GLOBALE LEVERANDØRKJEDER 
Agder er Norges mest eksportrettede region og mange av de sentrale bedriftene er 
del av komplekse globale verdikjeder. Flere av de små og mellomstore bedriftene har 
ÁDJJHW�XW�GHOHU�DY�VLQ�SURGXNVMRQ�WLO�ODYNRVW�ODQG�L�(8�VRP�3ROHQ�RJ�GH�EDOWLVNH�ODQGHQH�
(eksempelvis BOEN konsernet og fritidsbåtprodusenter). Mange av de store 
lokomotivbedriftene innen olje, shipping og prosessindustri har omfattende salg, 
produksjon og råvareinnkjøp i markeder i Asia, Afrika og Latin Amerika. Dette er til 
dels krevende markeder å operere i. Utfordringer knyttet til korrupsjon, arbeidstakers 
UHWWLJKHWHU��NRUUHNW�VNDWWHSUDNVLV��WLOJDQJ�Sn�NYDOLÀVHUW�DUEHLGVNUDIW��RJ�NULPLQDOLWHW�
er blant utfordringene Sørlandsbedriftene møter i disse markedene. Bedriftene som er 
eksponert mot disse markedene kan med fordel vurdere mer grundig hvilke type 
utfordringer som kan komme til å ramme produksjon, integritet eller omdømme 
og ta sterkere grep for å minske risikoene knyttet til aktivitet i vanskelige markeder. 
En proaktiv risikohåndtering vil kunne trygge bedriften samtidig som den bidrar mer 
positivt til samfunnene i de lokale markedene.      

LEVEKÅR PÅ AGDER: FLERE I ARBEID 
Agderfylkene har en høyere andel uføre og arbeidsledige enn landsgjennomsnittet. 
Dette gjelder særlig for innlandskommunene, hvor andelen strekker seg opp mot 
28 prosent enkelte steder.  Samtidig vil en høyere andel av befolkningen i landsdelen 
være pensjonister enn tidligere i årene fremover. Utfordringen for regionen er å 
WUHNNH�ÁHUH�DY�GLVVH�JUXSSHQH�LQQ�L�DUEHLGVVWRNNHQ��0DQJH�DY�GH�VRP�VWnU�XWHQ�DUEHLG� 
har falt fra i ung alder, ofte allerede som del av skolegang heller enn vansker i arbeidslivet 
VHQHUH�� � 'HW� ÀQQHV� In� HQNOH� O¡VQLQJHU� Sn� GLVVH� XWIRUGULQJHQH�� VRP� NDQVNMH� HU� QRHQ� DY� 
$JGHU�I\ONHQHV�YDQVNHOLJVWH��/LNHYHO��NDQ�EHGULIWHQH�Sn�$JGHU�LGHQWLÀVHUH�PnWHU�GHQ� 
uutnyttede arbeidskraften kan bidra til deres aktiviteter på? En storstilt innsats på dette 
RPUnGH�IUD�ÁHUH�EHGULIWHQH�L�UHJLRQHQ�YLO�JL�SRVLWLYH�ULQJYLUNQLQJHU�L�HQ�UHNNH�ORNDOVDPIXQQ� 
og bidra til at Agder blir en mer attraktiv region både i et næringsperspektiv og i et 
samfunnsperspektiv. 

KUNDEKOMMUNIKASJON OG ATFERDSENDRING 
Agder kjennetegnes av at mange bedrifter produserer varer direkte til forbrukermarkedet 
(eksempelvis Sørlandschips, Hennig-Olsen is, Stormberg) eller er vertskap og 
tjenesteleverandør for turister og reisende (Dyreparken, Color Line, Kilden, festivaler og  

  

SAMFUNNSANSVAR  

Samfunnsansvar i regionen: muligheter
og utfordringer for aktører på Agder

5
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Karen Landmark   Mar ianne Rodve l t    St ina Tor jesen

KRWHOONMHGHU���7LO�VDPPHQ�QnU�GLVVH�ÁHUH�PLOOLRQHU�IRUEUXNHUH�DY�YDUHU�RJ�WMHQHVWHU��
Eksempelvis hadde Dyreparken nær en million besøkende i fjor, mens Sørlandschip har 
omlag 20 prosent av det totale norske chipsmarkedet.  Forbruket av disse varene og 
WMHQHVWHQH�JLU�HW�EHW\GHOLJ�PLOM¡��RJ�KHOVHPHVVLJ�IRWDYWU\NN��.DQ�EHGULIWHQH�ÀQQH�
måter å redusere dette foravtrykket ytterligere samtidig som det gir innsparinger, 
HϝHNWLYLVHULQJ�HOOHU�PHU�VODJ�IRU�EHGULIWHQH"��

De opplevelse- og nytelsesbaserte næringene har også en gylden mulighet til å gi 
kundene større bevissthet rundt sine forbruksmønster og egne miljøfotavtrykk. 
Det kan tenkes at bedriftens egne kommunikasjonskanaler kan tas i bruk for å sette 
fokus på forbrukerens adferd samtidig som denne type kommunikasjon bygger opp 
troverdighet og tillit til bedriften og dens produkter og tjenester. 
Markedsføringslitteraturen peker på at åpent og grundig arbeid med bærekraft kan 
skape større kundelojalitet. 

Flere store globale aktører innen massekonsumpsjon har tatt interessante grep som 
kan inspirere Agderbedriftene. Jeansprodusenten Levi Strauss har redusert vann og 
andre innsatsfaktorer i sin produksjon, samtidig som de vever inn resirkulert materialet 
i produktene. Levi Strauss bruker også en vesentlig del av sin kommunikasjon på 
opplæring av sine kunder. Etter å ha målt miljøfotavtrykket for både produksjon og bruk 
av jeans fant bedriften at halvparten av det totale fotavtrykket var knyttet til vask og 
tørk av plagget hos forbrukerne. Levi Strauss oppfordrer dermed kundene sine til å vaske 
buksene på kaldere vann og med mer miljøvennlig vaskemiddel. Turtøyspesialisten 
Patagonia muliggjør resirkulering av sine plagg og kjørte nylig en reklamekampanje mot 
overforbruk kalt ’Don’t buy this jacket’. Supermarkedkjeden Marks & Spencer på sin side 
har utviklet ny innpakning som sikrer lengre holdbarhet på matvarer og jobber aktivt for å 
redusere kasting av mat.    

GLOBALE LEVERANDØRKJEDER
I seksjonen over har vi skissert tre felt hvor næringslivet på Agder har spesielt gode 
muligheter til å bidra positivt til å løse sentrale samfunnsproblem, samtidig som de 
selv drar nytte av et slikt engasjement. I tillegg til å fremheve disse mulighetene, kan 
også en sentral utfordring for næringslivets samfunnsansvar trekkes frem. 

Lokale og regionale myndigheter ønsker å være en pådriver for mer miljøvennlig og 
sosialt engasjert næringsliv. Den miljømessige siden av dette kommer særlig til utrykk i 
Regionplan Agder 2020 hvor regionale myndigheter skisserer målsetninger og tiltak 
som kan gjøres fra deres side. Det settes frem gode og ambisiøse mål, men noen aspekt 
mangler, særlig hvordan lokal og regionale myndigheter som innkjøpere av varer og 
tjenester fra regionalt næringsliv kan premierer bedrifter som bidrar til miljø og samfunn. 
Bedriftene som ligger i front og tar en tidlig satsning i forhold til miljø og sosiale forhold, 
har ofte problemer med å opprettholde satsningen, fordi kundene ikke tidlig nok 
YHUGVHWWHU�LQQVDWVHQ��+HU�KDU�GHW�RϝHQWOLJH�HQ�YLNWLJ�UROOH��

Dersom eksempelvis klima er et viktig hensyn, bør bedrifter som scorer bra på dette feltet 
SUHPLHUHV�L�RϝHQWOLJH�DQEXGVUXQGHU��'HW�YLO�JL�W\GHOLJH�VLJQDOHU�RJ�LQVHQWLY�WLO�EHGULIWHU�L�
regionen om at det lønner seg å jobbe seriøst og langsiktig med miljø og 
samfunnsutfordringer.     

9
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“      Agder kjennetegnes 
av at mange bedrifter 
produserer varer direkte 
til forbrukermarkedet.  

http://www.chipsandcrisps.com/sorlands-chips.html
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Agderbedriftenes måte å jobbe på matcher perspektivene til ledende internasjonale 
tenkere innen feltet bedriftsstrategi. Harvard-professoren Michael Porter er særlig 
relevant her.   Porter hevder at mange bedrifter henger fast i en utdatert måte å 
tenke YHUGLVNDSLQJ�Sn��)OHUH�KDU�HW�RYHUGUHYHQW�IRNXV�Sn�NRUWVLNWLJ�ÀQDQVLHOO�JHYLQVW��

DE IGNORERER kundebehov og bredere hensyn som vil kunne påvirket bedriftens 
overlevelse på lang sikt. Porter kritiserer bedriftene for å overse press på naturressurser, 
kunders velferd, leverandørers utfordringer og økonomisk stress påført de samfunnene 
KYRU� EHGULIWHQH� SURGXVHUHU� RJ� VHOJHU� YDUHU�� %HGULIWHU� E¡U� KHOOHU� ÀQQH�PnWHU� n� IUHPPH�
’gjensidig verdiskaping’ (’shared value’). Økonomisk verdi kan skapes på en måte som 
også skaper verdi for samfunnet, gjerne ved at bedriftene responderer på samfunnets 
utfordringer i sin forretningsstrategi. Porter mener at denne type tankegang vil være den 
viktigste driveren for innovasjon og produktivitetsvekst i økonomien i årene fremover.
'H�XOLNH�IUHPJDQJVPnWHQH�VRP�LOOXVWUHUHV�L�GH�ÀUH�FDVHQH�IUD�$JGHU�KDUPRQHUHU�JRGW�PHG�
Porters perspektiver og har relevans for sentrale diskusjoner i den akademiske 
litteraturen på samfunnsansvar. 

SKANSKA har forsøkt å ta posisjonen som ledende på grønne bygg  
og latt ferdigheter innen miljøvennlig byggeteknikker og materialbruk 

   være del bedriftens komparative fortrinn i konkurranse med andre   
      entreprenører. Deler av litteraturen på samfunnsansvar diskuterer   
   nettopp i hvilken grad en vektlegging av samfunnsansvar kan skape  
   verdi og gi en bedre markedsposisjon for bedriften. 

   Michael Porter sitt perspektiv ovenfor er typisk for denne tanke-
   gangen, men en rekke andre akademikere har også diskutert i hvilken 
   grad samfunnsansvar har gitt, eller på sikt kan gi fordeler for en   
   bedrift. Den norske SIGLA-eksperten Kristine Kjær understreker 
� � � SRWHQVLDOHW�IRU�EHGUH�ULVLNRKnQGWHULQJ��VDPW�LGHQWLÀVHULQJ�DY�YLNWLJH��

markedsmuligheter ved en strategisk satsning på samfunnsansvar. 

David Lubin og Daniel Etsy hevder at hensyn til miljø og samfunn bli en ny global 
’megatrend’ som alle bedrifter vil måtte forholde seg til på sikt. Bedrifter som tar 
tak i dette tidlig og strategisk, slik Skanska gjør, vil bli morgendagens vinnere spår 
Lubin og Etsy. Andre er mer kritiske. Den amerikanske økonomen Milton Friedman 
hevdet på 1970 tallet at arbeid med samfunnsansvar kaster bort bedriftens tid og under-
graver aksjonærers rettmessige avkastning. 

ENKELTE STUDIER har påvist nøytral eller lavere aksjeverdi på børsen i etterkant av 
satsninger på CRS. Disse målingene kritiseres riktignok for å være for snevre og det er 
bred enighet om at forskere må utvikle mer robuste måter å måle positive eller negative 
HϝHNWHU�DUEHLGHW�PHG�VDPIXQQVDQVYDU�NDQ�KD���

STORMBERG jobber åpent og aktivt med å forbedre arbeidsforholdene hos sine kinesiske 
underleverandører. Negativ innvirkning på miljø og dårlige arbeidsbetingelser blant 
underleverandører i tekstilbransjen har vært et sentralt tema innen samfunns- 
ansvarsfeltet siden 1970 tallet. Joggeskoprodusenten Nike var blant de første til å

PERSPEKTIVER  

Teoretiske perspektiver på 
Agderbedriftenes aktiviteter

“          I hvilken
grad kan 
vektlegging av 
samfunnsansvar 
skape verdi og 
gi en bedre
markedsposisjon?
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bli sterkt kritisert for å ignorere arbeidsforholdene hos sine produsenter i Asia. 
Ulykkene ved klesfabrikkene i Bangladesh i 2013 understreker at utfordringene vedvarer 
for mange kjente internasjonale merker.

Den akademiske litteraturen fremhever hvordan globalisering og økende grad av åpenhet 
og informasjonstilgang gjør det mulig for forbrukerne å overvåke alle produksjonsleddene 
til de store kleskjedene.    Samtidig medvirker internasjonal konkurranse og prispress til 
at klesprodusentene vedvarer å velge produsenter i lavkostnadsland. Det gjør at risikoen 
for forsinkelser i produksjonen eller omdømmetap fortsatt er betydelig for mange 
europeiske og amerikanske klesmerker. 

I TILLEGG TIL RISIKOPERSPEKTIVET er litteraturen på feltet er også i økende grad 
opptatt av gevinstene som et tett og ansvarlig leverandørsamarbeid kan gi. Michael Porter 
foreslår at store globale selskaper kan ha mye å vinne på å utvikle klynger av gode lokale 
leverandører i lavkostnadsland ved å investere i blant annet opplæring og transport. Dette 
YLO�NXQQH�JL�EHGUH�NYDOLWHW��HϝHNWLYLWHW�RJ�VDPDUEHLG�L�OHYHUDQG¡UNMHGHQ��VDPWLGLJ�VRP�GHQ�
aktuelle regionen opplever økt utvikling og velferd.      

(\GH�QHWWYHUNHW�KDU�LGHQWLÀVHUW�VHQWUDOH�XWIRUGULQJHU�NQ\WWHW�WLO�PLOM¡�RJ�UHVVXUVNQDSSKHW� 
som kan innvirke på bedriftenes langsiktige strategier. Bedriftene støtter seg til sentrale 
prognoser innen akademia og samfunnsliv. Dersom dagens industriproduksjon, forbruk og 
befolkningsvekst vedvarer vil 9 milliarder mennesker ha et ressursoverforbruk som tilsvarer 
����MRUGNORGHU�L������� 6WRUVWLOW�LQQRYDVMRQ�RJ�HϝHNWLYLVHULQJ�HU�Q¡GYHQGLJ�L�HQ�UHNNH� 
industrisektorer for å unngå et slikt scenario. 

Bedrifter med langsiktige investeringshorisonter, slik prosessindustrien på Agder har, 
må ta høyde for skifter i markeder og rammebetingelser som vil følge av dette. 
Eyde-nettverket har tilnærmet seg denne utfordringen på en måte som samsvarer med 
teorier om industriklynger. Bedrifter i samme  klynge har ofte ulike kunder og produkter, 
men deler mange behov, utfordringer, ressurser og rammebetingelser.     Samarbeid om 
n�WLOHJQH�VHJ�Q\�NXQQVNDS�RJ�PXOLJKHW�IRU�IHOOHV�UHÁHNVMRQ�RYHU�ODQJVLNWLJH�VWUDWHJLVNH� 
konsekvenser er typiske goder som klyngemedlemmer kan dra nytte av og som kan 
styrke bedriftenes individuelle konkurransedyktighet. 

DET ER NYTTIG for disse bedriftene å bruke klyngen som et forum for dialog bedriftene 
seg i mellom og for dialog med myndigheter og andre eksterne ressurser og aktører. 
Litteraturen på samfunnsansvar understreker også at samarbeid og forståelse mellom 
ulike aktører, som bedrifter, organisasjoner og myndigheter, vil være sentralt om 
bedrifter skal lykkes med sin innsats i forhold til miljø og samfunn.    Dette stiller nye 
krav og forventninger til bedriftsledere: disse må i fremtiden ha erfaring og forståelse 
som strekker seg utover tradisjonelle næringslivsperspektiver.      Felles klyngeaktiviteter 
kan bidra til å knytte kontakter med viktige samarbeidsaktører utenfor næringslivet og 
skape en kultur for samarbeid på tvers av sektorer. 

Det er en økende interesse fra bedrifter i å inngå partnerskap med andre samfunns-
aktører for å oppnå felles mål og løse utfordringer i samfunnet. Å inngå strategiske 
partnerskap er også en av de verdiskapende strategiene som fremheves i litteraturen.
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En form for samarbeid om verdiskaping er strategiske partnerskap mellom bedrifter og 
frivillig sektor (NGO).     I slike partnerskap jobber partene sammen om en felles 
utfordring som påvirker begge parters misjon og som de ikke er i posisjon til å løse 
alene.   De er derfor avhengige av samarbeid for å lykkes. Verdi skapes gjennom 
gjensidig utveksling av ideer, ressurser og innsats som partene ellers ikke ville hatt 
tilgang til, RJ�NDQ�HϝHNWLYW�JHQHUHUH�UHVXOWDWHU�IRU�DOOH�LQYROYHUWH��EHGULIWHQ��1*2�HW�RJ�
ikke minst samfunnet.
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KRISTIANSAND DYREPARK åpnet i 1966, og er en helårsåpen attraksjonspark 
PHG�K¡\VHVRQJ�RP�VRPPHUHQ��'\UHSDUNHQ�KDU�ÁHUH�NRPPHUVLHOOH�EHQ�n�VWn�Sn��
men dyrene er fortsatt den viktigste kjernevirksomheten, ranket som nr. 1 av gjestene, 
foran Kaptein Sabeltann og Kardemommeby. Dyreparken har opplevd jevn vekst siden 
oppstart, og hadde sitt til nå beste år i 2012, med nær 1 million besøkende og ny 
omsetningsrekord. De skiller seg derfor fra bransjetrenden og er, sammen med Astrid 
Lindgrens Värld (Sverige), den eneste nordiske attraksjonsparken som har hatt vekst 
de siste fem årene.

Gjennom medlemskapet i EAZA  og WAZA  har Dyreparken forpliktet seg på 
VWUHQJH�HWLVNH�UHWQLQJVOLQMHU�IRU�GULIW�RJ�G\UHKROG��'\UHSDUNHQ�HU�0LOM¡I\UWnUQVHUWLÀVHUW�
og medlem av Initiativ for etisk handel, og har utviklet egne Codes of Conduct for 
leverandøravtaler i Asia og Afrika for å fremme menneskerettigheter, arbeidstaker-
rettigheter, utvikling og miljø sammen med sine samarbeidspartnere.

BASECAMP
Basecamp Foundation / Mara Naibosho Conservancy  
Basecamp Foundation (BCF), er en ideell organisasjon som fokuserer på sosiale og 
økologiske aspekter ved ansvarlig turisme  i utviklingsland.  BCF ble først registrert 
i Norge, deretter Kenya og USA. BCF er ett av de to bena til den sosiale entreprenør-
aktøren Basecamp.  Basecamps har som visjon: «To be a showcase for responsible 
tourism» og misjonen er: «To leave a positive footprint». Basecamp har oppnådd høy 
anerkjennelse lokalt og globalt og mottatt en rekke utmerkelser og priser i løpet 
av de 12 årene de har eksistert. 

DYREPARKEN

Strategisk partnerskap med
ideell organisasjon

NØKKELTALL

OMSETNING
 293,8 MNOK i 2012, 
  + 44,1 MNOK økning 

       fra 2011

ANTALL ANSATTE 
199 årsverk 

(88 fast + 111 sesong) 
Sesongmedarb. 2012: 

911 personer.

KJERNEVIRKSOMHET 
$WWUDNVMRQVEHGULIW��

Dyreparken og 
Badelandet

EIERSKAP
Norsk

HOVEDKONTOR
Kristiansand

FREMVISNING av dyr er en del av kjernevirksomheten
til den kommersielle opplevelsesparken Kristiansand
Dyrepark. 

Dyreparken forholder seg aktivt til etiske spørsmål 
knyttet til dyr i dyrepark og ser en etisk kobling 
mellom kjernevirksomheten og utfordringene som 
truer dyrearters eksistens i naturen og en bære-
kraftig sameksistens mellom mennesker, dyr og 
natur globalt. For å ta grep om utfordringene, har 
bedriften satset på samarbeid med en ideell 
stiftelse i Kenya.

Resultatet er et langsiktig partnerskap som bidrar 
til å realisere begge parters misjon. Samtidig bidrar samarbeidet til økt 
legitimitet og forretningsmessig merverdi for Dyreparkens 
kjernevirksomhet og skaper verdi for samfunnet. 

2

2 2

0
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STRATEGISKE PARTNERSKAP
Det er en økende interesse fra bedrifter i å inngå partnerskap med andre samfunns-
aktører for å oppnå felles mål og løse utfordringer i samfunnet. Å inngå strategiske 
partnerskap er også en av de verdiskapende strategiene som fremheves i litteraturen.  
En form for samarbeid om verdiskaping er strategiske partnerskap mellom bedrifter 
og frivillig sektor (NGO). I slike partnerskap jobber partene sammen om en felles 
utfordring som påvirker begge parters misjon og som de ikke er i posisjon til å løse 
alene. De er derfor avhengige av samarbeid for å lykkes. Verdi skapes gjennom 
gjensidig utveksling av ideer, ressurser og innsats som partene ellers ikke ville hatt 
tilgang til,
LNNH�minst samfunnet.

UTFORDRINGEN: KOMMERSIELL FREMVISNING AV DYR I DYREPARK
.RPPHUVLHOO�IUHPYLVQLQJ�DY�G\U�L�G\UHSDUN�LQQHKROGHU�HQ�JUXQQOHJJHQGH�HWLVN�XWIRUGULQJ��
Det forutsetter at dyr ikke lever et fritt liv i naturen. Dyreparken forholder seg åpent 
RJ�DNWLYW�WLO�XWIRUGULQJHQ��%HGULIWHQ�OHJJHU�LNNH�VNMXO�Sn�DW�GHQ�I¡UVW�RJ�IUHPVW�KDU�HW�

mersielt mål, men mener at det i tillegg er nødvendig å ha en egen misjon med 
å ha dyr som kjernevirksomhet. Dyreparkens misjon er å fremme bevaring av truede 
dyrearter og drive opplysning om dyr. Misjonen er konkretisert i kriterier som 
vurderes svært strengt.  Som eksempel må de kunne svare ja på spørsmålene: 
Er dyrearten utrydningstruet? Er det med i et bevaringsprogram? Kan Dyreparken 

ve RSSO ULQJ�NQ\WWHW�WLO�G\UHW"�'HUVRP�NULWHULHQH�LNNH�HU�RSSI\OW��DQVNDϝHV�LNNH�G\UHW��
uansett hvor lukrativt det fremstår kommersielt. 

Misjonen gir grunnleggende legitimitet til kjernevirksomheten for Dyreparken både internt 
og eksternt. Opp mot utviklingen i publikums verdier samt nasjonale og internasjonale 
rammebetingelser og regulering, vurderer Dyreparken selv misjonen som viktigere og 
viktigere, som et etisk «licence to operate» og som et konkurransefortrinn i forhold til 
gjesteattraksjon. Et troverdig, konkret og synlig engasjement for å fremme dyrevelferd, 
opplæring og bevaring av dyrearter er derfor kritisk for Dyreparkens suksess og 
overlevelse på lang sikt.

Dyreparken ønsket å engasjere seg i bevaring og dyrevelferd utover egen bedrift, og 
var på utkikk etter gode prosjekter og samarbeidspartnere. Men i vurderingen av aktuelle 
samarbeidspartnere og initiativ, opplevde Dyreparken et etisk dilemma i å skulle 
«…jobbe hardt for dyrevelferd og å redde truede dyrearter i et land hvor barn dør 
i hopetall». 

Parallelt ønsket Dyreparken å fokusere sitt arbeid med samfunnsansvar mer strategisk. 
Bedriften hadde på dette tidspunktet mange små engasjementer i humanitære- og 
andre samfunnsnyttige prosjekter. Med et så spredt engasjement uten koblinger mot egen 
kjernevirksomhet, fremstod satsingen som perifer og det var vanskelig å bruke 
engasjementene til å skape verdi for Dyreparken, herunder arbeidet med bevaring og 
opplæring. Dyreparken lette derfor etter en mulighet til å fokusere sitt engasjement tungt 
i ett prosjekt som hadde en relevant kobling til egen kjernevirksomhet.

LØSNING: Samarbeid med Mara Naboisho Conservancy  

4
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DYREPARKEN TOK EN STRATEGISK BESLUTNING som har vist seg å gi gode løsninger 
på utfordringene. Dyreparken besluttet å forplikte seg i et treparts partnerskap med 
Strømmestiftelsen og Basecamp Foundation for å bidra til å etablere og realisere Mara 
Naboisho Conservancy (MNC). Dyreparken besluttet også å samle og fokusere sitt 
samfunnsansvars-engasjement i dette partnerskapet. 

Mara Naboisho Conservancy er et nyskapende bevaringskonsept som har som mål å bringe 
turistinntekter til lokalbefolkningen samtidig som det bidrar til å bevare dyrelivet i naturen, 
herunder de unike og livsviktige årlige villdyrmigrasjonene i Masai Mara – Serengeti 
området. Det er Basecamp Foundation som er initiativtaker til prosjektet og som har 
utviklet ideen. Partnerskapet med Dyreparken er løpende knyttet til konkrete delprosjekter 
innenfor MNC.

Partnerskapet ble initiert ved at styreleder og grunnlegger av Basecamp 
inviterte Dyreparken til å bli en samarbeidspartner for Basecamp 
)RXQGDWLRQ�YHG�n�ELGUD�WLO�ÀQDQVLHULQJ�DY�SURVMHNWHW�01&��)RU�'\UHSDUNHQ�
fremstod Basecamp Foundation og prosjektet som en svært god match for 
gjensidig verdiskaping.

Partnerskapet gav Dyreparken mulighet til å utvide sin satsing i henhold til 
misjonen ved å engasjere seg langsiktig i et nyskapende prosjekt for 
bevaring av dyr i naturen.  Samtidig svarte prosjektet på Dyreparkens etiske 
GLOHPPD��3URVMHNWHW�IRNXVHUHU�Sn�EHYDULQJ�DY�KHOH�¡NRV\VWHPHW�KYRU�
bevaring av masaikulturen og forbedring av masaienes livsvilkår og 
bevaring av det unike dyrelivet og truede arter i området er gjensidig 
avhengige komponenter. 

Partnerskapet innebar samtidig en mulighet for Dyreparken til å fokusere 
sitt arbeid med samfunnsansvar mer strategisk. Mål og innhold for 
partnerskapet er relatert til Dyreparkens kjernevirksomhet (misjon) og 
NMHUQHYHUGLHU��*HRJUDÀVN�NRUUHVSRQGHUHU�SDUWQHUVNDSHW�JRGW�HWWHUVRP�
VDYDQQHG\U�RJ�$IULND�HU�HQ�VHQWUDO�GHO�DY�SURÀOHQ�L�'\UHSDUNHQ��
Samarbeidet er derfor svært relevant både i forhold til å bevare truede 
dyrearter og informasjon og opplæring knyttet til disse dyrene i 
Dyreparken. I tillegg er det relevant i forhold til Dyreparkens innkjøp
av autentiske suvenirer fra Afrika.

GJENNOMFØRING: FULL INTEGRERING I DYREPARKENS ORDINÆRE AKTIVITETER  
Gjennomføringen av samarbeidet startet for fullt i 2011. Dyreparkens hovedrolle i part-
QHUVNDSHW�HU�n�ELGUD�PHG�ÀQDQVLHULQJ�WLO�%&)���'\UHSDUNHQ�KDU�IRUSOLNWHW�VHJ�WLO�HQ�JDUDQWL-
sum på kr. 300.000 og har fra og med 2013 som mål å samle inn ytterligere 700.000 pr 
år, slik at det årlige bidraget til BCF blir på 1 million kroner.  Dette er et betydelig bidrag 
for BCF.

“          Dette
partnerskapet
ga mulighet 
til å utvide 
den satsning
i henhold til
misjonen ved 
å engasere seg
langsiktig i et
nyskapende
prosjekt for
bevaring av
dyr i naturen.
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Innsamlingene gjennomføres som en integrert del av driften i Dyreparken i form av en 
fortløpende, innovativ konseptutvikling, gjennomføring, evaluering og videreutvikling. 
Eksempler på Dyreparkens innsamlingskonsepter er:

1: DYREPARKEN OPPFORDRER leverandører og samarbeidspartnere til å bidra med 
årlige beløp. Dette er til nå den største innsamlingsposten. Dyreparken stiller da opp 
med medarbeidere som kan fortelle levende om Masai Mara og Mara Naboisho 
Convervancy, på ønskede arenaer hos samarbeidspartnerne.

2: PLASTPOSESALG. Det er innført betaling for plastposene i parken, som før var 
gratis. Pengene går uavkortet til MNC, og Dyreparken dekker produksjonskostnadene. 
6DPWLGLJ� KDU� WLOWDNHW� JLWW� PLOM¡JHYLQVW�� SRVHIRUEUXNHW� HU� UHGXVHUW� PHG� RSS� PRW� �����
3RVHQH��VRP�HU�HQ�YLNWLJ�SURÀOHULQJVÁDWH�IRU�'\UHSDUNHQ��SURÀOHUHU�0DUD�1DERLVKX�RJ�GH�
tre partnerne.     

3: FLASKEPANT. ,�KHOH�SDUNHQ�HU�GHW�VDWW�RSS�ÁDVNHSDQW�W¡QQHU�VRP�SURÀOHUHU�01&�RJ�
er et godt synlig element i parken. Også her oppnår Dyreparken en øsnket “bonus” i form 
DY�PLOM¡JHYLQVWHQ�YHG�DW�ÁDVNHQH�SDQWHV�L�VWHGHW�IRU�DW�JMHVWHQH�NDVWHU�GHP�

4: INNSAMLINGSBØSSER ved kassene, basarer og utlodninger.

5: NYTT TILTAK 2013-SESONGEN: YHG�HQNHOWH�VDOJ�L�NDVVHQH��VS¡UUH�JMHVWHQH�RP�GH�YLO�
runde opp til nærmeste tier. Mellomliggende sum går direkte til MNC. Konseptet 
krever at gjestene har fått med seg historien i løpet av besøket i parken.

6: SUVENIRSALG

Dyreparken har også iverksatt tiltak for å fremme forankring i organisasjonen, formidlings- 
og opplæringskompetanse og informasjonstiltak i parken som har som mål å fremme gode 
opplevelser og læring for gjestene som besøker parken. 

Dyreparken rekrutterer hver høysesong 800-900 sommeransatte som går gjennom 
Dyreparkens serviceskole som en del av opplæringen. Her blir alle de ansatte kjent med 
prosjektet MNC, utfordringen, løsningen, hvorfor og hvordan de tre partene samarbeider, 
slik at de kan fortelle gjestene om dette og svare på spørsmål.

MNC står naturlig på agendaen i hele organisasjonen, i løpende drift og i tenkningen rundt 
egne verdier, nye satsinger, tiltak og resultater.

Å gi gjester økt kunnskap om dyr gjennom opplæring og opplevelser er en viktig del av 
Dyreparkens misjon med å vise frem dyr i parken. Dyrepasserne, biologer og andre ansatte, 
har det som en del av sin oppgave å formidle og trenes opp til å bli gode formidlere. 
'\UHSDUNHQ�JM¡U�HQ�VWRU�RJ�V\VWHPDWLVN� MREE�PHG�n�ÁHWWH� LQQ� LQIRUPDVMRQ�RP�01&�RJ�
dyrene på savannen i sin formidling i parken. Målsettingen at budskapet formidles uten 
SHNHÀQJUH��PHQ�Sn�HQ�PnWH�VRP�EHU¡UHU�JMHVWHQ�VRP�HQ�JRG�RSSOHYHOVH��VRP�VNDSHU�YDULJ�
O ULQJ�RJ�KROGQLQJHU��EUDLQSULQW����(W�HNVHPSHO�HU�O¡YHSUHVHQWDVMRQHU��,�P¡WH�PHG�GH�
mektige dyrene fortelles gjestene både om de konkrete løvene i parken og om løvene i 
naturen i Masai Mara. Dyrepasserne avslutter med å fortelle at løvene er truet, om MNC og 
at det er mulig å hjelpe. Fortellingene om livet for mennesker og dyr i ...
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...MARA NABOISHO�ÁHWWHV�Sn�VDPPH�PnWH�LQQ�L�JMHVWHQHV�JXLGHGH�P¡WHU�PHG�JLUDϝHU��
antiloper, fugler og de andre savannedyrene i Dyreparken.

Besøkende eksponeres for informasjon om prosjektet i hele parken, i dyreinformasjonen, 
SODVWSRVHU��ÁDVNHGXQNHU��RJ�PHU��6OLN�IUHPVWnU�VDPDUEHLGHW�PHG�©V¡VWHUSDUNHQ�L�.HQ\Dª�
som en gjennomgående del av Dyreparkens identitet for en besøkende.  Mest informasjon 
er konsentrert i «Afrika», et tematisert område i parken, hvor gjestene kan bli kjent med 
SURVMHNWHW�L�HW�Q¡WWHVNDOO�YLD�NRPPXQLNDWLYH�SODNDWHU��JMHQQRP�ÀOP��HOOHU�YLD�EXWLNNHQ�6RNR��
hvor det selges smykker og andre suvenirer fra MNC. 

Med rundt en million besøkende i 2012 har Dyreparken potensialet til å nå ut til mange 
med informasjonen om MNC. I tillegg ble det i 2011 sendt en serie på nasjonalt TV om 
dyrepasserne i Dyreparken, som ble svært populær. To episoder ble viet MNC, hvor et 
ÀOPWHDP�YDU�PHG�WUH�G\UHSDVVHUH�QHG�WLO�01&�

Resultater: gjensidig kompetansedeling og styrket legitimitet 
Så langt vurderer partene resultatet av samarbeidet som så vellykket at de er blitt enige 
om å inngå ny forpliktende avtale for 2013-2017. I det følgende fremheves noen av resul-
tatene så langt, sett fra Dyreparkens ståsted. 

KOMPETANSEDELING  
Gjensidig utveksling av kunnskap og kompetanse mellom partnerne er en 
nøkkelfaktor både som motivasjon for å inngå i strategiske partnerskap  og for å 
forløse de ønskede synergiene og suksess i gjennomføringen av det strategiske 
partnerskapet.   I det strategiske partnerskapet mellom Dyreparken og BCF utveksles 
informasjon og kompetanse i forskjellige former og på forskjellige nivåer i 
organisasjonene.
Det foregår både formell og uformell deling av dyrekompetanse mellom medarbeiderne i 
Dyreparken og viltspeiderne og andre ressurser i MNC. Dyreparken fremhever særlig masai-
guidenes rike kunnskap om dyrenes adferd i naturen. Den unike tilgangen til å 
studere savannedyrene i naturen, lese adferden deres, og lære hvordan masai-guidene les-
er adferden deres var lærerik for fagkompetansen fra Dyreparken, og er konkret kunnskap 
de har tatt med seg hjem til parken.  Et konkret eksempel er MNCs 
O¡YHSURVMHNW�KYRU�PDVDLHQH�KDU�HQ�LGHQWLÀVHULQJVPHWRGH�KYRU�GH�VHU�Sn�GHQ�XQLNH�
plasseringen av følehår i ansiktet til hver enkelt løve for å kjenne dem igjen. 

$W�SODVVHULQJHQ�HU�XQLN��VRP�HW�ÀQJHUDYWU\NN��YDU�Q\�NXQQVNDS�IRU�IDJNRPSHWDQVHQ�IUD�
Dyreparken. Dyreparken trekker også frem overføringsverdien av å kunne studere hvordan 
hele økosystemet er knyttet sammen på savannen samt hvordan man kan trekke med 
lokalbefolkningen og hvor viktig det er i arbeidet med å engasjere og spre kunnskap.

I tillegg til at dyrepasserne opplevde mye konkret læring under selve oppholdet, har det 
i etterkant av besøket vokst frem en uformell informasjonsdeling via den personlige kon-
takten som ble etablert under besøket. På facebook utveksles statusmeldinger, bilder og 
informasjon om dyrene i Masai Mara og i parken, spørsmål, svar og erfaringer deles.
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PÅ LEDERNIVÅ har Dyreparkens toppleder besøkt MNC, og har en jevn dialog med 
grunnleggeren av Basecamp Group og toppledelse i BCF. Basecampstifteren og de 
ansvarlige for prosjektet. Han fremhever først og fremst at han utvikler seg og blir 
LQVSLUHUW�L�VLQ�OHGHOVHVWHQNQLQJ�L�P¡WHW�PHG�NXOWXUHQ�L�%DVHFDPS��$W�GHW�HU�PXOLJ�n�
gjennomføre krevende visjoner, og betydningen av små ting for å få til store resultater. 

LEGETIMITET OG TROVERDIGHET
Et troverdig, konkret og synlig engasjement for å fremme dyrevelferd, opplæring og 
bevaring av dyrearter er etter Dyreparkens egen vurdering kritisk for Dyreparkens 
suksess og overlevelse på lang sikt, jf. utfordringsbeskrivelsen ovenfor. Gjennom 
SDUWQHUVNDSHW�PHG�%&)�NODUHU�'\UHSDUNHQ�n�OHYHUH�Sn�GLVVH�RPUnGHQH�HQ�HϝHNWLY�
måte, som stadig genererer nye muligheter for merverdi i driften av parken, som ringer i 
vann. BCFs resultater i Kenya har skapt stor oppmerksomhet og gitt mange priser og 
utmerkelser . 

Avtalen om partnerskap med Dyreparken som ble inngått i 2010, muliggjorde en storstilt 
VDWVLQJ��HWDEOHULQJHQ�DY�0DUD�1DLERVKR�&RQVHUYDQF\��0DUD�1DLERVKR�HU�NMHQW�IRU�VLWW�
unike økosystem, med en verdens største tettheter av ville dyr, deriblant løver. Den årlige 
villdyremigrasjonen kalles ofte et av verdens underverker. Denne store dyrevandringen er 
kritisk for villdyrenes overlevelse, var truet, og Mara Naibosho var et av områdene hvor 
villdyrbestanden hadde sunket kraftig de siste 50 år.  Gjennom å leie de mange små 
jordlappene som området var stykket opp i fra 500 landeiere (masaier), har etableringen 
av MNC igjen muliggjort de store dyrevandringene og samtidig skapt en sikker og langsiktig 
inntekt for 500 masaifamilier. 

Etter etableringen av MNC har villdyrbestanden økt kraftig, omfattende treplanting, 
omlegging fra ved- og kerosin som energiforsyning til solenergi i husholdene er i gang, 
sammen med en andre konkrete tiltak mot vannmangel og tørke er iverksatt, i nært 
samspill med lokalbefolkningen. 

ANDRE RESULTATER 
Gjennom intervjuene har det også kommet frem andre resultater av partnerskapet som 
skaper konkret merverdi for Dyreparken. 

1: ØKT SYNLIGHET
MNC har etter hvert fått stor internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse, noe som kan 
illustreres ved at familien Obama er blant gjestene som har besøkt og plantet trær i MNC. 
Dyreparken løftes frem av Basecamp Foundation på mange arenaer, for eksempel bruker 
grunnleggeren av BCF Dyreparken som eksempel når han snakker til store forsamlinger av 
potensielle støttespillere.

2: STOLTHET, MEDARBEIDERENGASJEMENT OG REKRUTTERINGSFORTRINN
6DPDUEHLGHW�PHG�%&)�HU� OHWW�n�IRUPLGOH�RJ�WUHϝHU�HW�QDWXUOLJ�HQJDVMHPHQW�KRV�GH�DOOHU�
ÁHVWH�PHGDUEHLGHUQH�L�'\UHSDUNHQ�HWWHUVRP�GHW�WHPDWLVN�HU�Vn�WHWW�NQ\WWHW�RSS�PRW�GHW�
Dyreparken selv driver med. 

Dyreparken merker at samarbeidet skaper stolthet og 
engasjement blant de ansatte, og er et særlig fortrinn med hensyn til å rekruttere og holde 
på ettertraktet spisskompetanse.
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3: TILGANG PÅ UNIKE, BÆREKRAFTIGE SUVENIRER OG 
GOD LEVERANDØRKJEDEKONTROLL
Gjennom samarbeidet får Dyreparken tilgang på unike suvenirer fra Mara Naibosho og 
nærliggende områder, som både er forretningsmessig lønnsomme og som har en attraktiv 
historie som det er naturlig å anta bidrar positivt til Dyreparkens omdømme. Samtidig har 
Dyreparken god kontroll og liten risiko knyttet til leverandørkjeden.

4: OPPLYSNINGSARBEID OG POSITIV “BRAINPRINT”
Merverdien som samarbeidet gir til oppfyllelse av Dyreparkens misjon om  opplæring  og 
holdningsendring gjennom positive opplevelser er behandlet i avsnittet «gjennomføring».

LÆRINGSPUNKTER
Avslutningsvis vil vi trekke frem noen læringspunkter fra studien av Dyreparkens 
strategiske partnerskap med BCF som etter vår vurdering kan være nyttige for andre 
bedrifter og virksomheter i Agder.

1: TEMA OG MÅL FOR SAMARBEIDET
Tema og mål for samarbeidet er knyttet opp mot bedriftens 
kjernevirksomhet og kjernekompetanse. Dyreparken gjorde det 
strategiske valget å knytte sitt samfunnsengasjement opp mot en 
samfunnsutfordring som har nær tilknytning til egen kjernevirksomhet 
og kompetanse som dyrepark, samtidig som det svarer på 
Dyreparkens behov for å sikre legitimitet for overlevelse og 
konkurransefortrinn i markedet på lang sikt. Ved å knytte 
samfunnsengasjementet til egen forretningsstrategi, har Dyreparken 
funnet en måte å respondere på en samfunnsutfordring hvor innsatsen 
både skaper verdi for samfunnet og for Dyreparken, og korresponderer 
med den bedriftsstrategiske tenkningen om «gjensidig verdiskaping». 

2: FRA SPREDT FILANTROPI TIL STRATEGISK SAMFUNNSANSVAR 
Den strategiske beslutningen om å samle og fokusere CSR-
engasjementet har også gitt Dyreparken grunnlag for å jobbe mer 
systematisk og langsiktig med å forankre og engasjere i hele 
organisasjonen på en måte som den mer perifere, filantropiske  
LQQIDOOVYLQNHOHQ som bedriften tidligere praktiserte, ikke ga grunnlag for.�
 
Dette har skapt forretningsmessig merverdi gjennom stolthet, 
medarbeiderengasjement og rekrutteringsfortrinn for Dyreparken.

3: STRATEGISKE PARTNERSKAP SOM STRATEGI FOR 
LØNNSOMT SAMFUNNSANSVAR 
Å inngå et omfattende og langsiktig strategisk samarbeid med en ideell 
stiftelse, har så langt vist seg å generere tydelig forretningsmessig 
merverdi for Dyreparken som kan ha stor overføringsverdi for andre 
virksomheter i regionen. Som nyttige læringspunkter skal vi kort trekke 
frem noen nøkkelfaktorer for vellykkede partnerskap mellom kommer-
sielle bedrifter og NGOer som er påpekt i akademisk litteratur om 
stratHJLVNH�SDUWQHUVNDS�� RJ�VRP�HU�JRGW�HNVHPSOLÀVHUW�L�VDPDUEHLGHW�
PHOORP� Dyreparken og Basecamp Foundation.
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a: DET KRITISKE VALGET AV PARTNER
Dyreparken valgte en partner som bedriften har en god match 
PHG��EnGH�L�IRUP�DY�WHPDWLNN�GH�NXQQH�VHWWH�VHJ�IHOOHV�PnO�
innenfor, ekspertise og kompetanse som er kompatibel men 
utfyller hverandre og en grunnleggende likesinnethet til tross 
for faktiske og kulturelle forskjeller. Dette er faktorer har stor 
innvirkning på mulighetene til å lykkes med partnerskapet. Det 
er også viktig å merke seg at målene for samarbeidet er 
knyttet direkte til begge parters misjon og kjerneaktiviteter, 
og har derfor relativt stort potensiale for å skape verdi for 
hverandre. Når de felles målene er strategisk viktig for begge 
parter skapes et skjebnefellesskap som øker sannsynligheten 
å lykkes og for å kunne bli et langvarig og relevant samarbeid .

b: TOPPLEDELSEENGASJEMENT OG FORANKRING I 
ORGANISASJONEN
Engasjementet er tydelig forankret og til dels drevet frem av 
Dyreparkens toppledelse, noe som må anses nødvendig for 
å sikre en langsiktig og forpliktene deltakelse i et partnerskap. 
Samtidig fremstår partnerskapet godt forankret i 
organisasjonen – historien om «søsterparken» er fremstår 
kjent, forstått og verdsatt i det som gjengis fra forskjellige 
nivåer og arbeidsområder i Dyreparken. Dette er viktig for å 
oppnå støtte til gjennomføringen, ikke minst over tid, og gjør 
partnerskapet mindre sårbart for utskifting av nøkkelpersoner

c: KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSUTVEKSLING 
Som beskrevet ovenfor foregår det hyppig og åpen 
kommunikasjon, både formelt og uformelt på mange nivåer 
mellom Dyreparken og Basecamp Foundation og staben i MNC. 
Dette er faktorer som i teorien fremheves som viktige 
suksesskriterier og som reduserer risiko i partnerskap. 
At det også foregår en utstrakt uformell kommunikasjon 
basert på at det utvikles personlig kontakt, fremmer tillit og 
samhørighet og skaper et klima for informasjonsutveksling og 
NRPSHWDQVHGHOLQJ�VRP�QHWWRSS�NDQ�JL�GHQ�V\QHUJLHϝHNWHQ�DW�
begge parter kan ta i bruk en kompetanse og kapasitet som 
overstiger det man har hver for seg.
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    “ Å inngå et omfattende og 
langsiktig strategisk samarbeid 
med en ideell stiftelse har så 
langt vist seg å generere tydelig 
forretningsmessig merverdi for 
Dyreparken.

http://www.dyreparken.no/aarsberetning/2012/
http://www.basecampfoundation.org/page.php%3Fid%3D2%20%20
http://www.basecampfoundation.org/page.php%3Fid%3D2%20%20
http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp%3Forgnr%3D982208610
http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp%3Forgnr%3D982208610
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SKANSKA er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg 
RJ�DQOHJJ��XWYLNOLQJ�DY�NRPPHUVLHOOH�ORNDOHU��EROLJHU�RJ�SURVMHNWHU�L�RϝHQWOLJ�SULYDW�
samarbeid. Norge er et av ni hjemmemarkeder der Skanska har virksomhet. I Norge 
er selskapet delt inn i regioner og  denne casen bygger på informasjon fra ansatte 
i Region Sør. Selskapet har en uttalt grønn strategi og posisjonerer seg, basert på 
selskapets globale miljøkompetanse mot å bli førstevalget når det gjelder grønne 
prosjekter.

SKANSKA er et Fortune 500 foretak og medlem av FN Global Compact 

6.$16.$�GHOHU�VLWW�VDPIXQQVDQVYDU�RSS�L�WUH�IRNXVRPUnGHU��VRP�UHÁHNWHUHU�GHQ�WUHGHOWH�
bunnlinjen, økonomisk ansvar, sosialt ansvar og miljøansvar.  

)RU�6.$16.$�GHÀQHUHV�GHQ�¡NRQRPLVNH�E UHNUDIWHQ�DY�n�VNDSH�PHUYHUGL��DY�n�IRUHWD�
og planlegge etiske innkjøp og av en generell seriøsitet i byggenæringen. Miljøansvaret 
RPIDWWHU�E UHNUDIWLJ�PDWHULDOYDOJ�L�E\JJHSURVHVVHQH��YDQQIRUEUXN��HQHUJLHϝHNWLYLVHULQJ��
JU¡QQH�E\JJHSODVVHU��%5(($0�RJ�/(('�VHUWLÀVHULQJ�DY�E\JJ��EHGULIWHQV�NOLPDUHJQVNDS�
og fotavtrykk. Det sosiale ansvaret omhandler ansvaret bedriften tar for omgivelsene 
bedriften opererer i og dens interessenter. Det sosiale ansvaret knyttes også i stor grad 
opp imot sikkerhet, som står høyt på agendaen for SKANSKA. 

Samfunnsansvar innebærer et økonomisk, så vel som et sosialt og miljømessig ansvar. 
Vi er en stor og ledende bedrift. Det forplikter. 

UTFORDRINGEN: en bransjeleder må ta ansvar, men til hvilken pris?

SKANSKA

Lønner det seg å være grønn?
SKANSKA har forsøkt å ta markedsposisjonen 
som ledende på grønne bygg og latt ferdigheter 
innen miljøvennlig byggeteknikker og materialbruk 
være del bedriftens komparative fortrinn i 
konkurranse med andre entreprenører. 

Bedriften opplever at denne satsingen bare 
delvis har gitt bedriften gevinst på kort og 
mellomlang sikt. Skanskas satsning understreker 
hvor viktig det er at samfunnet for øvrig legger 
til rette for at bedrifter kan foretar bærekraftige 
valg og utvikle grønn teknologi. 

Skanska opplever likevel at en slik innsats og omstilling fra bedrifters 
side i for liten grad i dag ”belønnes” av samfunnet rundt.

NØKKELTALL

OMSETNING
 ca 131,9 milliarder i 2012 

  Omsetningen i Norge 
    var på ca 13,5 milliarder

ANTALL ANSATTE 
57.000 ansatte 

KJERNEVIRKSOMHET 
Entreprenør

EIERSKAP
Svensk

HOVEDKONTOR
Stockholm,

utvalgte hjemmemarkeder
i Europa, USA og

Latin Amerika
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lll: SKANSKA SIN FARGEPALETT:  ”Reisen til det dypgrønne”. Innført i 2009. 

SKANSKA har tydelig kommunikasjon omkring sitt samfunnsansvar  og uttalte mål og 
strategier. SKANSKA Region Sør understreker at de skiller mellom sitt samfunnsansvar, 
som her forstås som bedriftens sosiale ansvar, og deres grønne strategi, som her 
refererer til å bygge og levere grønne bygg med grønne driftsmuligheter.  Men det er 
en samstemt forståelse av at man ikke oppnår troverdighet på den grønne strategien 
hvis ikke bedriften oppleves som seriøs aktør på den sosiale og økonomiske dimensjonen. 
Altså, knyttes for-ståelsen av samfunnsansvar opp imot en tredelt bunnlinje. 

”Når jeg snakker om samfunnsansvar tenker jeg ikke først og fremst på grønn 
SURÀO��)RU�PHJ�HU�VDPIXQQVDQVYDU�n�Jn�IRUDQ��DOWVn�Y UH�OHGHQGH�L�EUDQVMHQ�
i forhold til å vise holdninger og gjøre ting som er med på å drive samfunnet 
vårt vider ei en mer avansert retning. Med andre ord – å jobbe i mot det som 
driver oss i feil retning. Da tenker jeg spesielt på svart arbeid. For meg er det 
å være en foregangsorganisasjon på dette å ta samfunnsansvar” 

Denne typen samfunnsansvar opplever bedriften som kostnadskrevende, men trekker også 
IUHP�DW�GHW�LNNH�ÀQQHV�QRH�DOWHUQDWLY�WLO�n�WD�HQ�RϝHQVLY�KROGQLQJ�Sn�GHWWH�IHOWHW��%HGULIWHQ�
anser svart arbeid og sosial dumping som svært skadelig for bransjen og SKANSKA ønsker 
som en stor bedrift, å ta ansvar som en slags ”bransjeoppdrager”.  SKANSKA oppfattes 
her som en foregangsbedrift som ønsker å være forbilde og drivkraft i viktige samfunns-
spørsmål. 

Den grønne strategien derimot er knyttet opp imot inntjening. SKANSKAs regionkontor 
måles internt på hvor mange grønne byggeprosjekter som igangsettes årlig og 
miljøkompetansen brukes aktivt i anbudsprosesser. Bedriften mener også å se at den 
grønne satsingen har en klar markedsføringsverdi. 
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´9,�EUXNHU�GHQ�JU¡QQH�VWUDWHJLHQ�Sn�ÁHUH�PnWHU��'HW�HQH�HU�n�VWn�
frem som en aktør som har et verdisett og som er seriøs, mener noe 
og vil noe. Den andre delen er at dette er noe som gir oss omtale og 
brukes til å selge prosjekter.”

Den grønne kompetansen og miljøvennlige prosesser er med på å tilføre byggene ekstra 
verdi ved at byggene har generelt sett lavere driftskostnader og er mer energigjerrige. 
SKANSKA bruker den grønne kompetansen som selskapet besitter til å skape nye 
produk-ter som markedet, spesielt det private utleiemarkedet, i økende grad etterspør. 
Selskapet har de siste årene beveget seg fra å ”bare” følge forskrifter, lover og regler 
(compliance) mot å faktisk innovere og skape nye produkter som også er med på å løse 
samfunnsut-fordringer knyttet til klima og miljø (Creating Shared Value, Michael Porter 
(2011)). 

LØSNING: langsiktighet og endring i bransjens rammebetingelser.

SKANSKA understreker at samfunnet rundt dem ikke i tilstrekkelig grad belønner eller 
IRUHWUHNNHU�VHOVNDSHU�PHG�HQ�W\GHOLJ�&65�SURÀO��'HUPHG�HU�GHQ�¡NRQRPLVNH�O¡QQVRPKHWHQ�
altså ikke åpenbar på kort sikt. At bedriften likevel velger å strategisk tilnærming til sam-
IXQQVDQVYDU�KDU�ÁHUH�JUXQQHU��

SKANSKA understreker blant annet at det gir mening å jobbe for en bedrift som setter 
strenge krav til egen oppførsel. 

“Å være del av en bedrift som tar samfunnsansvar og som fremstår 
i media og i praksis som en ledende aktør motiverer meg til å jobbe 
i SKANSKA. Det gjør det utvilsomt. Det å være med å bety noe fra 
HOOHU�WLO��'HW�n�Á\WH�YHNWO¡V�UXQGW�n�LNNH�SnYLUNH�QRH�VRP�KHOVW�HU�MR�
GHW�YHUVWH�VRP�ÀQV��.MHNW�n�VHWWH�VSRU�HWWHU�VHJ�µ�� 

6.$16.$�SHNHU�L�VWRU�JUDG�Sn�GHW�RϝHQWOLJH�VLWW�DQVYDU�VRP�LQQNM¡SHU�RJ�EHVWLOOHU�DY�YDUHU�
RJ�WMHQHVWHU��%HGULIWHQ�YHNWOHJJHU�DW�GHW�RϝHQWOLJH�VRP�E\JJKHUUH�KDU�PDNW�WLO�n�EHO¡QQH�
og foretrekke grønne løsninger som fremmer innovasjon og ny teknologi. Selskapet mener 
at dette i alt for liten grad blir fulgt opp i praksis og at i siste instans så er det alltid pris 
som avgjør hvem som vinner anbudsrundene. Selskapet mener at dette er med på å gjøre 
strategisk samfunnsansvar ulønnsomt for bedriftene og sender uheldige signaler til bran-
VMHQ��%HGULIWHQ�KHYGHU�DW�GHW�RϝHQWOLJH�L�P\H�VW¡UUH�JUDG�E¡U�Y UH�HQ�SRVLWLY�SnGULYHU�IRU�
grønne løsninger og ansvarlig innovasjon. 

KONKLUSJON: Ingen vei tilbake - fremtiden og markedet er grønt

SKANSKA peker på noen åpenbare utfordringer i sitt arbeid med samfunnsansvar. Disse er 
spesielt knyttet til en opplevelse av at samfunnet de opererer ikke i stor nok grad beløn-
ner bedrifter som ønsker å pushe grønne løsninger og bredt sosialt ansvar. Snarere tvert i 
PRW��NDQ�EHGULIWHQ�SHNH�Sn�NRQNUHWH�HNVHPSOHU�KYRU�GHW�RϝHQWOLJH�KDU�YDOJW�DNW¡UHU�VRP�
HU�P\H�PLQGUH�RϝHQVLYH�Sn�GHWWH�IHOWHW��PHQ�OHYHUHU�E\JJ�WLO�HQ�ULPHOLJHUH�SULV��'H�YLVHU�
RJVn�WLO�HNVHPSOHU�KYRU�GHW�RϝHQWOLJH�RPJnU�NUDY��VRP�HU�VDWW�L�HJHQ�DQEXGVEHVNULYHOVH�
ved å inngå nye avtaler knyttet til for eksempel antall lærlinger.

5
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LIKEVEL SER SKANSKA PÅ SAMFUNNSANSVAR  som den eneste rette vei og ser ingen 
alternativer for bransjen. Tenker man ikke ”grønt” i dag, et man ute av markedet. De peker 
på en historisk konservativ bransje som er i ferd med å lene seg mot fremtiden. De viser 
en tydelig bevissthet om bransjens ansvar for å være en del av løsningen på verdens klima- 
RJ�PLOM¡XWIRUGULQJHU��%HGULIWHQ�HWWHUVS¡U�VW¡UUH�EHYLVVWKHW�VSHVLHOW�KRV�GHW�RϝHQWOLJH�RJ�
understreker at de riktige valgene må lønne seg i mye større grad enn hva som er tilfellet 
L�GDJ��+HU�VSLOOHU�GHW�RϝHQWOLJH��VRP�HQ�E\JJKHUUH�PHG�HQHUJLDPELVMRQHU��HQ�VWRU�RJ�YLNWLJ�
rolle. 

”Hvis jeg skulle beskrive en fremtid, så skulle jeg ønske vi var der at vi 
leverte byggverk hvor prosessen med å levere byggverket var så god at 
vi overleverte byggverk med en reklamasjonstid på ti år. i dag er det tre 
år. Det er med på å prege de valgene man tar i forhold til materialbruk og 
annet. Jeg tror vi vil være tjent med å ha en bransje som hadde produkter 
og komponenter med god varighet. Det er å ta samfunnsansvar.” 

LÆRINGSPUNKTER
SKANSKAs erfaringer kan være nyttig for andre bedrifter på Agder, blant annet:

Satsning på miljøkompetanse og ’grønnere’ varer og tjenester kan være en 
måte å posisjonere seg i markedet   

Deltakelse i kompetansehevende nettverk er viktig. SKANSKA trekker frem 
at det å være del av kompetansehevende nettverk er viktig, men at 
disse nettverkene kan bli for generelle i problemstillingene. Altså, 
HWWHUVS¡U�EHGULIWHQ�DUHQDHU�KYRU�EUDQVMHQV�VSHVLÀNNH�XWIRUGULQJHU�L
forhold til samfunnet rundt seg settes på agendaen. Kanskje er tiden 
moden for en næringsklynge for byggebransjen og deres leverandører? 

6NDQVND� HWWHUVS¡U� RϝHQWOLJ� GHEDWW� RPNULQJ� VS¡UVPnO� L� EU\WQLQJVSXQNWHW�
mellom bedrifter og samfunn. SKANSKA i mye større grad å få til en 
RϝHQWOLJ�GHEDWW�RP�VYDUW�DUEHLG��VYDUW�¡NRQRPL�RJ�VRVLDO�GXPSLQJ�RJ�
bransjens ansvar i forhold til dette. Dette er en debatt med stor 
overføringsverdi for andre bransjer. 

54 



30

“     Ingen vei tilbake.
Fremtiden og 
markedet er grønt.

http://www.unglobalcompact.org/%20%20%20
http://www.unglobalcompact.org/%20%20%20
http://www.skanska.no/no/Om-Skanska/Samfunnsansvar/
http://www.skanska.no/no/Om-Skanska/Samfunnsansvar/
http://www.skanska.no/no/Om-Skanska/Samfunnsansvar/
http://www.skanska.no/no/Om-Skanska/Samfunnsansvar/
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STORMBERG AS er et norsk selskap som selger turtøy. Selskapet ble etablert av 
Steinar J.Olsen i 1998. I 2002 ble selskapet som første norske tekstil- og 
sportsmerkevare tatt opp som medlem i Initiativ for Etisk Handel. Som første 
sports- og tekstilmerkevare inngikk Stormberg i 2007 et samarbeid med Norges 
Naturvernforbund for å utvikle turtøy uten miljøgifter Høsten 2009 lanserte Stormberg 
HQ�VWLSHQGRUGQLQJ�IRU�n�¡NH�HQJDVMHPHQWHW�IRU�VDPIXQQVDQVYDU��6WRUPEHUJVWLSHQGHW�
���� DY� Q\DQVDWWH� KRV� 6WRUPEHUJ� HU� HQWHQ� XIDJO UWH�� WLGOLJHUH� NULPLQHOOH�� WLGOLJHUH�
narkomane eller mennesker som på grunn av fysiske eller psykiske helseproblemer faller 
XWHQIRU�DUEHLGVOLYHW��6HOVNDSHW�GRQHUHU�HQ�VXP�WLOVYDUHQGH����DY�RPVHWQLQJHQ�WLO�
humanitære formål.

ETISK HANDEL
Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i 
tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.   Ofte 
er varer som selges i norske butikker produsert i land hvor arbeidskraften er billig, som 
for eksempel Kina som er mest relevant for Stormberg sin del. Fellestrekket er 
dessverre er ofte at arbeidslovgivningen kan være god på papiret, men myndighetenes 
kontroll med hvordan arbeidsgiverne behandler sine ansatte er svak. 

Resultatet er at varer norske bedrifter kjøper og selger ofte er produsert under forhold 
som både er ulovlige og som opprører oss når vi hører om det: Tvangsarbeid, barnearbeid, 
helseødeleggende arbeidsplasser, grov diskriminering og lønn under fattigdomsgrensen.

3HU�GDJV�GDWR�ÀQQHV�GHW� LNNH�QRHQ� ORY�VRP�IRUE\U�HOOHU�KLQGUHU�QRUVNH�YLUNVRPKHWHU�n�
importere varer som er laget under ulovlige forhold slik som barnearbeid og ekstrem bruk 
av overtid. Arbeidet med etisk handel er altså noe virksomheten selv må ta tak i.

STORMBERG

Strategisk samfunnsansvar, 
etisk handel og åpenhet i 
leverandørkjeden

NØKKELTALL

OMSETNING
 286 MNOK i 2012

ANTALL ANSATTE 
Selskapet hadde

i inngangen 
til 2013

rundt 200 
medarbeidere.

KJERNEVIRKSOMHET 
Turtøyprodusent

EIERSKAP
Norsk

HOVEDKONTOR
Kristiansand

STORMBERG har vært blant de første klesmerkene 
i Norge som har publisert sine leverandørlister 
RϝHQWOLJ��RJ�MREEHW�DNWLYW�IRU�n�EHGUH�VLNNHUKHW�
og produksjonsforholdene hos sine asiatiske 
underleverandører. 
Initiativene har vært med på å gi bedriften mer 
stabile forsyninger, samt gode og langsiktige 
relasjoner til sine leverandører. Dette påvirker 
bunnlinjen positivt. 
Samtidig mener bedriftens representanter at Stormbergs 
engasjement i forhold til denne og andre miljømessige og sosiale 
utfordringer foreløpig ikke trigger økt omsetning.
"For tiden pågår det en interessant debatt om åpenhet i tekstilbransjen, hvor
storekjeder tviholder på hemmelige produksjonslister. Fortidens lukkethet står mot 
fremtidens åpenhet." 55 
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UTFORDRINGEN: unngå kritikkverdige lønns- og arbeidsvilkår i tekstilbransjen 
Stormberg ble i September 2002, som landets første sportsgrossist, tatt opp som medlem 
av Initiativ for Etisk Handel (IEH) og begrunner dette valget slik på egne nettsider:

“Bakgrunnen for dette er at vi ønsket å øke kompetansen innenfor 
området etisk handel, samt ytterligere styrke vårt etiske og sosiale 
engasjement. Vi er opptatt av at vår produksjon utenlands skal bidra 
til en sunn sosial og økonomisk utvikling for våre produsenter og det 
samfunnet de lever i. Stormberg produserer alle sine produkter på 
samarbeidende fabrikker i Kina. 

Mange mennesker i det kommunistiske Kina som arbeider innenfor 
tekstilindustrien, opplever kritikkverdige lønns- og arbeidsvilkår. 
Vi vet godt at de sosiale forholdene og respekten for rettigheter 
på arbeidsplassen er helt annerledes i Kina enn i vår del av verden. 
Vi vil gjerne gjøre det vi kan for å redusere disse forskjellene. 
Derfor krever vi at  internasjonalt anerkjente faglige og menneskelige 
rettigheter blir overholdt i alle fabrikker som produserer for Stormberg.” 

Stormberg har gjennom sitt arbeid med etisk handel et uttalt mål om at de som produserer 
stormbergklær skal motta såkalt “levelønn”. Levelønn er av Initiativ for etisk handel sagt 
å være «Lønn som er tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe 
sparing.» 'HQQH�GHÀQLVMRQHQ�HU�LJMHQ�E\JJHW�Sn�,/2�NRQYHQVMRQHQ�RP�0LQLPDO�:DJH�

“Lønningsposen er viktig for oss alle. Mat, klær, hus og muligheten til å 
legge av noe til andre mer «valgfrie» formål, blir muliggjort av en mer eller 
mindre stødig porsjon midler inn på lønnskontoen. Som samfunnsaktør kan 
vi i Stormberg ikke tillate oss å være årsaken til at menneskene som syr 
sports- og turtøyet vi selger, ikke får en lønn de kan leve av. Tvert imot, 
vi må og kan aktivt bidra til at de får en levelønn.” 

LØSNING: åpenhet og aktiv etterleving av etiske retningslinjer  

For å imøtekomme utfordringene knyttet til etisk handel og åpenhet i verdikjeden, har 
Stormberg utarbeidet egne etiske retningslinjer som blant annet innebærer at bedriftens 
leverandører må respektere forhold som ordnede lønns- og arbeidsvilkår, retten til å fag-
RUJDQLVHUH�VHJ��UHWWHQ�WLO�n�LQQJn�WDULϝDYWDOHU�RJ�IRUEXG�PRW�WYDQJVDUEHLG�RJ�EDUQHDUEHLG�
Langsiktighet og åpenhet de viktigste komponenter som legges til grunn for Stormbergs 
sitt arbeid med etisk handel. Bedriften selv er opptatt av at dette er med på å bygge tillitt 
mot leverandører, noe som er helt nødvendig for å lykkes. I noen tilfeller møter Stormberg 
skepsis til sine åpenhetskrav hos leverandørene i Kina. Som en konsekvens av dette, har 
Stormberg nå et kontor i Shanghai med en ansatt som snakker kinesisk. Dette har vist seg 
å være nyttig for å få aksept og møte forståelse for etiske krav og åpenhetskrav.

Bedriften hevder at det ikke er tilstrekkelig å sende disse retningslinjene på engelsk til 
daglig leder på fabrikken. Meningen med disse retningslinjene er at også arbeiderne skal 
kunne få kjennskap til kravene Stormberg stiller ovenfor fabrikkene. For at dette skal...
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... kunne oppnås, er det satt krav fra Stormberg om at retningslinjene oversatt til kinesisk 
skal henges opp på samlingssteder rundt om i fabrikken. Formålet med bedriftens etisk 
handel arbeid er at arbeiderne på den enkelte fabrikken skal få en bedre arbeidshverdag, 
bli behandlet med respekt og få en lønn de kan leve av. 

Stormberg peker på at arbeidet med etisk handel og åpenhet er dynamisk og må til en 
hver tid tilpasses øvrige samfunnsendringer og –utfordringer. Endringer i egen bedrift er 
også en viktig faktor, som for eksempel når Stormberg de siste årene har vokst i størrelse, 
vil dette skape nye utfordringer i arbeidet med etisk handel. Derfor sier bedriften selv at 
de kan bli enda bedre i å utfordre seg selv. Et område som trekkes frem er bedriftens 
underleverandører. I dag stiller Stormberg krav til fabrikkeierne og tar noen stikkprøver i 
leveransene til fabrikkene. Men full kontroll på underleverandørene har de ikke. Og jo større 
bedriften blir, jo mer utfordrende vil dette være. 

Et annet område som bedriften ønsker å fokusere på er kommunikasjon og markedsføring 
av produktene som etiske. Altså, de ønsker å nå bedre ut til kundene med verdien de 
mener ligger i etisk handel, miljøvennlighet, klimanøytralitet og få folk til å velge produktet 
for noe utover prisgunstighet. Foreløpig er det pris og kvalitet som er avgjørende for de 
ÁHVWH�L�NM¡SV¡\HEOLNNHW��

RESULTAT: fra minstelønn til levelønn på kinesiske fabrikker?

“Vi vinner på det (etisk handel) i form av bedre kvalitet, sikker levering, godt samarbeids-
klima og en mer etisk handel. Og verden blir et litt bedre sted for enkelte fabrikkarbeidere.” 

Leverandørenes egne rapporter viser at arbeiderne på fabrikkene som produserer for 
6WRUPEHUJ�L�JMHQQRPVQLWW�InU������PHU�L�O¡QQ enQ�GH�UHJLRQDOH�PLQVWHO¡QQVQLYnHQH�L� 
.LQD��6HOY�RP�GHWWH�HU�HJHQUDSSRUWHULQJ�Vn�HU�GHW�RJVn�GHOYLV�YHULÀVHUW�DY�XDYKHQJLJH� 
undersøkelser     og gir en god indikasjon på hvor nivået ligger. 
Bedriften understreker at målet om levelønn foreløpig ikke er oppnådd på alle fabrikkene 
Stormberg samarbeider med og  trekker frem åpenhet som en faktor for å lykkes med 
dette,  snarere enn en hindring. Bedriftene mener levelønn er en av de viktigste sakene å 
få på plass, og det fordrer at bedriften er villig til å betale en fair pris for produktene som 
produseres til dem. Stormberg anser det som sitt ansvar å gjøre fabrikkeierne i stand til å 
innfri de etiske retningslinjene de krever at de følger.

SAMTIDIG OPPLEVER STORMBERG at både kunder og konkurrenter fremdeles 
argumenterer med at åpenhet og etisk handel kan være hemmende for konkurransen, 
RJ�QRHQ�JDQJHU�Pn�GHW�JnV�ÁHUH�UXQGHU�KYRU�6WRUPEHUJ�NRPPXQLVHUHU�W\GHOLJ�KYD�GH�
forventer av informasjon og hvordan de selv opplever at deres arbeid med åpenhet er 
med på å styrke, snarere enn å svekke, bedriftens konkurransekraft. 

”Første gang jeg så at vårt arbeid med etisk handel og åpenhet lønte seg var når 
ÀQDQVNULVHQ�VOR�LQQ�L������RJ�������9nUH�NRQNXUUHQWHU�ÀNN�SUREOHPHU�PHG�OHYHUDQG¡UHU��
at leveransene var ustabile, det samme var kvaliteten og produksjonstiden. Det var også 
stor usikkerhet rundt tilgjengelig arbeidskraft og lønnskostnader. Da så vi at vi klarte 
å opprettholde levering. Vi hadde i denne perioden ingen kansellerte leveringer. Alt var 
IRUKnQGVROJW��Vn�GHWWH�KDGGH�Y UW�NRVWEDUW�IRU�RVV�n�PnWWH�Á\WWH�SURGXNVMRQHQ�µ�
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Når det gjelder etterspørsel etter produkter som er underlagt strenge etiske krav, synes 
Stormberg å kunne peke på en oppadgående trend, men fremdeles er det ikke press på 
dette fra kundenes side. Snarere en forventning om at ”alt er på plass”. For eksempel er 
GHW�VY UW�In�WUHϝ�Sn�6WRUPEHUJV�KMHPPHVLGH�GHU�KYRU�IDEULNNOLVWHU�RJ�HYDOXHULQJHU�OHJJHV�
ut. Noe som kan tyde på at kundene har en forventning om at alt er som det skal eller at 
HWLVN�KDQGHO�LNNH�Q¡GYHQGLJYLV�HU�VW\UHQGH�IRU�GH�ÁHVWH�DY�RVV��

KONKLUSJON: tillit blant leverandører og styrket omdømme

Stormberg har altså vært blant de første klesmerkene i Norge som har publisert sine lev-
HUDQG¡UOLVWHU�RϝHQWOLJ��RJ�MREEHW�DNWLYW�IRU�n�EHGUH�VLNNHUKHW�RJ�SURGXNVMRQVIRUKROGHQH�
hos sine asiatiske underleverandører. Dette har gitt bedriften mer stabile forsyninger, 
samt gode og langsiktige relasjoner til sine leverandører. Etter ti år med etisk handel og 
full åpenhet, slår bedriften selv fast at etisk handel lønner seg, også økonomisk. Storm-
berg opplever ikke at deres åpenhet og arbeid med etisk handel hemmer deres konkur-
ransekraft, snarere tvert imot. 

LÆRINGSPUNKTER
'HW�HU�ÁHUH�VLGHU�YHG�HWLVN�KDQGHO�RJ�nSHQKHW�VRP�KDU�RYHUI¡ULQJVYHUGL�IRU�EHGULIWHQH�Sn�
Agder. 

Etisk handel og åpenhet gir forutsigbarhet og sikre 
leveranser i turbulente tider, og vises derfor positivt 
på den økonomiske bunnlinjen.

Etisk handel og åpenhet gir økt forståelse for komplekse 
sammenhenger hos både kunder og leverandører.

Åpenhet og etisk handel er viktig i forhold til å oppnå 
mål om levelønn og gode arbeidsforhold, og dermed 
gode leveranser. 

Åpenhet og etisk handel fremmer god kommunikasjon 
mellom fabrikkeiere og kunde. 

1
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“     Vi vinner på det 
(etisk handel) i form 
av bedre kvalitet, 
sikker levering, godt 
samarbeidsklima og 
en mer etisk handel. 

Og verden blir et litt 
bedre sted for enkelte 
fabrikkarbeidere.

www.ordkraft.no
www.ieh.no
www.ieh.no
www.ieh.no
www.stormberg.no
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en
www.stormberg.no
www.stormberg.no
www.ordkraft.no
www.stormberg.no
www.stormberg.no
www.stormberg.no
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EYDE-NETTVERKET 
Eyde-nettverket er et nettverk av 9 prosessindustrier på Sørlandet som gjennom de siste 
6 år har jobbet i felleskap med å møte industriens komplekse utfordringer i forhold til 
både økonomiske, økologiske og samfunnsmessige aspekter. 

Eyde-nettverket samarbeider for å øke egen konkurransekraft i det langsiktige løp, for å 
redusere eget miljøfotavtrykk, for å bli mer robuste i forhold til svingninger i konjunktur 
og rammebetingelser, og for å videreutvikle virksomhetene. 

1HWWYHUNHW�ÀQDQVLHUHV�DY�EHGULIWHQH�VHOY���YHG�NRQWLQJHQW�RJ�HJHQLQQVDWV��RJ�YHG�
¡NRQRmiske bidrag fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, Kristiansand kommune og 
Innovasjon Norge. 

Fra og med 1 januar 2010 ble Eyde-nettverket en del av Arena-programmet som er en 
IHOOHV�VDWVLQJ�PHOORP�,QQRYDVMRQ�1RUJH��1RUJHV�IRUVNQLQJVUnG�RJ�6,9$��,������ÀNN�
nettverket utvidet sin Arenastatus med to  år. Gjennom Arena Eyde 1 (2010-2012) 
ÀNN�QHWWYHUNHW�HWDEOHUW�HQ�VROLG�SODWWIRUP�IRU�YLGHUH�VDPDUEHLG��7RSSOHGHUQH�HU�HQLJH�
om at tiden er moden for et enda sterkere strategisk samarbeid, og med inspirasjon fra 
World Business Council for Sustainable Developments (WBCSD) sin Vision 2050: «A new 
agenda for business laying out a pathway to a world in which nine billion people can live 
well, and within the planet’s resources, by mid-century», har Arena Eyde 2 uttrykt sin 
visjon for 2020: 

Sørlandet skal være verdens ledende 
kunnskapsregion for bærekraftig 
prosessindustri.

EYDE-NETTVERKET

Samfunnsansvar og klyngesamarbeid som 
overlevelsesstrategi
BEDRIFTENE i Eyde-nettverket representerer globale selskaper, og 
legger til grunn at globale  ressursutfordringer, herunder klima-
utfordringene, må være sentrale drivere for forretningsutvikling 
og konkurransekraft. Eyde-nettverket har utviklet felles 
bærekraftstrategi, ved å ta utgangspunkt i World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD) sitt posisjoneringsnotat 
fra 2010 (Vision 2050: A new agenda for business laying out a 
pathway to a world in which nine billion people can live well, and 
within the planet’s resources, by mid-century). 

Eydebedriftene opplever at samarbeid kan styrke hver enkelt bedrifts 
satsingen på bærekraft og at felles løft på bærekraft kan være med å 
videreutvikle en klynge.
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VISION 2050  understreker at dersom dagens industriproduksjon, forbruk og 
befolkningsvekst vedvarer vil 9 milliarder mennesker ha et ressursoverforbruk 
VRP�WLOVYDUHU�����MRUGNORGHU�L��������6WRUVWLOW�LQQRYDVMRQ�RJ�HϝHNWLYLVHULQJ�HU�GHUIRU� 
nødvendig i en rekke industrisektorer for å unngå et slikt scenario.     Bedrifter med 
langsiktige investeringshorisonter, slik prosessindustrien på Agder har, må ta høyde 
for skifter i markeder og rammebetingelser som vil følge av dette. EYDE-medlemmene 
har tilnærmet seg denne utfordringen på en måte som samsvarer med teorier om

 industriklynger.

For å realisere denne målsettingen konsentreres arbeidet i Arena Eyde 2 (2013-2014) 
RP�n�LGHQWLÀVHUH�IHOOHV�IRUVNQLQJV��LQQRYDVMRQV�RJ�XWYLNOLQJVSURVMHNWHU�NQ\WWHW�WLO
bærekraft og samfunnsansvar som skal utgjøre kjernen i det felles kunnskapsmiljøet 
som gir Eyde-nettverket posisjon til å ta en global ledende rolle for bærekraftig 
prosessindustri. 

Prosjekter for kompetanseøkning, forskning, innovasjon og internasjonalisering blir 
GHÀQHUW�LQQHQIRU�RPUnGHU�GHU�(\GH�QHWWYHUNHW�KDU�PXOLJKHW�WLO�n�HWDEOHUH�NXQQVNDSVPLOM¡HU�
på globalt nivå.

UTFORDRING: krevende utenlandske eiere og langsiktige investeringshorisonter

From business-as-usual

To vision 2050
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“De som knekker koden for å produsere fremtidens 
produkter med minst mulig ressursbruk, har vunnet.” 

Lars Petter Maltby, adm. dir, Saint-Gobain, 
styreleder Eyde-nettverket.

Og i 2010 utredet nettverket status for klimasatsing og samarbeid i de ni bedriftene med 
tanke på hvordan dette arbeidet skulle legges opp videre. Den foreløpige konklusjonen 
var at de ni bedriftene var godt posisjonert for å jobbe videre med klima og bærekraft. 
'H�ÁHVWH�EHGULIWHQH�L�QHWWYHUNHW�KDU�XWHQODQGVNH�HLHUH�RJ�RSSOHYHGH�DW�DOOH�GLVVH�KDGGH� 
samsvarende fokus på langsiktig forretningsutvikling og hvor det stilles nye krav til både 
VDPIXQQVDQVYDU��UHVVXUVHϝHNWLYLWHW��NOLPD�RJ�PLOM¡��7LO�GHOV�RYHUJLNN�NUDYHQH�IUD�HLHUQH�GH� 
kravene som stilles fra norske myndigheters side.    I tillegg hadde de ni bedriftene uttalte 
PnO�RP�EnGH�UHVVXUVHϝHNWLYLWHW��XWVOLSSVUHGXNVMRQ��HQHUJLVSDULQJ��+06�RJ�PHU�QRUPDWLYH� 
mål knyttet til for eksempel inkluderende arbeidsliv og fravær/nærvær. 

LØSNING 1: felles kompetansebygging på bærekraft

Med utgangspunkt i disse utfordringene iverksatte nettverket en mer grundig kartlegging 
som også innebar samtaler med alle topplederne for å sikre forankring og ekstern faglig 
støtte fra blant andre Agderforskning og Dr. Per Sandberg   Gjennom denne prosessen 
med høy grad av informasjonsdeling, kartlegging og strategisk dialog, konkluderte 
topplederne med at de hadde en felles posisjon å bygge bærekraftsatsingen videre på:   

Norske enheter best i eget konsern

Bedriftenes materialer/produkter vil nyttegjøres i et bærekraftig samfunn

%HW\GHOLJH�DPELVMRQHU�IRU�E UHNUDIW�RJ�UHVVXUVHϝHNWLYLWHW

Strategien i konsernene møter ambisjonene 
for et lavutslipps-samfunn

På bakgrunn av dette, formulerte nettverket sin ambisiøse visjon knyttet til endring i en 
mer bærekraftig retning og en omstilling som tar innover seg globale utfordringer som 
klimaendringer, ressursknapphet og energitilgang. 

LØSNING 2: Kodeknekking for bærekraft:
fagekspertene jobber sammen på tvers av bedriftene 

Andre fase i arbeidet med bærekraft fokuserte på en omfattende prosess for dialog og 
bred medvirkning på tvers av bedriftene og fagkompetansene i nettverket. Målet var for 
det første å kommunisere og forankre forståelsen som var skapt i topplederforum av 
ressursutfordringene i konkurranseperspektiv hos et bredt spekter av nøkkelpersoner for 
LQQRYDVMRQ�RJ�XWYLNOLQJ�L�EHGULIWHQH��)RU�GHW�DQGUH�YDU�PnOHW�n�LGHQWLÀVHUH�IHOOHV�
FoU-prosjekter og utvikle disse sammen med regionale aktører som UiA, Agderforskning 
og Teknova.  
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For å adressere kompleksiteten i de globale bærekraftsutfordringene og optimalisere for 
nytenkning rundt mulighetene som potensielle løsninger representerer, ble det utviklet en 
metodikk for å sette i spill kompetansen og tankekraften på tvers av bedriftene og faglige 
«siloer» i Eydes fagfora. 

Omdreiningspunktet ble “Eyde Kodeknekkersamling”:

En intensiv workshop over to dager. Her samlet bedriftenes nøkkelpersoner fra Eydes ulike 
fora (Lean. Energi, HR, FoU, Toppleder) seg til workshop. Samlingen ble innledet med 
inspirasjon fra leder av miljøorganisasjonen Zero og fra tre av Eydes toppledere. 

3n�GHQQH�VDPOLQJHQ��EOH�nWWH�NRQNUHWH�SURVMHNWLGHHU�IRU�UHVVXUVHϝHNWLYLVHULQJ��
SURVHVVIRUEHGULQJ�RJ�SURGXNWXWYLNOLQJ�LGHQWLÀVHUW��(W�YLGW�VSHNWHU�DY�SURVMHNWHU���
fra store teknologiske løft (løsninger for prosesser uten CO2-utslipp, full 
utnyttelse av råmaterialer, 0-avfall mv) til kompetanseutvikling (lederutvikling for å 
bygge opp under endringskultur og fremtidsforståelse) og systematisk 
kompetansedeling (Eyde kompetansebank). 

Prosjektideene fremkom som svar på bedriftenes 
egne behov. Det var viktig å legge til rette for 
full åpenhet og ekte engasjement blant 
deltakerne. Dette ble sikret ved god 
forankring i toppledelsen. Av samme 
hensyn ble Kodeknekkersamlingen 
gjennomført kun med representanter 
for bedriftene til stede. 
Alle bedriftene deltok. 

Deretter ble det gjennomført 
en oppfølgingsworkshop, hvor 
regionale FoU-aktører ble invitert 
til informasjon og høyttenkning 
rundt hvordan prosjektideene kunne 
tas videre. 

RESULTAT:
felles løft og nye idéer

Nettverket understreker at prosjektet har 
forløst svært positive resultater. 
Prosjektideene fra Kodeknekkersamlingen er 
videreutviklet til 6 innovative samarbeidsprosjekter. 
Kodeknekkersamlingen ses på som startskuddet for 
det som er hovedstrategien for Arena Eyde 
���SHULRGHQ��,GHQWLÀVHULQJ�RJ�HWDEOHULQJ�DY�IHOOHV�
forsknings- innovasjons og utviklingsprosjekter 
knyttet til bærekraft og samfunnsansvar.

KODEKNEKKERSAMLING 1: 
Nøkkelpersoner knekker kodene 

for å beholde posisjonen 
som globale enere i fremtidens 

bærekraftsamfunn.
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Å JOBBE MED BÆREKRAFT PÅ KLYNGENIVÅ trekkes av nettverket frem som 
svært positivt. Det har vist seg å være samlende og styrkende på samarbeidet. 
Den felles visjonen har vært med på å gi retning til å enes om og utvikle felles prosjekter. 
Arbeidet med bærekraft har også gitt muligheter i krysningen mellom næringsliv, det
RϝHQWOLJH�OLY�RJ�EHGULIWHQH���

KONKLUSJON: klyngesamarbeid hjelper frem bærekraftig omstilling  

Eyde-nettverket understreker at bærekraftsatsingen er knyttet til bedriftenes overlevelse 
i et marked i konstant endring. Nettverket har erkjent at vesentlige globale drivere 
VRP�UHVVXUVNQDSSKHW�RJ�NOLPDHQGULQJHU�YLO�KD�HQ�HϝHNW�Sn�GHUHV�PnWHU�n�RSHUHUH�Sn��
Nettverket ser også forretningsmuligheter i å være ”best i klassen” på bærekraft og i 
økende grad at markedet etterspør produkter som er ”rene” i prosess og produksjon. 
Å løfte bærekraft opp som hovedstrategi ses på som en nødvendighet og ”det eneste 
rette å gjøre”. 

I tillegg ser nettverket at deres satsing på bærekraft har positive ringvirkninger lokalt og 
regionalt i forhold til styrket troverdighet, samarbeid med FoU institusjoner og det 
RϝHQWOLJH�JHQHUHOW��

NETTVERKET LØFTER også frem at et felles fokus på bærekraft er med på å videreutvikle 
klyngesamarbeidet, og klyngesamarbeidet på den andre siden er med på å styrke bedriftenes 
arbeid med bærekraft. Så lagt vi har kunnet se er deres  tunge vektlegging av bærekraft 
visjon for en næringsklynge unik i Norge.  
Gjennom utvikling av felles prosjekter søker nettverket ytterligere å knytte bærekraft 
sammen med samfunnsutfordringer som fravær/nærvær problematikk, utvikling av 
lederskap på alle nivå og utvikling av bedriftskultur. Dette er igjen knyttet til en 
anerkjennelse av at de nødvendige omstillingsprosessene knyttet til globale drivere, krever 
ÁHNVLEOH�RJ�HQGULQJVYLOOLJH�G\NWLJH�RUJDQLVDVMRQHU�EHGULIWHU��

Eyde-nettverkets samarbeid om sin ambisiøse bærekraftstrategi belyser også på en 
interessant måte handlingsrommet disse bedriftene synes å ha med utenlands eierskap. 
I noen tilfeller kan nettverket vise til at deres bedrifter opplever at eierne stiller 
strengere krav til deres miljø- og samfunnsansvar enn hva norske myndigheter gjør. 
Og i svært mange tilfeller sier bedriftene at deres eiere er positive til at de jobber 
strategisk med samfunnsansvar i Norge gjennom Eyde-nettverket. Bedriftene går på 
denne måten i front for en ønsket utvikling. 

AVSLUTNINGSVIS kan det nevnes at Eyde-bedriftenes samarbeid samsvarer godt med 
sentrale observasjoner i den akademiske litteraturen på klynger. Bedrifter i samme  klynge 
har ofte ulike kunder og produkter, men deler mange behov, utfordringer, ressurser og 
rammebetingelser.    Samarbeid om å tilegne seg ny kunnskap og mulighet for felles 
UHÁHNVMRQ�RYHU�ODQJVLNWLJH�VWUDWHJLVNH�NRQVHNYHQVHU�HU�W\SLVNH�JRGHU�VRP�NO\QJH� 
medlemmer kan dra nytte av og som kan styrke bedriftenes individuelle konkurranse-
dyktighet.   Det er nyttig for disse bedriftene å bruke klyngen som et forum for dialog 
bedriftene seg i mellom og for dialog med myndigheter og andre eksterne ressurser og 
aktører. Litteraturen på samfunnsansvar understreker også at samarbeid og forståelse  
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trekkes av mellom  ulike aktører, som bedrifter, organisasjoner og myndigheter, vil 
være sentralt om bedrifter skal lykkes med sin innsats i forhold til miljø og samfunn.   
Dette stiller igjen nye krav og forventninger til bedriftsledere: disse må i fremtiden ha 
erfaring og forståelse som strekker seg utover tradisjonelle næringslivsperspektiver.  
Felles klyngeaktiviteter kan bidra til å knytte kontakter med viktige samarbeidsaktører 
utenfor næringslivet og skape en kultur for samarbeid på tvers av sektorer. 

Bakgrunnen for at bedrifter inngår samarbeid gjennom klyngeprosjekter er ofte knyttet 
til at de får en konkurransemessig fordel av det. Denne fordelen er knyttet til at nær 
JHRJUDÀVN�DYVWDQG�PHOORP�EHGULIWHU�DY�OLJQHQGH�W\SH��6OLN�IRU�HNVHPSHO�(\GH�QHWWYHUNHW� 
er et eksempel på. Konkurransemessige fordeler kan være knyttet til at spredning av 
arbeidskraft, kunnskap, spesialiserte kompetanser, mv. blir lettere gjennom et 
klyngesamarbeid. Nærhet til FoU-institusjoner, Universiteter, Høgskoler mv, er også 
noe som ofte utnyttets strategisk gjennom institusjonelt samarbeid i klyngesammenheng.
(ϝHNWHU�Sn�NO\QJHQLYn�VDPYDULHUHU�YLGHUH�PHG�RPIDQJHW�RJ�LQWHQVLWHWHQ�Sn�VDPDUEHLG�L� 
klyngeprosjektet. 

Noe forenklet kan vi si at klynger i en vekstfase er kjennetegnet ved at bedriftene i større 
og større grad har nytte av samarbeidet for å nå egne mål knyttet til nyskaping, 
produktivitet, lønnsomhet, mv. En videre oppgradering av klyngen innebærer utvikling 
av sosial kapital, tette relasjoner mellom aktørene, som gjør at samarbeidet får en mer 
uformell og organisk karakter. Dette ytterligere styrker mulighet for læring og utvikling 
i klyngen ved at samarbeidet ikke lengre er basert på kun nytte-kalkulasjoner men også 
tillitt, anseelse, uformelle sanksjoner som supplement til formelle avtaler og annet. 
Ett kjennetegn ved modne klynger er derfor at de i tillegg til mye sosial kapital også 
HU�RUJDQLVDWRULVN�ULNH��L�GHQ�IRUVWDQG�DW�GH�EHVWnU�DY�HQ�PLNV�DY�VDPKDQGOHQGH�RϝHQWOLJH��
private, frivillige støtte organisasjoner. 

LÆRINGSPUNKTER 
'HW�HU�ÁHUH�VLGHU�YHG�(\GH�QHWWYHUNHWV�PHWRGLVNH�RJ�VWUDWHJLVNH�VDWVQLQJ�
på bærekraft som kan ha en potensiell overføringsverdi for andre bedrifter 
både regionalt, nasjonal og internasjonalt. 

Nettverket er tydelige på at klyngesamarbeidet har muliggjort en 
tilnærming til arbeidet med bærekraft som ikke ville vært mulig i den 
utstrekning hvis bedriftene hadde valgt å jobbe med bærekraft hver 
for seg. Felles utfordringer, felles problemstillinger og ikke minst felles 
arenaer for kompetanseheving, løftes av nettverket frem som svært 
viktige elementer i arbeidet med bærekraftstrategien. Bærekraft har 
også vist seg å være et felt som på mange måter er ”ufarlig” å samarbeide 
om og dette samarbeidet har igjen ført med seg en åpenhetskultur i 
nettverket som tilsynelatende er positivt også på andre felt. 

Nettverket understreker at åpenhet og samarbeid om bærekraft og 
samfunnsansvar har vært og er positivt i forhold til samarbeid med FoU 
LQVWLWXVMRQHU�RJ�GHW�RϝHQWOLJH��'HW�KDU�YLVW�VHJ�n�Y UH�HQ� LQQJDQJ�VRP�
fungerer godt for eksempel i dialog med det politiske liv. 

Nettverket løfter også utenlands eierskap frem som positivt i arbeidet med 
bærekraft. På konsernnivå fant alle bedriftene i Eyde-nettverket støtte, 
handlingsrom og i pålegg knyttet til arbeid med bærekraft.

 76 

 77 

78



44

“     På bakgrunn av dette, formulerte 
nettverket sin ambisiøse visjon 
knyttet til endring i en mer 
bærekraftig retning og en omstilling 
som tar innover seg globale 
utfordringer som klimaendringer, 
ressursknapphet og energitilgang. 
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