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Executive Summary 

This thesis investigates the Corporate Social Responsibility (CSR) discourse in 

Denmark, and how the concept of CSR is ascribed meaning in different contexts as it 

is presented in Danish business oriented newspapers. We have experienced an 

increased attention towards CSR in the Danish and global corporate world, and many 

different discourses are struggling to impose their definition of the concept CSR onto 

society. This ongoing struggle creates confusion amongst corporate leaders in 

relation to conducting proper leadership, while still developing and maintaining 

corporate legitimacy. 

 In 2008 the Danish government passed a law which requires the 1100 

largest Danish corporations to detail their CSR activities in their annual reports, and 

this places urgency on the need for a better understanding of CSR. 

 

Within the paradigm of social constructivism which sees the concept of CSR as 

socially constructed, we analyzed how CSR is ascribed meaning in different ways 

and how the discourses form the managerial context of corporations. We gathered 

168 CSR related articles from two leading Danish business oriented newspapers and 

categorized them depending on how CSR was ascribed meaning in each article. Our 

analytical approach is based on Ernesto Laclau and Chantal Mouffe‟s discourse 

analysis, and with a supplement of the concepts of legitimacy and leadership we 

were able to conduct a meaningful analysis of the concept of CSR. 

 

Our analysis consists of two main parts: an introductory analysis and a discourse 

analysis. The introductory analysis sets the scene for how this thesis becomes 

meaningful in relation to the surrounding society and also to the professional 

discourse that we as researchers create meaning through. This analysis points out 

that society has shifted from acting through a traditional liberal discourse, which 

makes a clear-cut distinction between public and private, politics and economy, to 

acting through a discourse in which the very organization of society itself is 

negotiated. This entails the possibility of meaningfully referring to corporations and 

consumers as political actors and emphasizes the stakeholder perspective that CSR 

contains, which means that corporations are forced to negotiate their legitimacy 

publically. 
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Our second analysis is a thorough discourse analysis of the empirical data in order to 

investigate the different discourses within which CSR appears. We construct ten 

different categories, each representing a separate discourse: Philanthropy, Human 

rights, Employee aspects, Environment and climate, Marketing and reputation, 

Integration, Management tools and „how it is‟, Values, Bottom line, and Interaction 

with people in society. Within each category, the concept of CSR is ascribed 

meaning in a certain way, and accordingly, the „right‟ way for corporations to conduct 

legitimate leadership is constructed within that discourse. 

 

The second part of our thesis consists of two tests where we compare our categories 

and findings with two other empirical examples of how CSR is ascribed meaning: a 

catalogue of CSR tools prepared for the Danish government, and the Danish 

corporation A.P. Møller-Mærsk‟s 2009 Sustainability report. We find that there are 

several similarities in the ways that CSR is constructed, although the empirical 

examples stem from very different contexts. On this note, we clarify our thesis‟ 

theoretical and practical contributions towards how corporations are legitimately able 

to approach the field of CSR. 

 

In the final part of our thesis we conclude that there is an increasing attention 

towards CSR, and that a joint CSR discourse is emerging, in which socially legitimate 

leadership is taken for granted as encompassing a strategic and integrated approach 

to CSR – and that running a business is no longer only a matter of profits. 

 

We finish by reflecting critically on our methods, analyses, conclusions, and 

alternative approaches we could have chosen. We consider what our contribution 

has been, and propose certain studies that could be relevant to carry out in 

continuation of the work presented in our thesis. 
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1. Introduktion 

Denne afhandling har to overordnede formål. For det første at udføre en empirisk og 

teoretisk funderet undersøgelse for at afdække flertydigheden i begrebet CSR. For 

det andet skaber denne undersøgelse et analytisk kategoriseringsværktøj, man som 

virksomhed og forsker kan anvende i sit arbejde med CSR. 

 

1.1. Indledning 

Interessen for CSR udspringer af, at begrebet på uddannelsesinstitutioner som 

Copenhagen Business School (CBS) er et populært emne, der ligefrem fået oprettet 

selvstændige fag. Det har været en stor del af den uddannelse i 

kommunikationsledelse fra selvsamme uddannelsesinstitution, som vi afslutter med 

denne afhandling, og har på den måde fyldt meget i vores akademiske verden. 

Imidlertid er det billede, vores uddannelse har skabt af CSR, ikke nødvendigvis det, 

vi ser afspejlet ude i det danske erhvervsliv. Begrebet CSR lader til at kunne dække 

over mange forskellige aktiviteter og tilgange, men det er uklart, hvor grænserne går 

for, hvad der kan betegnes som CSR. 

 Nogle ser det som endnu en smart forkortelse, som marketingfolk har fundet 

på, og andre ser det som et gyldigt forsøg på at forbedre både vores danske 

samfund og resten af verden. Nogle ser det udelukkende som en ekstern aktivitet, 

mens andre ser det som en aktivitet, der er integreret i hele virksomheden samt dens 

forsyningskæde. Men hvad begrebet kan dække over er blevet mere aktuelt, fordi 

CSR er blevet noget, ledelserne i dansk erhvervsliv i stigende grad skal forholde sig 

til. I maj 2008 udsendte den danske regering nemlig en handlingsplan for 

forretningsdrevet samfundsansvar, der er Regeringens bud på, hvad CSR skal 

hedde på dansk. 16. december samme år indførte Regeringen en lov, der medførte, 

at de 1100 største danske virksomheder fra regnskabsåret 2009 skal gøre rede for, 

hvordan de forholder sig til samfundsansvar. Det er endvidere “regeringens mål at 

udbrede forretningsdrevet samfundsansvar blandt både store og små virksomheder” 

(weblink 9:7). CSR er således kommet for at blive og er noget, man som ledelse skal 

tage stilling til. 

 Vi oplever samtidig, at CSR – i hvert fald inden for vores fag – er „kommet på 

mode‟ samtidig med, at flere af mastodonterne indenfor dansk erhvervsliv (Novo 
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Gruppen er her frontløber) har benyttet sig af og rapporteret om CSR i mange år. 

Alligevel er det ikke så simpelt for alle større virksomheder, hvilket fx A.P. Møller-

Mærsk erfarede i 2009. Virksomheden oplevede en større medieskandale i 

forbindelse med forholdene på en containerfabrik i Kina på trods af at de et år før 

havde ansat Novo Nordisks tidligere CSR-chef (weblink 8) for at hjælpe med deres 

CSR-arbejde. 

 Regeringens lovkrav skal også ses i lyset af, at det blev indført midt under den 

finanskrise, vi nu befinder os i efterdønningerne af. De fleste virksomheder har 

formentlig haft nok at gøre med at fokusere på økonomisk overlevelse, og derfor må 

kravet om stillingtagen til CSR være svært at forholde sig til samtidig. 

 

1.1.1. Problemfelt 

Det nye lovkrav skaber udfordringer for dansk erhvervsliv, fordi det nu er lovpligtigt 

for de 1100 største danske virksomheder at rapportere om CSR, der altså lader til at 

være et meget bredt defineret begreb. På trods af, at det er så stor en del af, hvad 

uddannelsesinstitutionerne underviser fremtidens ledere i, så er det måske ikke alle 

nutidens ledere, der har en klar fornemmelse af, hvad det betyder. Selvom det endnu 

kun er lovpligtigt for de største virksomheder, så har Regeringen et eksplicit mål om 

også at udbrede CSR hos små og mellemstore virksomheder. Derfor er det 

nødvendigt at få afklaret, hvad begrebet egentlig dækker over, så alle 

virksomhedsledere kan få en idé om, hvordan de skal gribe det an. For at kunne 

indfange flertydigheden af begrebet CSR er det oplagt at benytte en 

socialkonstruktivistisk ramme for undersøgelsen, fordi begreber og fænomener i 

dette paradigme ikke er meningsfulde i sig selv, men får tilskrevet mening i kraft af 

den kontekst, de opleves eller kommunikeres i (Mik-Meyer & Järvinen 2005:9f). 

Denne videnskabsteoretiske tilgang giver os derfor mulighed for at få overblik over, 

hvad begrebet CSR kan rumme af meningstilskrivelser. 

 

Vi er bekendt med adskillige akademiske facetter af CSR-begrebet, og der kommer 

hele tiden flere til. Men hvordan ser begrebet ud, når det bliver præsenteret for 

almindelige ledere i dansk erhvervsliv, der ikke alle kan forventes at have en 

uddannelse i ledelse? Fordi CSR netop er noget, ledere skal tage stilling til bliver 

begrebet meningsfuldt ifm. ledelse. Denne afhandling undersøger derfor 

flertydigheden af CSR-begrebet, sådan som vi opfatter, at mange danske 
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virksomhedsledere udsættes for det, nemlig gennem erhvervsrettede medier. 

Problemformuleringen lyder derfor: 

 

Hvordan tillægges begrebet CSR mening i danske erhvervsrettede medier, og 

hvad skaber det af mulige handlerum for legitim virksomhedsledelse? 

 

For at besvare problemformuleringen vil vi i afhandlingen komme omkring følgende 

underspørgsmål: 

- Hvilke større meningssammenhænge indgår CSR i? 

- Hvordan knyttes CSR til ledelse? 

 

1.1.2. Begrebsafklaring 

Vores socialkonstruktivistiske tilgang har afgørende betydning for, hvordan vi i dette 

afsnit definerer begreber og for, hvordan vi opfatter vores problemfelt og formulerer 

vores forskningsspørgsmål. Vi beskriver socialkonstruktivisme nærmere i denne 

afhandlings teori- og videnskabsteorikapitel (kapitel 2). 

 

Hvad er CSR? 

Der er mange forskellige måder at definere begrebet CSR på. Vi forstår CSR som 

virksomheders samfundsansvar1 og tager udgangspunkt i EU-kommissionens 

officielle definition af begrebet: ”CSR defineres som virksomhedernes frivillige 

arbejde på at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter 

og i interaktionen med deres interessenter” (Dansk oversættelse i Ashridge 2005:3, 

af European Commission, weblink 1).  

 I kraft af denne definition er der mange af virksomhedens aktiviteter, der kan 

samles under betegnelsen CSR – det kan være alt fra at støtte lokale øko-haver til at 

sikre, at menneskerettighederne overholdes gennem hele virksomhedens 

forsyningskæde.  

 Idet vi ønsker at afdække mulige måder at tillægge begrebet CSR mening på, 

udgør ovenstående CSR-definition udgangspunktet for vores arbejde med begrebet, 

og vores analyse viser altså, på hvilke områder miljømæssige og sociale hensyn 

bliver meningsfulde. CSR indebærer, som det fremgår af ovenstående citat, et 

                                                           
1
 ‟Samfundsansvar‟ er Regeringens oversættelse af begrebet CSR, og vi behandler 

dem i denne afhandling som et og samme begreb. 
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interessentfokus hos virksomheden, og interessenter er i vores optik “any group or 

individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's 

objectives" (Freeman 1984:46). Idet interessenterne er ‟enhver gruppe eller individ‟, 

er de at finde både i og uden for virksomheden. Fordi vi undersøger handlerummet 

for legitim virksomhedsledelse er dette interessentfokus vigtigt for vores analyse, 

hvilket vi beskriver yderligere i nedenstående definition af legitimitetsbegrebet. 

 

Legitimitet 

Vores forståelse af begrebet legitimitet tager udgangspunkt i Mark Suchmans 

definition: “Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions 

of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed 

system of norms, values, beliefs, and definitions” (Suchman 1995:574). Legitim 

adfærd defineres altså som det, der anses som attraktivt, rigtigt eller passende i 

det socialt konstruerede meningssystem, hvor adfærd bedømmes ud fra dette 

systems normer, værdier osv. Hvad der anses som legitimt er altså altid afhængigt 

af konteksten.  

 Ydermere beskrives legitimitet som den vigtigste ressource en virksomhed 

kan besidde, idet legitimitet sørger for, at virksomheden får adgang til alle andre 

ressourcer, den måtte have brug for (Pedersen 2004:147). Dermed er legitimitet 

den ressource, der giver virksomheder „license to operate‟.  

 Legitimitet knytter sig til interessenter på den måde, at det er en 

virksomheds interessenter, der bedømmer om virksomheden er legitim eller ej. 

Interessenterne altså de aktører, virksomheden skal fremstå legitim overfor for at 

overleve. Hvis en virksomhed er legitim anses den således som “tidssvarende, 

troværdig og attraktiv” (Pedersen 2004:147) af sine interessenter, og dermed 

ønsker disse både at handle med virksomheden og at være ansat hos den, hvilket 

igen betyder, at den har „license to operate‟. 

 

Hvad forstår vi ved virksomhedsledelse? 

Før vi overhovedet vil begynde at definere virksomhedsledelse, må vi først gøre op 

med en stor del af den engelsksprogede ledelseslitteratur, der ofte skelner mellem 

„leader‟ og „manager‟. Her varetager førstnævnte visioner og forandring, mens 

sidstnævnte varetager den daglige drift og problemløsning (Jackson & Parry 

2008:18f). Imidlertid har det danske sprog ikke noget dækkende ord for „manager‟ og 
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skelner i det hele taget ikke sprogligt mellem de to ledelsesniveauer – både 

‟managers‟ og ‟leaders‟ er ledere på dansk. Derudover påpeger bl.a. Brad Jackson 

og Ken Parry, at ”Leadership is one of the key tasks of management alongside 

planning, controlling and organizing” (Jackson & Parry 2008:19), hvilket indikerer en 

sammensmeltning af de to niveauer. Derfor finder vi det ikke meningsfuldt at skelne 

mellem de to begreber, hvorfor virksomhedsledelse for os indbefatter både 

managementfunktioner og ledelsesvisioner. 

 

For at få øje på virksomhedsledelse ift. vores teoretiske og analytiske ramme er det 

vigtigt, at ledelsesdefinitionen kan fungere i samspil med socialkonstruktivismen og 

dennes fokus på kontekstuel meningsskabelse. Vi har derfor valgt at tage 

udgangspunkt i Tony Watsons konstruktivistiske definition, der beskriver 

ledelsesarbejde (managerial work) på følgende måde: “an activity carried out in 

organisations to develop and maintain structural arrangements and cultural 

understandings about appropriate behaviour which are necessary for exchanges to 

occur whereby resource demands by groups inside and outside the organisation 

(employees, managers, shareholders, the state, customers, for example) are met to 

sufficient a degree to enable resource requirements to be supplied (work efforts, 

investment, legal approval, revenue), allowing the organisation to continue in 

existence into the future” (1994:33). Watson beskriver altså, hvordan 

organisationsledelse er en aktivitet, der skal udvikle og vedligeholde de strukturer og 

kulturelle opfattelser af, hvad der er „passende opførsel‟, der måtte være nødvendige 

for at muliggøre, at forskellige grupper i organisationen og dens omverden udveksler 

forskellige ressourcer, såsom arbejdsindsats og investeringer. Denne udveksling 

tillader organisationens fortsatte overlevelse. Vi beskæftiger os gennem denne 

afhandling med en bestemt type organisation, nemlig erhvervsvirksomheden. Havde 

vi benyttet betegnelsen organisation i stedet, havde det dækket over langt flere 

organisationstyper, herunder fx frivillige organisationer og foreninger, som imidlertid 

ikke er vores fokus. 

 

Vi har valgt Watsons definition af ledelse, idet den gør os i stand til at få øje på 

ledelse som mange forskellige aktiviteter. Endvidere er den i overensstemmelse med 

denne afhandlings socialkonstruktivistiske ramme, idet den netop understreger, at 

kulturelle forståelser kan skabes og vedligeholdes – dvs. konstrueres. Hvad der er 
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‟passende opførsel‟ er dermed socialt konstrueret og kan være forskelligt fra kultur til 

kultur – fra situation til situation. Fællesnævneren for aktiviteter, der kan defineres 

som ledelse er altså i Watsons og vores optik, at de på en eller anden måde kan 

siges at udvikle og vedligeholde en opfattelse af, hvad der er passende opførsel, 

således at de nødvendige ressourceudvekslinger kan ske. 

 

For at forklare, hvordan man som leder udvikler og vedligeholder de kulturelle 

forståelser‟ af passende adfærd, der skal sikre legitimitet, supplerer vi med Gail 

Fairhursts syn på ledere som “managers of meaning and co-constructors of reality” 

(Fairhurst 2005:166). I dette perspektiv betragtes ledelse som en kommunikativ 

aktivitet. Ledelse handler om at påvirke andre menneskers meningsskabelse, og på 

den måde guide dem i retning af en bestemt opfattelse af virkeligheden (Fairhurst 

1995), hvilket med Watsons begreber vil svare til at udvikle og vedligeholde en 

bestemt „kulturel forståelse‟. Samtidig beskriver dette også ledelse som strategisk 

kommunikation, idet ledelse knyttes til kommunikation med det formål at påvirke 

andre menneskers fortolkninger og opfattelser af virksomhedens handlinger, så der 

er større mulighed for at disse opfattes som passende. 

 

Tony Watson beskriver, hvilke basale funktioner en leder – ifølge forskellige udgaver 

af traditionel ledelseslitteratur – udfører, nemlig ”planning, organising, staffing, 

directing, coordinating, reporting, budgeting, forecasting, commanding, controlling” 

(Watson 1994:35-36). I vores oversættelse bliver disse funktioner til: planlægning, 

organisering, bemanding/rekruttering, vejledning, koordinering, rapportering, 

budgettering, prognosticering, kommanderen/styring og kontrolleren. Han beskriver 

også, at det ikke nødvendigvis ligger lige for, hvilke aktiviteter der skal til for at udføre 

disse funktioner, og at det ofte er „en famlen i mørket‟ (Watson 1994:37). Når vi 

kobler dette med, at ledelse er en aktivitet, der skal udvikle og vedligeholde 

forståelser af, hvad der er passende adfærd, giver det mening, at de aktiviteter, der 

skal til for at udføre de basale funktioner, også er socialt konstrueret samt at 

forskellige sociale/kulturelle kontekster kan kræve forskellige aktiviteter for at disse 

funktioner udføres. Det giver sig selv, at aktiviteterne også skal være passende i den 

kontekst, hvori de udføres. 
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Watsons definition af virksomhedsledelse, suppleret med legitimitetsbegrebet og 

Fairhursts kommunikative uddybning, giver os mulighed for at afdække 

virksomhedsledelse som en i høj grad kommunikativ aktivitet nært forbundet med 

CSR og alle de (andre) aktiviteter og funktioner, som en virksomhed udfører. Vi 

beskriver de forskellige definitioner, teorier og deres sammenhæng samt 

videnskabsteoretiske forudsætninger langt mere fyldestgørende i denne afhandlings 

teorikapitel (kapitel 2). 

 

Hvad forstår vi ved erhvervsrettede medier? 

Med erhvervsrettede medier mener vi medier, hvis hovedfokus er erhvervslivet, og 

hvis primære målgruppe er virksomheder og deres beslutningstagere. Vi benytter 

Børsen og Erhvervsbladet, da vi med disse dækker bredt inden for erhvervslivet. Se 

yderligere beskrivelse af medierne i kapitel 3 (Undersøgelsesdesign). 

 

1.2. Læsevejledning 

Denne læsevejledning er en guide til dig som læser, hvor vi præsenterer 

afhandlingens opbygning samt forklarer vores fremgangsmåde ift. bl.a. referencer og 

tegnsætning, så du ved, hvorfor vi gør, som vi gør. 

 

1.2.1 Opbygning af afhandlingen 

Afhandlingen er bygget op på følgende måde: 

Efter dette introduktionskapitel, hvor vi har indført læseren i problemstillingen, i 

definitionen af centrale begreber samt henvisningsmetode, går vi i kapitel 2 videre til 

at præsentere vores teoretiske analyseramme, hvor vi også redegør for opgavens 

videnskabsteoretiske udgangspunkt og metodologi. Derefter følger en beskrivelse af 

afhandlingens undersøgelsesdesign, hvor vi går i dybden med fremgangsmåden for 

indsamling og behandling af empiri (kapitel 3). I kapitel 4, der er afhandlingens 

analysekapitel, sætter vi først scenen for den videre analyse, hvorefter analysen af, 

hvordan CSR bliver tillagt mening i erhvervsrettede medier følger (afsnit 4.2.). Kapitel 

5 består af to afsnit, hvori vi sammenligner vores analyseresultater med to andre 

former for empiri, hvorefter kapitel 6 er en opsamlende diskussion af brugbarheden 

af vores resultater og bl.a. beskriver CSR nærmere ift. ledelsesfunktioner. 
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Afhandlingen afsluttes med en konklusion (kapitel 7) og en refleksion over de til- og 

fravalg, vi har foretaget undervejs samt mulige konsekvenser heraf (kapitel 8). 

 

1.2.2. Tegnsætning 

”..” eller ‟..‟ – Når vi benytter os af citater enten fra empirien eller teorien står selve 

citaterne i kursiv og er indrammet med citationstegn således: ”…”. Når det derimod er 

os selv, der taler benytter vi os af ‟…‟ – på denne måde gøres det klart, hvor vi selv 

taler, og hvornår vi lader empirien og teorien tale. 

 Hvis vi tilføjer noget i et citat, enten forklarende titel på afsender eller anden 

relevant information, står det i parenteser, men ikke i kursiv (i modsætning til selve 

citatet). Hvis vi omvendt udelader noget i et citat – fx for at forkorte det – vil det 

fremgå ved, at der står tre punktummer i kantede parenteser: […]. 

 

1.2.3. Henvisninger 

Før eller efter punktum – Når vi henviser til litteraturen foregår det på forskellige 

måder: 

1. Citater – her står henvisningen lige efter citatet. Hvis der citeres fra artikler i 

empirien står der henvisning til artiklen, og hvis der citeres fra anden empiri 

eller litteratur står der forfatterens navn, årstal og sidetal. 

2. Når der ved en enkelt sætning i teksten henvises til empiri eller litteratur, står 

henvisningen med forfatterens navn, årstal og sidetal som det sidste i den 

sætning inden punktummet. 

3. Når den samme henvisning benyttes til flere sætninger i træk eller til et helt 

afsnit står den med forfatterens navn, årstal og sidetal efter punktummet i 

sidste sætning. På denne måde fremgår det, at der henvises til mere end blot 

den sidste sætning. Dette gør vi for at lette læsningen for dig som læser samt 

fordi nogle henvisninger dækker over større meningssammenhænge, der 

kræver mere end én sætning. 

 

Generelt om henvisninger 

 Når vi henviser til litteratur og empiri i teksten skriver vi (forfatterens navn(e) 

årstal:sidetal), fx (Watson 1994:35). 
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 I litteraturlisten bruger vi American Psychology Associations 

referencestandarder. 

 

Generelt gennem hele afhandlingen henviser vi frem og tilbage til forskellige afsnit for 

at skabe overblik og for at læseren ikke skal sidde og bladre frem og tilbage for at 

huske detaljer. Dette mener vi vil lette læsningen og skabe en god forståelse for de 

større sammenhænge i vores argumentation. 

 

I nogle afsnit (især gennem det meste af kapitel 4) benytter vi os meget af citater fra 

empirien. Dette gør vi, fordi det er vigtigt for os at lade empirien tale som en del af 

vores argumentation, og så læseren kan se hvad vi gør og hvorfor vi kommer frem til 

de konklusioner, vi drager. 

 

Samtlige bilag er vedlagt i elektronisk form på en cd-rom. 
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2. Teori, videnskabsteori og metode 

Vi tilgår vores problemfelt med udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk forståelse 

af meningstilskrivelse og med en diskursanalytisk fremgangsmåde. I det følgende 

vil vi uddybe de teorier og begreber, vi benytter i analysen. Først gennemgår vi 

diskursteorien, hvorefter vi udvider vores værktøjskasse med supplerende 

begreber. 

 

2.1. Diskursteori 

Når man skal undersøge, hvordan et fænomen tillægges mening, er diskursteorien 

et oplagt valg. I det følgende vil vi beskrive, hvordan Ernesto Laclau og Chantal 

Mouffes (2001 + 2002) diskursteori er relevant netop til at belyse vores 

problemstilling om betydningen af begrebet CSR samt beskrive diskursteoriens 

forudsætninger. 

 

I denne opgave er vores primære teori Laclau og Mouffes diskursteori, der bygger 

på en poststrukturalistisk og socialkonstruktivistisk opfattelse af verden. Imidlertid 

kan diskursteori også ses som en selvstændig videnskabsteoretisk tilgang 

(Hansen 2004). Formålet med vores analyse er at vise, hvordan begrebet CSR 

meningsudfyldes, hvorfor Laclau & Mouffes diskursteori er ideel. Havde vi været 

interesserede i at undersøge tilblivelsen af begrebet CSR, havde fx Michel 

Foucaults genealogiske diskursanalyse (Villadsen 2006) været at foretrække. Hvis 

vi derimod havde været interesserede i, hvilke ulige magtforhold, fremstillingen af 

CSR er med til at opretholde, så havde Norman Faircloughs kritiske 

diskursanalyse (Fairclough 2003) været brugbar. Men netop fordi vi er 

interesserede i alle de forskellige måder, CSR-begrebet er meningsfuldt på lige 

nu, har vi valgt Laclau & Mouffes diskursteori som teoretisk fundament. CSR som 

begreb bliver brugt til at beskrive mange forskelligartede aktiviteter og bliver 

dermed meningsfuldt på mange forskellige måder, hvilket Laclau og Mouffes 

diskursteori altså netop er god til at belyse. Laclau & Mouffes diskursteori handler 

om at forstå det sociale som en diskursiv konstruktion (Jørgensen & Phillips 

2006:34), og netop derfor er teorien velegnet til at belyse vores problemstilling og 

som teoretisk grundlag i en socialkonstruktivistisk tilgang. 
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2.2 Laclau & Mouffes diskursteori 

Vores forståelse af Laclau og Mouffes diskursteori er baseret på kapitel 3 i deres 

hovedværk “Hegemony and Socialist Strategy” (2001), hvor de formulerer deres 

egentlige diskursteori. Fordi Laclau og Mouffe ikke selv giver nogen klar 

beskrivelse af, hvordan teorien kan fungere som et reelt analyseværktøj, 

eksisterer der mange forskellige fortolkninger af teorien. For derfor at skabe vores 

egen diskursteoretiske værktøjskasse har vi lagt os op ad Marianne Winther 

Jørgensen og Louise Phillips‟ fortolkning af Laclau & Mouffe i bogen 

“Diskursanalyse som teori og metode” (2006). Deres fortolkning bidrager nemlig 

med konkrete forslag til anvendelse af teorien i praksis. 

 I afhandlingen inddrager vi desuden (og som det fremgår af 

begrebsafklaringen) en række begreber, som ikke stammer fra Laclau & Mouffes 

univers. Dette gør vi for at give flere forskellige former for indsigt og dermed en 

bredere forståelse. Jørgensen og Phillips skriver, at et sådant multiperspektivistisk 

analyseapparat ikke blot er tilladt men også værdsat, idet det giver flere forskellige 

former for indsigt (Jørgensen & Phillips 2006:12). De teorier, vi inddrager, bygger 

alle på en konstruktivistisk tilgang til verden. Når man arbejder med Laclau og 

Mouffes diskursteori er det i øvrigt ofte nødvendigt at „oversætte‟ og omsætte 

logikken fra de teorier, man indarbejder, til diskursive termer (Jørgensen og 

Phillips 2006:155). Vi beskriver således vores øvrige analytiske begreber ud fra 

diskursanalysens termer for på den måde at gøre dem til en meningsfuld del af 

vores samlede analyseapparat. 

 

Grundtanken bag diskursteori er, at menneskers eneste adgang til verden er 

gennem diskursiv mediering (Hansen 2004) – dvs. at vi altid betragter verden 

gennem et bestemt paradigme, som derved konstituerer vores opfattelse og 

konstruktion af denne. Det betyder samtidig, at diskursteorien, i kraft af at være 

socialkonstruktivistisk, modstiller sig essentialismen, hvor “genstande besidder en 

eller flere egenskaber (essenser), der i absolut forstand er vigtigere end andre” 

(Koch 2004:85). For essentialister er alle genstandes (og væseners) essens derfor 

noget fast og iboende, der ikke ændrer karakter i forskellige kontekster. Andre 

karaktertræk, der kan ændres, er ikke faste (essentielle) og dermed, i absolut 

forstand, mindre vigtige. Diskursteorien er på denne baggrund anti-essentialistisk, 
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idet fænomener inden for denne teoretiske retning ikke har nogen iboende 

karaktertræk, der er vigtigere end andre – tværtimod er et fænomens karaktertræk 

afhængige af beskuerens opfattelse og konstruktion af disse. Denne anti-

essentialisme gør netop diskursteorien til et oplagt valg ift. vores problemstilling, 

da vi med den kan analysere flertydigheden i CSR-begrebet som en række af lige 

vigtige meningstilskrivelser. Havde vi derimod valgt fx en essentialistisk teori inden 

for det positivistiske paradigme, havde vi med det samme gjort os blinde over for 

denne flertydighed, og dette ville ikke være meningsfuldt ift. vores problemstilling. 

 

Der findes mange mulige definitioner af diskursbegrebet, og vi vil her præsentere 

et par af dem, og herudfra udarbejde en definition, der er meningsfuld i vores 

tilgang. Jørgensen & Phillips definerer ud fra Laclau og Mouffe diskurs som 

”fastlæggelse af betydning inden for et bestemt domæne” (2006:36). Fuglsang og 

Olsen definerer diskurs som en ”afgrænset horisont for mening og handling” 

(2004:567). Ud fra disse to kan vi se, at diskurs har noget at gøre med 

fastlæggelse af mening og betydning på et afgrænset felt. Det handler altså om 

grænser for meningsfulde fortolkninger af ytringer og handlinger. Når vi betragter 

dette ift. den socialkonstruktivistiske ramme, giver denne definition mening, idet 

det netop er konteksten, der afgør, hvordan en handling eller ytring bliver 

meningsfuld. Diskurser udgør en bestemt måde at give betydning til virkeligheden 

på, og sætter derfor en ramme for, hvordan handlinger og ytringer kan tilskrives 

mening inden for et bestemt felt. På den måde er der nogle betydninger, der bliver 

mindre meningsfulde end andre, og nogle, der fuldstændig udelukkes. En diskurs 

udgør derfor et bestemt meningsunivers. Vi bruger i øvrigt begrebet 

„diskursivering‟ til at angive, at et begreb indsættes og anvendes i en diskurs. 

 

Laclau og Mouffe hører under det, Klaus Rasborg kalder erkendelsesteoretisk 

konstruktivisme (2004:353). Det betyder, at de ikke afviser, at der eksisterer en 

verden uden for diskurserne – vi kan blot ikke tilgå den på andre måder end 

gennem diskurserne (Hansen 2004:393). For Laclau og Mouffe er alle sociale 

praksisser diskursive, og de skelner således ikke mellem diskursive og ikke-

diskursive fænomener (Jørgensen & Phillips 2006:46; Laclau & Mouffe 2001:107). 

Det betyder, at diskursen også bliver materiel (Laclau & Mouffe 2001:108) og 

dermed også udmønter sig i fx arkitektur, en CSR-rapport eller i et samfunds 
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organisation. Diskursen er dermed ikke blot noget, som vi kan analysere i fx 

dokumenter, men noget, der har reelle sociale konsekvenser, (hvilket vi kommer 

nærmere ind på i afsnit 2.1.8), omend disse også kun kan forstås og tilgås 

gennem diskursiv mediering. 

 

2.1.1. Saussures tegnbegreb som en forudsætning for diskursteorien 

En vigtig forudsætning for at forstå diskursteori er Ferdinand de Saussures 

tegnbegreb, som har haft stor betydning for udviklingen af diskursteorien. 

Saussure var lingvist, og hans banebrydende bidrag til videnskabsteorien var hans 

idé om, at forholdet mellem sproget og virkeligheden er arbitrært. Der er intet 

logisk nødvendigt forhold mellem fx ordet “tordenskrald” og det lydfænomen, der 

forekommer ude i verden og bliver beskrevet som et sådant. At vi som mennesker 

forstår, hvilket fænomen et andet menneske hentyder til, når det bruger ordet 

“tordenskrald”, er fordi vi gennem sproget og kulturen har lært, at det forholder sig 

således. Saussure taler således om betegner (signifié), der er ordet, og betegnet 

(signifiant), der er fænomenet, og sammen udgør disse to tegnet. (Dinesen 

1994:16) Forholdet mellem betegner og betegnet er således kontingent (dvs. 

kunne have været anderledes). Et tegn får sin specifikke mening ved at være 

forskelligt fra andre tegn (Jørgensen & Phillips 2006:35) – det er i kraft af alt hvad 

det ikke er (og dermed er forskelligt fra), at ordet „tordenskrald‟ får sin betydning. 

 

Diskursiv mediering, langue og parole 

Med diskursteoriens begreber kan vi sige, at når en betegner knyttes til en 

betegnet konstrueres der et tegn og der er tale om diskursiv mediering. Den 

diskursive mediering består således i, at én bestemt forbindelse mellem en 

bestemt betegner og en bestemt betegnet vælges ud af utallige muligheder, 

hvilket vi uddyber i det følgende. 

 Som mennesker har vi brug for, at verden er meningsfuld, hvilket den, 

ifølge diskursteorien, kun bliver gennem diskursiv mediering (Hansen 2004:394). 

Når en betegner knyttes til en betegnet tilskrives den betegnede derved en 

bestemt mening. Ethvert udsagn er på den måde en diskursiv mediering og 

dermed en bestemt konstruktion af verden. Idet forholdet mellem betegner og 

betegnet er kontingent, kan et udsagn om fx et tordenskrald tilskrive fænomenet 

vidt forskellige betydninger og dermed meninger, alt efter hvilken betegnet, der 



 

 
21 

 

knyttes til betegneren „tordenskrald‟ – er det fx et meteorologisk eller et mytisk 

fænomen? Således giver diskursteorien os mulighed for at anskue fænomenet 

CSR som en betegner, hvortil der kan knyttes et utal af forskellige betegnede, alt 

efter hvilken sammenhæng det italesættes i. 

  Men hvordan kan det så være, at nogen udsagn bliver accepteret som 

meningsfulde, mens andre ikke gør? For Saussure udgjorde alle tegnene sammen 

en form for fast netværk eller struktur, som han kaldte langue. Langue er selve 

sprogformen, som alle udsagn trækker på og får deres mening i forhold til, 

hvorimod den konkrete sprogbrug kaldes parole (Jørgensen & Phillips 2006:19). 

Jørgensen og Phillips forklarer langue med metaforen et fiskenet, der skal 

beskrive sprogets faste, totale struktur. Alle sprogets tegn fungerer som knuder på 

dette net, der netop holdes udspændt i kraft af tegnenes indbyrdes forskelligheder. 

Alle tegn har således en fast og uforanderlig placering i forhold til hinanden – hvad 

et tegn har af forskelligheder og ligheder med andre tegn er givet på forhånd. 

Langue er således, ifølge Saussure, den faste, underliggende struktur, der sikrer, 

at udsagn (parole) er meningsfulde. (Jørgensen & Phillips 2006:19ff) 

 

Et midlertidigt netværk 

Diskursteorien godtager det arbitrære forhold mellem betegner og betegnet, men 

ideen om, at sproget (parole) skulle være bundet i en fast grundlæggende struktur 

(langue) bliver afvist. I diskursteorien får ordene stadig deres betydning ved at 

være forskellige fra andre ord, men hvordan de er forskellige og hvad de er 

forskellige fra ændrer sig fra situation til situation. Strukturen eller netværket bliver 

således midlertidigt og kan i princippet ændre sig fra udsagn til udsagn. Tegnets 

betydning ændrer sig dermed hele tiden og strukturen bliver på den måde hele 

tiden skabt og reproduceret. (Jørgensen & Phillips 2006:19ff) 

Hvilken betydning et fænomen meningsfuldt kan tilskrives kommer således 

an på, hvilken kontekst udsagnet ytres i og altså hvilken struktur, der skabes og 

reproduceres i netop den kontekst. Netop denne midlertidige struktur hænger nært 

sammen med vores definition af diskurs, der siger, at diskurser sætter en ramme 

for, hvordan handlinger og ytringer kan tilskrives mening inden for et bestemt felt. 

En diskurs kan således bestemmes ved at finde en form for regelmæssighed i 

måden, hvorpå noget tilskrives mening. Foucault (som Laclau og Mouffe i høj grad 

læner sig op ad) beskriver i den forbindelse, hvordan man får øje på en diskurs 
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ved at “fremlæse det regelsæt, som synes at have styret talen” (Villadsen 

2006:97). Hvordan tegnene er forskellige fra hinanden (dvs. regelmæssigheden 

eller ‟regelsættet‟) er i sig selv kontingent og dermed forskelligt fra diskurs til 

diskurs. Vi kan således bruge diskursbegrebet til at identificere, hvordan det er 

muligt at tale meningsfuldt om CSR og dermed netop hvilke ‟regler‟, der er for 

denne meningstilskrivelse. 

 

2.1.2. Væren, eksistens og dislokation 

Et fænomen kan altså beskrives på mange forskellige måder, alt efter hvilken 

diskurs det konstrueres igennem, men det vil aldrig kunne beskrives fuldstændigt. 

Der findes et overskud af mening, der aldrig indfanges, som ikke er en essens, 

men derimod en eksistens. Dette overskud muliggør uendelige diskursiveringer af 

samme fænomen, der, hver gang det diskursiveres, opnår væren i en given 

diskurs. Inden for diskursteorien er væren og eksistens aldrig sammenfaldende, 

hvilket gør, at ingen diskurser er faste eller konstante. Dermed bliver mening ved 

med at flyde, netop fordi der ingen essens er til at sikre, at denne fastholdes. Dette 

kaldes også, at væren altid er dislokeret. Væren er således afhængig af 

diskursivering, der altid er kontingent og efterlader et meningsoverskud, der igen 

muliggør nye diskursiveringer – altså nye former for væren. (Hansen 2004:394ff) 

Dette meningsoverskud kalder Laclau og Mouffe for det diskursive felt (Laclau & 

Mouffe 2001:111), og det fungerer som en form for reservoir af mulige forskelle 

eller meningstilskrivelser, som tegn måske har eller har haft i andre diskurser, men 

som ikke anvendes i den aktuelle diskurs (Jørgensen & Phillips 2006:37). 

 

Gennem vores analyse identificerer og kategoriserer vi forskellige diskurser, hvori 

begrebet CSR forekommer samt hvordan de trækker på hinandens 

meningstilskrivelser og dermed gør begrebet CSR ‟flydende‟. 

 

2.1.3. Momenter, elementer, artikulation 

En diskurs‟ fastlæggelse af betydninger i et bestemt forhold til andre betydninger 

sker gennem det, Laclau og Mouffe kalder artikulation, dvs.: ”enhver praksis, som 

etablerer en relation mellem elementer, således at deres identitet modificeres som 

følge af denne artikulatoriske praksis” (Laclau & Mouffe 2002:52). Elementerne er 
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her enhver forskel, der ikke er fikseret (Laclau & Mouffe 2002:52) og som derfor 

flyder rundt i det diskursive felt. Det øjeblik, et element artikuleres og dermed 

tilskrives mening inden for diskursen, får det sin betydning midlertidigt fikseret og 

bliver til det, Laclau og Mouffe kalder et moment (Laclau & Mouffe 2001:105). Alle 

de fikserede betydninger i en diskurs er således momenter, og deres betydning 

holdes fast ved, at de er forskellige fra hinanden på bestemte måder, idet de netop 

på den måde udgør den midlertidige struktur, som en diskurs er. Men idet der 

stadig eksisterer et meningsoverskud er de fikseringer, der gør elementer til 

momenter i en diskurs, aldrig fuldstændige, og alle momenter er dermed 

potentielle elementer, og omvendt. Jørgensen & Phillips beskriver, at ”en diskurs 

forsøger at gøre elementerne til momenter ved at reducere deres flertydighed til 

entydighed” (2006:38). Diskurser er altså et forsøg på at fiksere betegneres gliden 

ift. betegnede og er dermed en reduktion af muligheder for yderligere artikulation. 

 

2.1.4. Flydende betegnere og nodalpunkter 

Der findes elementer, der er særligt åbne for meningstilskrivelse, og dem kalder 

Laclau og Mouffe for flydende betegnere (Jørgensen & Phillips 2006:39) – det er 

elementer, der bliver artikuleret (og dermed gjort til momenter) af mange diskurser. 

En sådan flydende betegner kunne fx være ordet “muslim”, som i dagens 

Danmark meningsfuldt kan artikuleres som alt fra en turbanklædt terrorist, som 

ingen vil ansætte, til et værdsat individ i en mangfoldig medarbejderstab. Flydende 

betegnere er derfor at finde der, hvor flere diskurser kæmper om at 

meningsudfylde et bestemt element (Jørgensen & Phillips 2006:154), og hvor 

dette element derfor er særligt populært. Vores udgangspunkt for denne 

afhandling er, at vi opfatter fænomenet CSR som sådan en yderst populær 

flydende betegner, idet der er mange forskellige diskurser, der anvender begrebet 

og således kæmper om at meningsudfylde det. 

 Alle momenterne i en given diskurs henter deres betydning fra deres 

positionering ift. bestemte knudepunkter i diskursen – såkaldte nodalpunkter 

(Laclau & Mouffe 2001:112). Nodalpunkter er de privilegerede tegn, som en 

diskurs er organiseret omkring, og som derfor er med til at fiksere diskursen. 

Nodalpunkter har karakter af flydende betegnere, men ifølge Jørgensen og Phillips 

henviser begrebet nodalpunkt til et punkt inde i en diskurs, mens begrebet 

flydende betegner henviser til den førnævnte kamp mellem diskurser om 



 

 
24 

 

meningsudfyldelse (Jørgensen & Phillips 2006:39). I den bestemte diskurs er 

“muslim” altså nodalpunkt, samtidig med, at tegnet er flydende betegner i det 

diskursive felt i forhold til forskellige andre diskurser på tværs af hinanden. 

Nodalpunkter er således i sig selv tomme, og får deres mening eller betydning ud 

fra momenternes positionering omkring dem og altså fra den midlertidige struktur, 

som de fikserer. 

 

2.1.5. Ækvivalenskæder 

Når diskursen organiseres rundt om et nodalpunkt, sker det i såkaldte 

ækvivalenskæder (Jørgensen & Phillips 2006:55). Det er netop disse kæder, der 

‟vinkler‟ meningstilskrivelsen – hvis vi bruger eksemplet om muslimen fra før, så 

sætter den ene foreslåede artikulation lighedstegn mellem muslim, terrorist og 

turban (som noget negativt), mens den anden foreslåede artikulation sætter 

lighedstegn mellem muslim, medarbejder og mangfoldig (som noget positivt). 

Artikulationer skaber netop relationer mellem elementer i det diskursive felt 

(Laclau & Mouffe 2002:52), hvilket betyder, at der etableres forskelle og ligheder 

mellem disse (Andersen 1999:89). Ækvivalenskæden udgør derfor alle de tegn, 

der er ens – eller ækvivaleres med hinanden – og dermed kommer til at betegne 

ét moment (altså nodalpunktet), mens den samtidig betegner forskelle fra andre 

tegn. 

 

Gennem afhandlingen analyserer vi, hvordan begrebet CSR gøres til nodalpunkt i 

forskellige diskurser samt hvilke momenter, der organiseres i ækvivalenskæder 

omkring CSR for at gøre det meningsfuldt på en bestemt måde. 

 

2.1.6. Subjektpositioner og identitet 

Nodalpunkter og ækvivalenskæder er også centrale begreber ift. at forstå 

diskursteoriens tilgang til subjekt og identitet. Laclau & Mouffe benytter sig af 

Jacques Lacans teorier for at tilgå subjektbegrebet, og identitet er “for Lacan det 

samme som at identificere sig med noget. Og dette ‟noget‟ er de subjektpositioner, 

individet tilbydes af diskurserne” (Jørgensen & Phillips 2006:55). Diskursen giver 

altså nogle mulighedsbetingelser for, hvilke positioner, subjekter meningsfuldt kan 

indtage, og på den måde påtager man sig identiteter i den enkelte diskurs. Vi kan 
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igen vende tilbage til muslimeksemplet, der netop er et eksempel på en sådan 

identitet. For Laclau & Mouffe er identitet – ligesom alle andre tegn i en diskurs – 

noget helt igennem socialt og relationelt, og identiteten etableres således 

relationelt ved at knytte forskellige betegnere sammen i ækvivalenskæder. 

 Subjektet har altså mulighed for at identificere sig på mange forskellige 

måder i en given situation – identitet er kontingent. Det, at subjektet aldrig har en 

fast identitet, kaldes for overdetermination og er et udtryk for det 

meningsoverskud, vi nævnte i afsnittet om væren, eksistens og dislokation. 

Identiteten vil aldrig være total, og der er altid et væld af andre positioner – 

identiteter – som subjektet kan vælge, hvorfor subjektet beskrives som 

overdetermineret (Jørgensen & Phillips 2006:56). Valget af identitet er nødvendigt 

– subjektet kan ikke vælge at lade være med at identificere sig, det kan hverken 

være totalt fikseret eller totalt ikke-fikseret (Laclau & Mouffe 2001:111). 

 Netop denne opfattelse af identitet som identifikation er relevant ift. vores 

problemstilling. Fordi vi undersøger hvilke diskurser, der meningsudfylder 

begrebet CSR, fremkommer der også nogle subjektpositioner i kraft af, hvilken 

type aktører2 disse diskurser muliggør. Dette kan både være eksplicit i kraft af, at 

fx CSR-konsulentvirksomheder bliver nævnt i empirien, eller implicit ved at CSR i 

empirien ækvivaleres med at det er noget, der er svært, og som man derfor har 

behov for hjælp med. I begge tilfælde åbnes der for en subjektposition som en 

form for „hjælper‟. På samme måde fremanalyserer vi, hvordan det er meningsfuldt 

at være virksomhed i de forskellige diskurser, hvori begrebet CSR artikuleres. De 

subjektpositioner, der fremkommer i vores analyse, udgør derfor forskellige mulige 

handlerum for de aktører, der meningsfuldt kan indtage dem. 

 

2.1.7. Magt og selvfølgeligheder 

Når intet blot er, hvad det synes at være og altid kunne have været anderledes, 

betyder det også, at alle de selvfølgeligheder (såsom fx moral, etik og andre 

former for „uskrevne love‟), vi omgiver os med og lever ved i hverdagen, er udtryk 

for diskursiv konstruktion. Her bliver diskursteoriens magtbegreb, der i øvrigt også 

er inspireret af Foucault, centralt, idet magten er “den positive 

                                                           
2
 Med aktører mener vi de navngivne mennesker og virksomheder, som vi støder på i empirien, 

hvorimod subjektpositioner er de positioner, aktørerne kan indtage i diskursen. 
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mulighedsbetingelse for det sociale” (Jørgensen & Phillips 2006:23). I 

diskursteorien skal magt ikke forstås som „noget nogen har over andre‟, men som 

produktiv, idet “Magten konstituerer diskurser, viden, kroppe og subjektiviteter” 

(ibid.). Magten gennemsyrer på den måde al selvfølgelighed, idet den på samme 

tid konstituerer både diskurserne og hvad disse ikke er. Magt er således både 

produktiv og begrænsende på samme tid (Jørgensen & Phillips 2006:23), for når 

én artikulation vælges frem for en anden er det netop et udtryk for begrænsning af 

muligheder. Subjektpositioner – altså hvordan det er meningsfuldt at være aktør i 

en bestemt diskurs – er et godt eksempel på produktiv magt, idet der netop 

tilbydes nogle muligheder for identifikation, mens andre vælges fra. Hvis vi vender 

tilbage til subjektpositionen „muslim‟, er den i én diskurs meget begrænsende og 

sætter lighedstegn til terrorist, mens andre diskurser giver langt flere muligheder 

for identifikation, idet en muslim her ikke er lige så begrænset men kan vælge 

mellem de muligheder for handlerum, der måtte fremkomme i den givne diskurs. 

 Mennesker har, som før nævnt, brug for at verden er meningsfuld. De 

vedtagne selvfølgeligheder, vi omgiver os med og lever efter – dvs. enhver form 

for viden om os selv og verden – er således et udtryk for produktiv magt, idet selve 

måden, hvorpå verden og andre mennesker og aktører bliver meningsfulde for os, 

kunne have været anderledes. 

 

2.1.8. Politik og objektivitet 

Magtbegrebet er meget nært knyttet til Laclau og Mouffes forståelse af politik som 

“Det at skabe samfundet på en bestemt måde, og derved udelukke alle de andre 

mulige måder” (Jørgensen & Phillips 2006:47). Politiske processer er således det, 

der skaber den sociale organisering, og idet Laclau og Mouffe ser alle sociale 

praksisser som diskursive, er også menneskelige handlinger artikulationer og kan 

analyseres som sådanne (ibid.). Det betyder, at også subjektets valgt af identitet – 

dets selvkonstitution – bliver en politisk proces, idet det netop kræver et valg, der 

udelukker andre muligheder (Andersen 1999:93). 

 

Det er bl.a. også gennem politikbegrebet at vi kan forstå diskurser som noget, der 

har reelle sociale konsekvenser, hvilket vi hentydede til i indledningen til 

diskursteorien. Hvis vi vender tilbage til subjektpositionerne, så er enhver social 

organisering jo en måde at muliggøre nogle subjektpositioner, mens andre vælges 
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fra. Hvordan man kan få lov at være aktør, hvilke muligheder man har for 

udfoldelse, er således en reel social konsekvens af en bestemt diskurs. Således 

vil den sociale organisering, som fx en virksomheds medarbejderpolitik 

understøtter, bestemme, om en muslimsk kvinde opfattes som en ressource, som 

virksomheden kan se muligheder i at udnytte, hvilket fx vil kunne medføre, at hun 

tilgodeses med et bederum og halalslagtet kød i kantinen. Eller om hun blot 

opfattes som en belastning og bliver truet med fyring, hvis hun går med tørklæde – 

hvis virksomheden da på noget tidspunkt har set hende som potentiel 

medarbejder. 

 At virksomheder gennem CSR tager et socialt ansvar bliver således, set 

gennem diskursanalysens optik, en reel samfundsændrende handling, fx i kraft af, 

hvilken type mennesker, der kan indtage subjektpositionen „medarbejder‟ – eller 

måske ligefrem „god medarbejder‟ – i den enkelte virksomhed. Det er dermed et 

politisk projekt, hvordan CSR bliver defineret som begreb, og valget af, hvilken 

type virksomhed man ønsker at identificere sig med kræver således også et 

grundlæggende politisk valg. 

 

Vi er imidlertid sjældent som mennesker opmærksomme på den midlertidige 

karakter, som diskurser – og dermed den sociale organisering vi lever i – har, idet 

enhver diskurs er et forsøg på at fiksere mening som om den refererede til en fast, 

uforanderlig, grundlæggende struktur (langue) (Jørgensen & Phillips 2006:35). Når 

en diskurs bliver meget fast etableret, og alle lader til at have glemt dens 

kontingens, kalder Laclau og Mouffe den en objektiv diskurs. Objektivitet kan 

beskrives som “aflejret magt hvor magtsporene er blevet udvisket og hvor man 

altså har glemt, at omverdenen er politisk konstrueret” (Laclau 1990 i Jørgensen & 

Phillips 2006:49). Alle vedtagne videnskabelige „sandheder‟ er dermed også 

objektive i diskursteoretisk forstand, og objektivitet er således Laclau og Mouffes 

betegnelse for selvfølgeligheder. 

 

2.1.9. Antagonisme og hegemoni 

Idet en diskurs – hvor objektiv den end må fremstå – aldrig er helt fikseret, er den 

altid i karambolage med andre diskurser, som skaber samfundet på andre måder 

(Jørgensen & Phillips 2006:60). Antagonisme er diskursteoriens begreb for 

konflikt, og den opstår, når forskellige positioner eller identiteter umuliggør 
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hinanden (ibid.) og repræsenterer hermed “the final impossibility of any stable 

difference and, thus, of any „objectivity‟” (Laclau & Mouffe 2001:122). Eksempelvis 

kan Danmark ikke være en diktaturstat og et demokrati på samme tid inden for 

den diskurs, der opstiller en objektiv forskel mellem disse to, men idet man kan 

forestille sig situationer, hvori Danmark kan beskrives som begge dele (sic!), er 

forskellen ustabil og afslører dermed, at objektiviteten ikke er helt så objektiv, som 

den giver udtryk for. Eller som Jørgensen & Phillips udtrykker det, så truer det 

diskursive felt (som jo er alt det den har udelukket) dens eksistens og entydighed 

og viser dermed dens kontingens (2006:60). Antagonismer findes således der, 

hvor diskurserne støder sammen. Konflikt og kamp kan siges at gennemsyre det 

sociale i et diskursanalytisk perspektiv (ibid.), og der vil altid være kampe om, 

hvilken meningstilskrivelse, der skal være den objektive. 

 Netop denne opfattelse af det sociale som en kamp om meningstilskrivelse 

er ideel ift. vores problemformulering, idet vi netop i vores empiri ser kampen om 

at definere begrebet CSR, som om det var en entydig, objektiv og sand størrelse, 

udspillet. På den måde kan vi identificere, hvordan forskellige diskurser om, 

hvordan og hvorvidt man som virksomhed skal bedrive CSR, støder sammen. 

 

En antagonisme kan opløses gennem hegemonisering, der “består i at bringe 

elementer sammen, som ikke tidligere har været samlet” (Andersen 1999:98). En 

hegemonisering er en fiksering af elementer på tværs af diskurser, som støder 

sammen, og hegemoniseringen betragtes som lykkedes, når én diskurs 

dominerer, hvor der før var konflikt (Jørgensen & Phillips 2006:61). 

Hegemoniseringen er således en form for artikulation, der genopretter 

entydigheden i diskursen gennem undertrykkelse af andre reelt eksisterende 

muligheder og er dermed forskellig fra magt, der udelukker potentielle muligheder. 

(Jørgensen & Phillips 2006:60) 

 

Som udgangspunkt har vi en tese om, at begrebet CSR er et forsøg på at 

hegemonisere et væld af diskurser, der definerer en virksomheds ansvar 

forskelligt, således at fx en diskurs, der definerer profit som en virksomheds 

eneste og ypperste mål, ikke længere støder sammen med en diskurs, der i højere 

grad lægger vægt på en virksomheds etisk korrekte handlen – lige meget om det 

betyder nedgang i profitten. 
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2.2. Ledelse og legitimitet i forhold til vores diskursteoretiske 

analyseapparat 

Efter gennemgangen af diskursteorien kan vi nu forene Watsons ledelsesbegreb 

med legitimitetsbegrebet og interessentbegrebet, som vi præsenterede i 

begrebsafklaringen, samt føje dem til vores diskursanalytiske analyseapparat. For at 

genopfriske, så er ledelse en aktivitet, der skal udvikle og vedligeholde de strukturer 

og kulturelle opfattelser af, hvad der er „passende opførsel‟, som måtte være 

nødvendige for at muliggøre, at forskellige grupper i virksomheden og dens 

omverden udveksler forskellige ressourcer. Ydermere har vi argumenteret for, med 

hjælp fra Gail Fairhurst, at ledelse kan ses som en kommunikativ aktivitet. For at 

uddybe dette nærmere, så er vores tilgang til kommunikation interaktionistisk, hvilket 

medfører, “at betydningen af en handling eller et fænomen skabes i interaktionen 

mellem mennesker eller mellem mennesker og ting” (Mik-Meyer & Järvinen 2005:10). 

Det stemmer således overens med Fairhursts syn på ledelse som kommunikativ og 

ledere som ‟ledere af mening og medskabere af virkeligheden‟, samt med denne 

afhandlings socialkonstruktivistiske og diskursteoretiske ramme i øvrigt. Betydning 

eller mening skabes altså altid i forhold til noget andet eller nogle andre, og dette er 

således en kommunikativ aktivitet. 

 

Det at „udvikle og vedligeholde kulturelle forståelser og strukturer‟, vil med 

diskursanalysens begreber sige at artikulere noget – dvs. at tilskrive noget en 

bestemt form for mening, hvilket også understreger vores syn på ledelse, som 

præget af kommunikation I denne sammenhæng fortjener kulturbegrebet også en 

forklaring, og Watson definerer kultur på følgende måde: “the system of meanings 

which are shared by members of a human grouping and which define what is good 

and bad, right and wrong and what are the appropriate ways for members of that 

group to think and behave” (Watson 1987 i Watson 1994:21). Kultur kan derfor, med 

diskursanalysens begreber, beskrives som en selvfølgelighed, som ingen sætter 

spørgsmålstegn ved; kultur er en form for objektiv diskurs. 

 De strukturer, der ligesom de kulturelle forståelser skal udvikles og 

vedligeholdes, kan være meningsstrukturer og sproglige strukturer (der jo i 

diskursteorien er midlertidige og påvirkelige). Også fysiske strukturer kan imidlertid 

blive påvirket gennem artikulationer, idet diskursteorien understreger (som beskrevet 
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tidligere i kapitlet), hvordan diskurser også udmønter sig materielt. Diskurser er netop 

samfundsskabende, og ledelse er – som før antydet – en politisk handling i kraft af, 

at den indebærer valget af, hvilke diskurser man som virksomhed vælger at definere 

sig igennem. 

  Vi kan altså foreløbigt definere ledelse som en aktivitet, der skal skabe og 

vedligeholde objektive diskurser om, hvad der er „passende opførsel‟, med alt hvad 

det ifølge diskursteorien indebærer. 

 

Hvad der er „passende opførsel‟ og hvad der er rigtigt og forkert beskrives yderligere 

gennem legitimitetsbegrebet, der netop, jf. begrebsdefinitionen, betyder, at noget i et 

givent meningssystem (altså en diskurs) bliver anset som passende adfærd eller 

opførsel. At der naturligvis ligger politiske processer, magt, hegemonisering og 

objektivering bag hvad og hvem, der anses som legitime samt at legitimiteten er 

kontingent, kan der i en diskursteoretisk ramme ikke herske tvivl om. Legitimitet er 

derfor – beskrevet med diskursteoriens begreber – et udtryk for produktiv magt. 

Hvilke handlinger, der tilskrives legitimitet ift. bestemte aktører, er et politisk valg, der 

skaber vores verden på en bestemt måde, idet det muliggør nogle subjektpositioner 

og umuliggør andre. Dette skaber således et bestemt rum for identifikation, hvilket – i 

kraft af, hvilke subjektpositioner det er muligt at indtræde i – skaber et bestemt 

handlerum for aktører. 

 

Samtidig er legitimitet, i denne optik, en del af de objektive diskurser, der definerer. 

hvad der er „rigtigt og forkert‟ (dvs. netop normer, værdier og andre former for 

selvfølgeligheder eller uskrevne love, som Watson beskrev med kulturbegrebet), og 

visse handlinger er dermed „objektivt‟ legitime og legitimitetsskabende. 

 I forlængelse af dette bliver virksomheder og andre aktører, der har opnået 

legitimitet, nærmest „objektivt gode‟ eller selvfølgelige – vi har glemt, at vi kan opfatte 

dem på en anden måde. Virksomheden eller aktøren fremstår dermed som troværdig 

og attraktiv, selv om der formentlig ligger adskillige antagonismer og efterfølgende 

hegemoniseringer bag den måde at opfatte virksomheden på. 

 

Hvilken type opførsel, der er legitim – dvs. hvad der anses som passende adfærd i 

den kultur og det samfund, man som virksomhed er del af – udvikles og 

vedligeholdes samtidig gennem virksomhedens egne artikulationer. Gennem sine 
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artikulationer af bl.a. egen og andres adfærd som passende eller upassende er 

virksomheden således kommunikativt med til at forme og vedligeholde samfundet. 

 

Hvis vi vender tilbage til ledelsesbegrebet, så skal ledelse, ifølge Watson, gennem 

det, vi betegner som udviklingen og vedligeholdelsen af objektive diskurser, 

muliggøre, at ressourceudveksling kan ske mellem virksomheden og dens omverden 

– dvs. at nogen har lyst til at arbejde for, handle med og investere i virksomheden. 

 Hermed lægger dette ledelsesbegreb sig op ad legitimitetsbegrebet, idet dette 

netop (jf. begrebsdefinitionen) beskriver, at en virksomheds opførsel anses som 

passende af dens interessenter samtidig med, at hvad der anses som passende 

adfærd også i denne definition er socialt konstrueret. Legitimitet giver, som nævnt i 

begrebsafklaringen, „license to operate‟, hvilket netop betyder, at den 

ressourceudveksling, Watson beskriver, kan foregå. Hvis vi forener 

legitimitetsbegrebet og Watsons ledelsesdefinition (med kommunikativ uddybning) i 

vores teoretiske ramme, handler ledelse derfor i bund og grund om at skabe og 

opretholde legitimitet for virksomheden. Denne aktivitet vil samtidig påvirke, hvad der 

i det omkringliggende samfund bliver anset som legitim adfærd. Ledelse handler 

dermed om at sætte virksomhedens handlinger i et positivt lys ved at artikulere dem 

på en måde, så interessenternes meningsskabelse påvirkes i den ønskede retning, 

hvorved de ideelt set vil anse virksomhedens handlinger som legitime og 

virksomheden selv som en legitim aktør. En artikulation påvirker jo de diskurser, den 

trækker på, og er med til at udvikle og vedligeholde disse. Samtidig handler det 

selvfølgelig også om at udføre de handlinger, der generelt anses som legitim adfærd 

for en virksomhed i de meningssammenhænge, som virksomheden fungerer i. 

Ledelse er altså strategisk kommunikation. 

 

 

Vi nævnte også i begrebsdefinitionen, at Watson forklarer, hvilke basale funktioner 

ledelse almindeligvis skal udfylde (planlægning, organisering, 

bemanding/rekruttering, vejledning, koordinering, rapportering, budgettering, 

prognosticering, kommanderen og kontrolleren), men at det ikke altid ligger lige for, 

hvilke aktiviteter der skal til at udføre disse. Dette kan vi efter gennemgangen af 

diskursteori nu meget bedre forklare, idet vi kan se de ord, der beskriver 

funktionerne, som momenter i forskellige diskurser, der hver især indholdsudfylder 
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ordene forskelligt. Kontrollerer man fx sine ansatte med pisk eller ‟gulerod‟? Samtidig 

beskriver funktionerne en form for ledelsesdiskurs, som ledere gør deres aktiviteter 

meningsfulde i forhold til. Aktiviteterne skal naturligvis være legitime i den kontekst, 

virksomheden befinder sig i. 

 

Ledelse er dermed enhver aktivitet, der er med til at gøre virksomheden legitim 

eller til at påvirke, hvad der anses som legitimt i det omkringliggende samfund, og 

den har til opgave at sørge for, at virksomheden kan skaffe kunder, investorer, 

medarbejdere osv. Dette ledelsesbegreb giver os nu mulighed for at forstå CSR-

tiltag og kommunikationen af disse som en ledelsesaktivitet, der skal sikre 

virksomhedens langsigtede overlevelse. 

 

2.3. Videnskabsteori og metodologi 

I dette afsnit gennemgår vi metodologiske konsekvenser af en diskursanalytisk 

tilgang. Idet al viden om verden, ifølge diskursteorien, er et resultat af magt og 

diskursiv mediering, må dette have store konsekvenser for diskursteoriens 

udsigekraft, epistemologi og ontologi. For hvordan kan man undersøge noget, når 

dette noget skifter karakter alt efter, hvordan og hvem der beskriver og undersøger 

det? Og hvis intet har en essens, vi kan nå ind til, hvad er videnskab så andet end 

blot endnu et kontingent udtryk for magt og „objektivitet‟? 

 

2.3.1. Ontologi og erkendelsesinteresse 

Vi begynder med det ontologiske niveau, altså genstandsfeltet for undersøgelse. 

Der er flere tilgange til dette, for selvfølgelig kan også det tilskrives mening på flere 

forskellige måder. Niels Åkerstrøm Andersen mener, at diskursteori arbejder med 

en tom ontologi, fordi virkeligheden ikke kan tilskrives noget bestemt på forhånd 

(Andersen 1999:19). Samtidig siger Allan Dreyer Hansen, at nok er 

ontologibegrebet anderledes i diskursteori end i fx positivistiske teorier, men idet 

der stadig er noget at undersøge, er der stadig tale om en ontologi. For ham er det 

ontologiske niveau således at alt er diskursivt (Hansen 2004:394). 

 Vores analytiske standpunkt ligger et sted mellem de to, idet der i vores optik 

sker et sammenfald mellem ontologi og epistemologi (altså hvordan det er muligt 

at undersøge genstandsfeltet), idet de teorier (og dermed diskurser), vi benytter, i 

høj grad får betydning for, hvad vi undersøger. Det at vi bruger diskursteorien er et 
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valg med fravalg af andre teorier med andre genstandsfelter, dvs. andre 

diskursiveringer af hvad vi kan analysere. Dermed træffer vi netop et bestemt valg 

af genstandsfelt – en bestemt diskursivering – hvorfor det for os ikke giver mening 

at tale om en tom ontologi. Genstandsfeltet er dermed heller ikke, at alt er 

diskursivt, men for os snarere, hvad der produceres i en bestemt form for 

diskursivering, og analysen og dens konklusioner er selvfølgelig selv endnu en 

form for diskursivering. Det er også vigtigt at bemærke, at diskurser og dermed 

genstandsfeltet for undersøgelse i princippet er kontingente, men at diskurser i 

konkrete situationer er temmelig fastlåste (Jørgensen & Phillips 2006:14). Vi ved 

således, at det er muligt at alt kan ændre sig, men at forandringer ofte tager tid og 

er inkrementelle, hvorfor det er muligt at undersøge diskurser. 

 

2.3.2. Epistemologi 

Det kan måske være svært overhovedet at se mening i at undersøge noget som 

helst, når dette noget nu åbenbart kan være alt og intet. Men diskursteoriens 

erkendelsesinteresse er netop at påvise den principielle kontingens i alt – at vise, 

at alt det vi forstår som naturgivent, selvfølgeligt og objektivt, er en diskursiv 

konstruktion og et resultat af politiske processer (Jørgensen & Phillips 2006:61). 

Den principielle kontingens kan påvises ved at lede efter eksklusioner i sit 

empiriske materiale – altså de diskursiveringer, der er blevet ‟sorteret fra‟ (Hansen 

2004:401ff) ved at identificere antagonismer og efterfølgende hegemoniseringer. 

Dermed denaturaliserer vi med diskursanalysen det givne (ibid.) og selvfølgelige 

og viser, hvordan objektiviteten er et resultat af produktiv magt. Imidlertid vil en 

diskursanalyse også selv være et resultat af utallige eksklusioner, hvorfor en vigtig 

del af teoriens strategi er at reflektere over og diskutere konsekvensen af disse 

(Hansen 2004:391ff). Derfor kan vores resultater heller ikke være endegyldige 

sandheder, idet de selv er diskursive konstruktioner. Diskursteorien internaliserer 

sandhedsbegrebet i diskurser – sandhed er noget, der skabes inde fra en diskurs 

(Hansen 2004:398) og altså endnu en objektivering. Vi er således opmærksomme 

på, at det vi finder frem til gennem vores analyse ikke er én sandhed, der er mere 

sand end alle mulige andre sandheder – det er ikke en universel sandhed; det er 

en lokal sandhed. Samtidig skabes mening netop i diskurser, og det er således 

vores opgave at gøre vores afhandling meningsfuld ift. netop den/ de diskurs(er), 

vi skriver indenfor og trækker på, samt at argumentere for, at det objektivt giver 
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mening at gøre, netop det vi gør. En del af analysen vil således være at reflektere 

over til- og fravalg og vores tilgang generelt. Vi har bl.a. i vores indledende 

analyse (afsnit 4.1) opridset de faglige diskurser, vi tillægger verden mening 

igennem og som dermed i høj grad har formet vores tilgang. Denne analysedel 

sætter altså både scenen for vores undersøgelse samt fungerer som en form for 

refleksion over egen faglighed. På den måde vil vi argumentere for, at det ikke blot 

er et tilfældigt resultat, vi er nået frem til, men derimod et gyldigt bidrag til 

forskningen inden for vores fag og medfølgende faglige diskurs. Vores 

vidensproduktion er jo som al anden diskurs produktiv og er dermed med til at 

skabe den fremtidige diskursteoretiske diskurs, samtidig med at den reproducerer 

den hidtige diskurs (Jørgensen & Phillips 2006:162). Værdien af vores 

konklusioner skal dermed ikke findes i deres objektivitet, men i deres egenskab af 

at vise, hvordan CSR kan være meningsfuldt på forskellige måder. Kvaliteten af 

vores konklusioner skal heller ikke findes i deres evne til at fremsige objektive 

sandheder, men i kvaliteten af det analysestrategiske håndværk, der ligger bag. 

Netop derfor udfolder vi i dette kapitel det teoretiske og metodologiske fundament 

for vores analyse. 

 

2.3.3. Slutningsformer 

Almindeligvis skelnes der epistemologisk mellem induktive og deduktive 

slutningsformer, men dette giver ingen mening ift. diskursanalyse. Induktion (et 

logisk ræsonnement, hvor der sluttes fra empirisk observerede enkelttilfælde til 

almene regler (Fuglsang & Olsen 2004:579 (ordliste); Hansen 2004:402)) kan med 

det samme afvises, idet vi aldrig har adgang til rene ikke-diskursivt medierede 

observationer – enhver empirisk observation vil også være en konstruktion. 

Samtidig vil deduktion (hvor der sluttes fra en almen regel til enkelttilfælde 

(Fuglsang & Olsen 2004:567 (ordliste)) også være omsonst, idet diskursteorien 

netop afviser kausalitet og almene regler som andet end 

konstruktioner/objektiveringer. Det, der giver mening, er imidlertid at undersøge, 

hvordan noget fremstilles som om det er resultatet af et kausalforhold – altså at 

undersøge, hvad der er ekskluderet for at noget kan synes modsætningsfrit og 

nødvendigt og dermed objektivt. Denne holdning til de gængse videnskabelige 

slutningsformer understreger også diskursteoriens holdning til videnskab generelt. 

De regelmæssigheder, videnskaben synes at observere og konstruerer teori ud 
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fra, er således fremkommet ved utallige eksklusioner og er dermed ligeså 

kontingente som alt andet. (Hansen 2004:402ff) 

 En diskursanalyse tager altså udgangspunkt i mulighedsbetingelserne for de 

selvfølgeligheder/diskurser, der fremkommer i den diskursive mediering, der 

studeres. 

 

2.3.4. Videnskabsteoretisk metode 

Når man beskæftiger sig med diskursteori findes der ikke en universel metode – 

der er altså ingen generel fremgangsmåde for analyse, hvilket heller ikke vil give 

mening i den diskursanalytiske diskurs. Niels Åkerstrøm Andersen taler således 

slet ikke om metode, men derimod om analysestrategi ift. diskursanalytiske 

tilgange (Andersen 1999:9ff). Allan Dreyer Hansen mener derimod, at metoden 

slet og ret er refleksionen over de metodiske beslutninger, som forskeren træffer 

(Hansen 2004:406). 

 

Vi har tidligere beskrevet, hvordan diskurser er en form for regelmæssige udsagn, 

og en metode til at påvise diskurser er dermed at lede efter mønstre i sit empiriske 

materiale (Jørgensen & Phillips 2006:31). Dette skal gøres samtidig med at man 

leder efter de førnævnte mulighedsbetingelser og eksklusioner, og det er det 

tætteste vi kommer på en generel metodologi. 

 Som antydet ovenfor vil vi identificere de diskurser, der kæmper om at 

meningsudfylde begrebet CSR i vores empiri. Jørgensen og Phillips foreslår, at 

man “ser diskurs som et analytisk begreb, altså som en størrelse, man som 

forsker lægger ned over virkeligheden for at skabe en ramme for sin 

undersøgelse” (2006:149). Vores udgangspunkt for analysen er, at vi ser CSR 

som en flydende betegner, og denne opfattelse skaber således rammen for vores 

undersøgelse. De forskellige meningssammenhænge, hvori der er et bestemt 

mønster for, hvordan CSR meningsudfyldes, definerer vi derfor som diskurser, 

hvilket giver os et analytisk værktøj at undersøge dem med, nemlig 

diskursanalysen. 

 Vi kan på denne måde identificere nodalpunkter i diskurserne for at se, hvilke 

momenter, der gøres ens og organiseres i ækvivalenskæder omkring disse 

nodalpunkter. Samtidig undersøger vi også, hvad der gøres forskelligt fra 

ækvivalenskæderne. Vi fremanalyserer altså, hvordan CSR artikuleres ift. 
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virksomhedsledelse og derunder hvilke identifikationsmuligheder, der er for 

virksomheder i empirien. Idet vi har materiale fra to år tilbage regner vi også med 

at kunne identificere antagonismer og hegemoniseringer af disse samt de 

eksklusioner, der følger med. Det er endvidere vigtigt at se på distributionen af de 

forskellige diskurser (Jørgensen & Phillips 2006:14). Hvilke diskurser der er 

dominerende er således også yderst bestemmende for, hvordan det er muligt at 

skabe og reproducere samfundet. 

 Den samlede analyse vil således udgøre en beskrivelse af 

mulighedsbetingelserne for virksomheder (og dermed deres ledelser) i det danske 

erhvervsliv ift. CSR. Undervejs i analysen argumenterer vi naturligvis for, på 

bedste diskursanalytiske vis, at det er meningsfuldt at gøre som vi gør. 

 

Vi holder os for øje, at det kan være meget svært at analysere en diskurs, som vi 

selv er meget tæt på eller del af, idet denne diskurs‟ selvfølgeligheder netop vil 

være selvfølgelige, og derfor meget svære at stille sig kritisk over for – endsige se. 

Jørgensen og Phillips foreslår, at man forsøger at fremmedgøre sig over for 

materialet – at sætte parentes om sig selv og være en form for antropolog 

(Jørgensen & Phillips 2006:32). Diskursteoriens holdning om principiel kontingens 

hjælper i sig selv med dette, idet man, når man ser alle selvfølgeligheder som 

kontingente, på en måde fremmedgøres over for disse og dermed bedre kan 

sætte spørgsmålstegn ved dem (Jørgensen & Phillips 2006:164).
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3. Undersøgelsesdesign 

I dette kapitel redegør og argumenterer vi for metodiske overvejelser, valg, 

indsamling og bearbejdning af empiri samt, hvordan vi i praksis tilgår empirien i 

analysen. 

 

3.1. Valg af medier 

Idet vi har som mål at undersøge, hvordan begrebet CSR tillægges mening i danske 

erhvervsrettede medier har vi udvalgt to dagblade, Børsen og Erhvervsbladet, som 

empirisk materiale. Det er vigtigt for os, at de valgte medier repræsenterer danske 

erhvervsrettede medier bredt – herunder ikke mindst, at de ikke har nogen særlig 

interesse for begrebet CSR, men behandler emnet som alt andet erhvervsstof. 

Valget af Børsen og Erhvervsbladet har vi primært truffet på baggrund af deres 

omfang og deres dækning af hele Danmark. I den forbindelse vægter vi højt, at disse 

medier ikke henvender sig til og dækker både erhvervslivets mastodonter og små og 

mellemstore virksomheder. Dette giver os en betydelig mængde data at tilgå, hvilket 

er yderst vigtigt ift. at danne os et repræsentativt billede af de diskurser, der måtte 

fremkomme. For at få bekræftet, at de to aviser rent faktisk dækker så bredt både 

geografisk og ift. virksomhedstype, som de angiver på deres hjemmesider, har vi 

foretaget telefoninterviews med repræsentanter for begge aviser. Her gennemgår vi 

kort de to avisers profiler: 

 

Børsen 

Børsen udkommer dagligt og har 207.000 læsere fordelt med 43 % vest for 

Storebælt og 57 % øst for Storebælt. Avisen definerer sine læsere som 

„beslutningstagere‟, hvilket betyder, at læserne arbejder som ledere i både store, 

mellemstore og små virksomheder. Der er endvidere en stor koncentration af læsere 

i aldersgruppen 30-60 år. (Kilde: telefoninterview med Frederik Olesen, annoncesalg, 

bilag 1) 

 

Erhvervsbladet 

Erhvervsbladet udkom dagligt i den periode vi har samlet empiri fra. Avisen har 

omkring 60.000 læsere fordelt over hele landet – dog lidt flere øst for Storebælt end 

vest for Storebælt. Læserne er ledere eller anden form for beslutningstagere i små 
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og mellemstore virksomheder og er i aldersgruppen 30+. Erhvervsbladet har dog 

skiftet format og udkommer nu kun en gang om ugen i papirform, og det er endnu for 

tidligt at vurdere, om det har ændret på, hvem der læser avisen. Ovenstående 

læsergruppe er dog dækkende for den periode, vi har analyseret artikler fra. (Kilde: 

telefoninterview med Michael Madsen, Annoncesalg, Berlingske Media, Bilag 2) 

 

Som det fremgår, er der visse forskelle på de to aviser – en væsentlig forskel er den, 

at Erhvervsbladet kun henvender sig til små og mellemstore virksomheder, mens 

Børsen også henvender sig til de helt store. Denne diversitet er netop en af grundene 

til, at vi har valgt begge aviser, idet vi som sagt ønsker at dække så bredt som muligt, 

for at kunne skabe et repræsentativt billede af de forskellige CSR-diskurser. Vores 

fokus er imidlertid ikke at gå nærmere i dybden med disse forskelle eller at betragte 

aviserne som afsendere i sig selv, med en bestemt agenda med det, de trykker. 

Derfor skelner vi ikke mellem de to aviser, men behandler dem som et samlet 

empirisk analysegrundlag, og vi fravælger dermed at fokusere på fx avisernes mulige 

ideologiske forskelle. Vi er selvfølgelig klar over, at aviserne, ligesom alle andre, har 

en bestemt agenda med det, de vælger at trykke og de meninger, de vælger at 

tilslutte sig. Netop derfor kan man som sådan aldrig komme helt uden om, at den 

eksisterer – vi har blot valgt at afgrænse os fra at inddrage denne faktor i vores 

tilgang til materialet. 

 

3.2. Artikelsøgning 

Som vi beskrev i begrebsafklaringen forstår vi CSR som virksomheders frivillige 

samfundsansvar. Denne definition ligger derfor til grund for vores artikelsøgninger, 

der i begge dagblade ser således ud: 

 

Søgeord: ‟CSR‟, ‟corporate social responsibility‟ og ‟samfundsansvar‟ 

Datointerval: 2 år tilbage fra d. 17. maj 2010. Med dette tidsinterval mener vi at kunne 

danne os et repræsentativt, nutidigt overblik over, hvilke meningssammenhænge 

CSR forekommer i. Vi har søgt i de elektroniske databaser Infomedia og Factiva, 

hvorfra samtlige artikler er hentet. 
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Vi har foretaget søgningen så vi finder alle artikler, der indeholder enten et eller flere 

af søgeordene. Der henvises ofte til den uforkortede engelske betegnelse, ‟corporate 

social responsibility‟ (CSR), som er den gængse internationale betegnelse, hvorfor 

det var oplagt at søge på denne. Regeringen udformede i 2008 en handlingsplan for 

virksomheders samfundsansvar (weblink 9), som må forventes at være 

udslagsgivende i forhold til formuleringen i medierne. Som nævnt i indledningen er 

‟samfundsansvar‟ Regeringens oversættelse af CSR-begrebet, og vi har derfor valgt 

også at søge på dette ord. Med de to søgeord opnår vi en repræsentativ mængde 

empiri, der er dækkende for målet med denne afhandling. 

 

Søgeresultater 

Efter at have foretaget databasesøgningerne stod vi med 196 artikler fra Børsen og 

68 artikler fra Erhvervsbladet3, hvilket gav en total på 264 artikler. Efter første 

gennemgang valgte vi at udelukke 96 artikler fra datamængden (75 fra Børsen og 21 

fra Erhvervsbladet), da disse enten blot var udnævnelser eller fratrædelser eller på 

anden måde ikke havde noget at sige om CSR, ud over som stillingsbetegnelser. Et 

eksempel kunne være, at Mette Morsing, hvis stillingsbetegnelse er professor i CSR 

på CBS, udtalte sig i kraft af at være professor på en handelshøjskole, men ikke i 

kraft af at være professor i lige netop CSR. I disse tilfælde har vores søgning 

selvfølgelig fanget ordet ‟CSR‟, men baggrund af en grovsortering er disse artikler 

blevet udelukket fra vores endelige empirimængde. 

 De resterende artikler, der efter grovsorteringen består af 121 artikler fra 

Børsen og 47 artikler fra Erhvervsbladet, har vi nummereret for at effektivisere og 

overskueliggøre den videre behandling. 

 I løbet af resten af afhandlingen henviser vi til artiklerne på følgende måde: 

Enten EHB eller BØR for indikation af, hvilket medie, der henvises til, efterfulgt af 

artiklens nummer. På denne måde er det nemt at slå artiklen op i litteraturlisten og at 

arbejde med artiklerne i analysen. 

 

3.3. Behandling af empiri 

                                                           
3
 For samlet oversigt over artikler, se bilag 8. 
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Vores diskursanalytiske tilgang bevirker som beskrevet, at ideen om en objektiv 

tilgang til empiri ikke giver nogen mening som andet end endnu en konstruktion. 

Derfor vil alle vores resultater være farvet af vores fortolkninger af empirien. Samtidig 

er det en del af en socialkonstruktivistisk tilgang, at ”analyseobjekter pr. definition [er] 

et flydende, ustabilt og flertydigt fænomen, som bliver formet i mødet med forskeren” 

(Mik-Meyer & Järvinen 2005:9). Som beskrevet i teorikapitlet foreslår Jørgensen og 

Phillips, at man skal prøve at sætte sig ud over sin egen diskurs ved at prøve at 

sætte parentes om sig selv (Jørgensen & Phillips 2006:31f) og udfordre sin egen 

forudindtagethed, for på den måde at sikre en form for repræsentativitet. Vores måde 

at forsøge dette på er ved at udfordre vores egne fortolkninger efter første 

gennemlæsning af empirien. Dette har vi gjort ved at læse empirien igennem flere 

gange og skrive resumeer af samtlige artikler i form af en beskrivelse af, hvilke 

meningssammenhænge, CSR indgår i. Efterfølgende har vi læst disse resumeer 

igennem og identificeret nøgleord, der bliver kædet sammen med CSR eller bliver 

brugt til at beskrive begrebet – altså til at meningsudfylde CSR. De nøgleord, vi har 

identificeret, er særlige (eller repræsentative) for de meningssammenhænge, i hvilke 

CSR diskursiveres. Et eksempel på et nøgleord kunne være „konkurrencefordel‟, som 

i flere artikler er et begreb, CSR knyttes til eller sættes lig. I vores indsamling af 

nøgleord bruger vi hermed diskursteorien til, på en overordnet måde, at strukturere 

vores empiri og tilgangen til denne, idet diskursteorien netop undersøger, hvordan 

noget bliver meningsfuldt i en given sammenhæng. 

 Vi er nået frem til 66 nøgleord som vi derefter har samlet i 10 kategorier (se 

bilag 3) ud fra hvilke overordnede meningssammenhænge, de indgår i. Kategorierne 

har vi dernæst, for overskuelighedens skyld, navngivet med bogstaverne A-J. Et 

eksempel på en sådan kategori – og dermed overordnet meningssammenhæng – er 

CSR som „noget, der gavner bundlinjen‟ (kategori I). Denne kategori fremkommer på 

forskellige måder med forskellige nøgleord, men hovedbudskabet – og altså den 

fælles meningssammenhæng – er, at CSR er noget, der kan betale sig økonomisk. 

Eksempler på nøgleord fra denne kategori er – udover endnu mere eksplicitte ‟det 

kan betale sig‟-argumenter – førnævnte nøgleord „konkurrencefordel‟ og „nye 

forretningsmuligheder‟. 

 

En artikel kan sagtens tilhøre mere end én kategori af gangen, fordi CSR i mange 

artikler bliver diskursiveret i flere forskellige overordnede meningssammenhænge. 
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Dette er også i tråd med vores diskursanalytiske perspektiv, hvor en af 

grundpræmisserne netop er flerstemmighed og kamp om meningsskabelse. Ved at 

kategorisere artiklerne under flere kategorier på én gang gør vi det muligt at få øje på 

denne flerstemmighed og på, hvordan diskurserne trækker på hinandens 

meningstilskrivelser. 

 

Diskurser er, som alt andet, en konstruktion og fungerer i vores analyse som et 

strategisk og analytisk værktøj, som vi bruger til at sætte en ramme for vores 

undersøgelse, hvilket Jørgensen og Phillips også foreslår, at man gør (2006:149). 

Set på denne måde repræsenterer hver af kategorierne en form for overordnet 

diskurs, i hvilken CSR dukker op og tilskrives mening på en bestemt måde. Under 

hver kategori kan der dog sagtens forekomme tilsyneladende modsatrettede 

holdninger og dermed meningstilskrivelser af CSR. Et eksempel på dette er, at CSR 

overordnet beskrives som et reklamefremstød, men om det er godt eller dårligt for 

virksomhedens omdømme, er der uenighed om. Dette vil vi gøre yderligere rede for 

under analysen, idet vi også er på udkig efter, hvilke antagonismer, der fremkommer 

mellem de forskellige diskurser. 

 

Efter at have defineret kategorierne er vi systematisk gået samtlige artikler igennem 

igen og har noteret, hvilke kategorier nøgleordene hver især falder under. Vi mener 

med denne fremgangsmåde at have sat os ud over noget af vores forudindtagethed, 

idet nogle af de meningssammenhænge, som vi før vi gik i gang opfattede som 

typiske og ofte forekommende, rent faktiske ikke var det, mens andre, som vi dårligt 

havde hæftet os ved, var mere fremtrædende. 

 

Vores kategorisering i overordnede diskurser giver os mulighed for at beskrive, hvilke 

diskurser, der gør brug af CSR-begrebet og hvordan de gør det. Er CSR fx 

nodalpunkt i diskursen eller ligger det længere ude i en ækvivalenskæde, der 

betegner et andet nodalpunkt? Vores udgangspunkt for analysen er, som beskrevet i 

kapitel 2, at CSR er en flydende betegner, og som en flydende betegner er CSR 

meget åben for meningstilskrivelse, hvorfor mange diskurser derfor søger at trække 

det ind og gøre det til moment. 
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Idet de fleste af artiklerne tilhører to eller flere kategorier giver det os mulighed for at 

identificere eventuelle antagonismer mellem forskellige diskurser og samtidig også 

finde forsøg på hegemoniseringer af disse. Med udgangspunkt i, hvordan CSR bliver 

meningsfuldt, er vi i stand til at identificere, hvad der under hver kategori er 

legitimitetsskabende adfærd ift. CSR – altså hvordan det er meningsfuldt at være en 

virksomhed, der bedriver CSR på en positiv eller „rigtig‟ måde, og dermed hvilket 

handlerum for legitim ledelse, diskursen skaber. 

 Vi ser også i empirien en form for ‟skræmmeeksempler‟ på, hvordan CSR netop 

ikke bidrager med noget godt samt at disse eksempler ofte fremkommer eksplicit, 

men også i en mere implicit version, hvor de fungerer som modpol til aktivt 

artikulerede positive eksempler på CSR. Disse negative fremstillinger er således 

eksempler på adfærd, der netop ikke er legitimitetskabende, idet en bestemt handling 

eller mangel på samme fremstilles som forkert. 

 Vi lader empirien tale gennem citater, der repræsenterer artikulationer af de 

forskellige nøgleord i kategorierne. Dette er en måde at sørge for at sætte læseren 

ind i vores fortolkning af empirien og argumentation for kategorisering gennem hele 

analysen. Citaterne udgør således grundlaget for, hvordan vi har konstrueret 

kategorierne, og den samlede fortolkning af citaterne repræsenterer den 

meningssammenhæng, CSR indgår i i den enkelte kategori og dermed diskurs. 

 

Vi definerer ledelse som enhver aktivitet, der er med til at gøre virksomheden legitim 

eller til at påvirke, hvad der anses som legitimt i det omkringliggende samfund og 

som sørger for, at virksomheden har kunder, medarbejdere, investorer osv. hvilket 

skal sikre virksomhedens fortsatte overlevelse. Dermed er CSR-tiltag, der beskrives 

som legitime samt kommunikationen af disse i vores optik også en vigtig del af, 

hvordan en virksomhed ledes. Det er derfor legitime tiltag vi i denne afhandling 

fokuserer på, når vi beskriver CSR som ledelse. Skræmmeeksemplerne på CSR 

bidrager, i kraft af deres illegitimitet, ikke til virksomhedens fortsatte overlevelse, og 

derfor heller ikke til ledelse. 

 Skræmmeeksemplerne er stadig yderst vigtige for, hvordan CSR artikuleres i de 

forskellige diskurser, idet de påvirker, hvad der anses som legitimt i samfundet 

generelt (og altså er med til at bestemme, hvordan der meningsfuldt kan tales om 

CSR), og dermed hvordan interessenterne bedømmer en virksomheds handlinger. 
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‟Skræmmeeksemplerne‟ beskriver altså, hvilken adfærd, der ikke er legitim, hvilket 

som alt andet selvfølgelig også er kontingent. 

 

Vi har desuden registreret, hvilken type afsendere artiklerne har (se bilag 4, 

Afsendertypificering), idet de i sig selv repræsenterer mulige steder at tale fra – dvs. 

mulige subjektpositioner, der bl.a. kommer til syne i kraft af afsenderne. Vi har delt 

disse afsendere ind i forskellige typer ud fra, hvilken funktion de udfører ift. CSR (og 

samfundet) – to eksempler på afsendersubjektpositioner er uddannelses-

institutioner4, der underviser i CSR, og private konsulentbureauer, der rådgiver 

virksomheder ift. CSR. Flere afsendersubjektpositioner kan godt forekomme i samme 

artikel. 

 

Efter den egentlige analyse tester vi vores analytiske resultater og konklusioner ift. to 

andre former for empiri – en rapport udarbejdet for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

samt A.P. Møller-Mærsks bæredygtighedsrapport fra 2009 (kapitel 5). Dette gør vi 

også for at undersøge og sikre repræsentativiteten af vores konklusioner/afhandling. 

 

Yderligere overvejelser og valg truffet i forbindelse med empiribehandlingen bliver 

beskrevet i det næste kapitel (4), der er afhandlingens analysekapitel. 
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4. Analyse 

I dette kapitel sætter vi først scenen for, hvordan vores bidrag bliver meningsfuldt ift. 

den omkringliggende verden og den diskurs, vi selv befinder os i. Dernæst foretager 

vi diskursanalysen af vores empiriske materiale, hvor vi lader avisartiklerne tale og 

vise os, hvordan CSR bliver meningsudfyldt i de 10 kategorier, vi har konstrueret. 

Efter diskursanalysen samler vi op på hele analysekapitlet i afsnit 4.2.11. 

 

4.1. Indledende analysedel – Scenen sættes 

Vi har som nævnt valgt en diskursanalytisk tilgang til denne afhandling, og det 

medfører, at vi skal være bevidste om, gennem hvilke diskurser vi opfatter vores 

forskningsemne og den verden, erhvervslivet agerer i generelt. Vi har et 

kommunikationsfagligt udgangspunkt for afhandlingen og for hvordan vi vælger både 

emne og metode, hvilket vi i denne indledende analysedel vil gøre rede for. Med 

andre ord: Vi sætter her scenen for, hvordan denne afhandling bliver meningsfuld. 

I nærværende analyse gør vi dermed rede for, hvordan vi gennem flere forskellige 

teoretiske diskurser ser det rum for artikulation og ageren, som virksomheder skal 

fungere i i Danmark. Det er vigtigt, at vi analyserer den bredere sociologiske 

kontekst, hvori vores empiri bliver meningsfuld, fordi det er på baggrund af denne 

kontekst, at handlerummet for legitim virksomhedsledelse konstrueres. 

 Nogle af de teoretiske diskurser ser vi direkte afspejlet i vores empiri, mens 

andre er vores måde at gøre empirien meningsfuld på ift. vores problemfelt. At 

gennemgå de her behandlede teoretiske diskurser i nærmere detaljer er alt for 

omfattende, hvorfor vi kun har inddraget de pointer, som vi bruger til at skabe mening 

igennem. Følgende analyse kan således ses som vores teorihjulpne konstruktion af 

den baggrund, hvorpå CSR bliver meningsfuldt. 

 

Den traditionelle liberale diskurs 

Vi begynder med at konstatere, at et begreb som CSR ikke giver nogen mening i, 

hvad vi kan kalde en traditionel liberal diskurs. En meget kendt fortaler for denne 

diskurs er Milton Friedman med sit berømte citat: “The business of business is 

business” (Friedman 1970). Den traditionelle liberale diskurs sætter et skel mellem 

det offentlige og det private, hvor økonomi hører under privatsfæren. Denne opdeling 



 

 
46 

 

skal sikre individets frihed, således at skellet beskriver, hvad der angår den enkelte, 

og hvad der er offentligt. (Sørensen 2004:58) 

 Økonomisk frihed er inden for denne diskurs en forudsætning for politisk frihed, 

idet virksomhederne ved at profitmaksimere, hjælper politikerne med at gøre det, de 

er bedst til, nemlig at løse de samfundsmæssige problemer. Kort sagt, jo større 

indtjening hos virksomhederne, des større betaling af skat til statskassen, og des 

større er afkastet til investorerne, der også kan være med til at løse 

samfundsmæssige problemer ved at donere penge til velgørende formål. (Sørensen 

2004:73f) Inden for denne diskurs bliver det derfor set som direkte 

samfundsskadeligt at pålægge virksomheder andre typer ansvar end at tjene penge, 

idet det vil føre til profitminimering og det fælles bedste dermed ikke bliver tjent. 

Denne diskurs ser vi indirekte afspejlet i vores empiri, når flere aktører må 

argumentere eksplicit for, at der IKKE er et skel mellem CSR og det at tjene penge 

og at CSR er forretning. Disse argumenter havde ikke været nødvendige, hvis den 

traditionelle liberale diskurs ikke stadig spillede en rolle. 

 

Forhandlingsspillet 

I dag er det diskursivt muligt at artikulere CSR som noget, der på én gang er gavnligt 

for samfundet og for forretningen. Dermed er det tydeligt, at grænsen mellem hvad, 

der er privat og hvad, der er offentligt har flyttet sig ift. den traditionelle liberale 

diskurs og samfundsmodel. Det er ifølge bl.a. Pedersen & Raffnsøe (1993) sket ved, 

at den danske stat har afgivet suverænitet ved at nedsætte råd og nævn, der hver 

især varetager egne interesser i forbindelse med netop deres område. Dette har 

bevirket, at grænsen mellem offentlig og privat bliver uklar, fordi en række semi-

private og semi-offentlige institutioner på denne måde opstår og bliver tildelt 

myndighed og kompetencer af staten (side 10). Hermed mister den danske stat altså 

sin status som ‟fællesviljens specielle repræsentant‟, idet den ses som endnu en 

institution blandt flere. Det er således ikke længere kun den folkevalgte regering, der 

bestemmer, hvordan det fælles bedste opnås og hvad dette fælles bedste i det hele 

taget er – dette besluttes gennem forhandlinger blandt alle institutioner. Dette skred 

bevirker desuden, at det nu er meningsfuldt at tale om en politisk virksomhed, altså 

en virksomhed, der er ansvarlig på andre områder end det økonomiske (Sørensen 

2004:90), idet grænsen mellem økonomi og politik netop ikke længere er så skarpt 

optegnet. Det åbner også for, at staten og diverse semi-offentlige og semi-private 
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institutioner kan opfattes som virksomheder. Forhandlingerne bliver til det, bl.a. 

Pedersen & Raffnsøe (1993) kalder for et forhandlingsspil, fordi der ikke blot 

forhandles, men også forhandles om, hvad der skal forhandles om, og hvad reglerne 

for disse forhandlinger er. I forhandlingsspillet indgår der således et „sprogspil‟, hvori 

der – med vores teoretiske termer – spilles om, hvilken eller hvilke diskurs(er), der 

skal være dominerende ift. at definere politiske problemer og deres løsning 

(Pedersen et al. 1994:48). 

 

Hvem, der legitimt kan deltage i disse „spil‟, hænger sammen med, om man som 

deltager lader til at handle for det fælles bedste eller blot for egen interesse: 

”Ansvarlighed er blevet identisk med selvdisciplin eller med det, at kunne tøjle sine 

medlemmers præferencer, sin organisations eller sit partis interesser. Det er den 

samfundsøkonomiske ansvarlighed der afgør, hvorvidt man legitimt kan deltage i det 

store forhandlingsspil om overenskomster, finanslov pensionsforlig og 

dagpengereformer” (Pedersen & Raffnsøe 1993:9). I dette citat ser vi, hvordan der er 

sket en hegemonisering af den traditionelle liberale diskurs og 

ansvarlighedsdiskursen: Hvor disse før stod i et antagonistisk forhold, giver det nu 

mening at tale om den ansvarlige virksomhed og „samfundsøkonomi‟ – altså at 

virksomheder har andre typer ansvar end blot at tjene penge. Citatet antyder 

samtidig, at det ikke længere er så nemt at bedømme, hvilke aktører der optræder 

legitimt i forhandlingsspillet, og hvem der egentlig afgør, hvad der er legitimt eller ej. 

For at forklare dette nærmere bruger vi Ulrich Becks teori om risikosamfundet og den 

subpolitiske model. 

 

Risikosamfundet, subpolitik og legitimitet 

I bogen ”Risikosamfundet” (1997) fremlægger Ulrich Beck den vestlige verden som 

et risikosamfund, hvori det er blevet muligt at opfatte virksomheder som ansvarlige 

for andet end økonomi, fordi de ikke alene producerer varer, men også risici.  

 Igennem vestens industrialisering handlede det om at tjene så mange penge 

som muligt til sig selv, investorer og statskassen, og det største problem var materiel 

knaphed (Sørensen 2004:104f). Men idet “rigdommens kilder er “forurenede””, som 

Beck (1997:29) formulerer det, mærker vi i dag følgerne af industrialiseringen i form 

af fx forurening, huller i ozonlaget og global opvarmning, som alle penge i alle 

statskasser i hele verden ikke kan gøre ugjort. Vi er som samfund således blevet 
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opmærksomme på, at virksomheder producerer risici, som ikke kan reguleres 

tilstrækkeligt af staten, og dermed bliver den traditionelle liberale samfundsmodel 

meningsløs i den moderne diskurs, hvor klima og miljø får større og større betydning. 

 Det betyder også, at det ikke længere primært er hos staten at virksomheder 

henter deres legitimitet – også her har den mistet sin suverænitet. Før i tiden hang 

legalitet og legitimitet sammen og kunne kun hentes hos staten, men det har nu 

ændret sig. Beck præsenterer i denne sammenhæng begrebet subpolitik, hvor 

virksomheder i højere grad henter deres legitimitet hos offentligheden (Grolin 

1999:272). Brent Spar-sagen er et godt eksempel til at belyse denne mekanisme 

med, fordi det understreger, hvor vigtig legitimitet er blevet for en virksomheds 

overlevelse. Kort fortalt gik sagen ud på, at olievirksomheden Shell havde fået den 

britiske regerings tilladelse til at dumpe den udtjente boreplatform Brent Spar i havet. 

Græsrodsorganisationen (NGO‟en) Greenpeace protesterede mod dumpingen og 

iværksatte en intens mediekampagne og diverse andre aktiviteter, der førte til 

forbrugerboykot. Det endte med, at Shell måtte opgive at dumpe platformen for at 

overleve som virksomhed. Sagen tydeliggjorde skellet mellem legalitet og legitimitet, 

idet Shell havde den britiske stat og loven på sin side, men alligevel fremstod som 

illegitim. (Grolin 1999:266ff) Dermed er „license to operate‟ i højere grad blevet et 

spørgsmål om legitimitet end om legalitet. Sagt på en anden måde, så synes 

offentligheden i dag at forvente legalitet, hvorimod legitimiteten er noget, der skal 

vindes. 

  

Vi kan hermed udvide vores syn på forhandlingsspillet til, at forhandlingerne handler 

om, hvad der anses som legitimt (som jo er defineret af den/de dominerende 

diskurser) samt hvilke aktører, der legitimt kan deltage i spillet. Samtidig står slaget 

om, hvilken fremstilling af verden, man som aktør bliver meningsfuld i forhold til, og 

altså netop hvad der er legitim og illegitim adfærd. Imidlertid kan man som aktør 

kommunikere strategisk ved at fremstille sine egne handlinger og egen eksistens 

som noget, der tjener offentligheden på bedste vis i den diskurs, der netop nu er den 

dominerende. 

  Det er på denne baggrund at vi forstår og analyserer vores empiri – at alle 

aktører kæmper for et legitimt ståsted i diskursen. Det vil på overordnet plan sige, at 

alle aktører kæmper for, at diskursen udvikler sig således, at der skabes en positivt 

defineret subjektposition, som de kan indtræde i. 
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Endnu en grund til, at legitimitet har fået så stor betydning er, at danske 

virksomheder pga. globaliseringen opererer i lande, hvor miljøspørgsmål ikke er så 

højt på agendaen, idet disse lande endnu er i industrialiseringsfasen, hvor det største 

problem er materiel knaphed (dvs. mangel på fx mad, boliger og penge). Hermed har 

virksomhederne rent legalt frit spil til at producere yderligere irreversible risici, der 

rækker ud over produktionslandenes grænser og påvirker hele kloden. Beck 

konkluderer meget tørt, at “Nøden er hierarkisk; smoggen demokratisk” (Beck 

1997:49), og det at en virksomhed beliggende i Indien udleder voldsomme mængder 

CO2, bliver pludselig et problem, som den danske offentlighed, tager aktivt stilling til. 

Dvs., at selv om virksomheden rent legalt opfører sig som den skal ift. indisk 

lovgivning, kan den blive opfattet som illegitim af den danske forbruger. 

Virksomheden indgår med andre ord i en diskurs om ansvarlighed, hvori den får en 

subjektposition som uansvarlig. 

 

Den medieskabte fællesverden 

Massemediernes tilstedeværelse i hverdagen betyder, at den danske offentlighed 

kan få information om, hvad der foregår i andre dele af verden. Massemediernes 

rolle er, ifølge den tyske sociolog Niklas Luhmann, at skabe en „fællesverden‟. 

(Qvortrup, 2006:235) Denne fællesverden gør, at vi som mennesker kan forholde os 

til begivenheder, som vi ikke selv har observeret: “Hvem af os har set Jeltsin trykke 

Clinton i hånden? Hvem så Engell vædre en betonklods på Helsingørmotorvejen, og 

hvem kan overhovedet huske at Per Stig Møller i sin pure ungdom kørte 

spirituskørsel? Alligevel er alt dette og meget mere en del af vores sociale 

virkelighed: Det er i kraft af massemedierne kommunikativt tilgængeligt og derfor 

nærværende som den fælles virkelighed, vi sammen lever i og refererer til” (ibid.) I 

vores diskursanalytiske optik konstruerer medierne en bestemt diskurs, der 

artikulerer, hvad der foregår ude i verden og dermed gør os i stand til at forholde os 

til hændelser, som vi ellers ikke ville have mulighed for at opfatte og mediere 

diskursivt. 

 Massemediernes tilstedeværelse udgør en stor udfordring for virksomheder ift. 

at fremstå legitim, idet det mindste fejltrin – også selvom det foregår langt fra 

Danmark– betragtes som godt nyhedsstof (Luhmann 2002:42ff) og derfor meget vel 

kan ende på forsiden af aviserne. Globaliseringen har hermed været medvirkende til, 
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at vi pludselig ser hændelser fra fjerne lande som nyheder. Samtidig har den 

teknologiske udvikling i forbindelse med bl.a. internettet gjort, at det både er billigere 

og nemmere at kommunikere med hele verden – verden er blevet flad, som Thomas 

Friedman udtrykker det (Friedman 2005). Det er blevet nemt for fx utilfredse 

kinesiske arbejdere at give lyd til de medier, der ser deres utilfredshed som godt 

nyhedsstof. Medierne er derfor i vores optik en vigtig del af den subpolitiske 

legitimationsproces, da medierne bidrager til, at den danske offentlighed kan tage 

stilling til virksomheders handlen under fjerne himmelstrøg. 

 

Vi har valgt at undersøge, hvorledes CSR fremkommer i udvalgte erhvervsrettede 

medier, da de netop skaber en del af den fællesverden, som erhvervslivet refererer til 

og skal agere i. Vi har i kraft af vores empiri tilskuerpladser på første række, hvorfra 

vi kan observere, hvordan og af hvem begrebet CSR tillægges mening i denne 

fællesverden. Vi har valgt det, der af nogen måske kan betegnes som „gammeldags‟ 

papiraviser, da de stadig har store læsertal (se afsnit 3.1). Ved at læse avisen bliver 

man som læser i stand til at være en del af og referere til den fællesverden, som 

avisen skaber, samtidig med at den udgør et ritual for mange mennesker (Hjarvard 

2003:21). 

 

Den politiske forbruger 

Den mediehjulpne årvågenhed i befolkningen er med til at hjælpe fremkomsten af 

den politiske virksomhed, idet et ensidigt økonomisk fokus kan føre til 

medieskandaler. Sådanne skandaler kan i værste fald føre til, at de forbrugere, som 

offentligheden bl.a. udgøres af, boykotter den skandaleramte virksomhed, som det 

var tilfældet i Brent Spar-sagen. Det betyder, at ikke alene virksomhederne, men 

også forbrugerne er blevet politiske. At agere som politisk forbruger indebærer en 

“adfærd hvor der i forbrugsvalget mellem producenter eller produkter lægges vægt 

på bevidste holdninger eller værdier, der retter sig mod fællesskabet” (IFF og Elsam 

1996 i Sørensen 2004:14). Denne adfærd beskriver i diskursanalytisk optik for en 

subjektposition som politisk forbruger. Samtidig kan adfærden både vise sig som 

fravalg i form af boykot eller som aktivt tilvalg af en virksomhed, der har de rette 

holdninger eller værdier, ifølge forbrugeren (Sørensen 2004:14) – man kan sige, at 

dette valg eller fravalg er blevet offentlighedens måde at stemme på i den 

subpolitiske model. 
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 Holdninger og værdier er dermed blevet vigtige at kommunikere for den 

politiske virksomhed, der enten gerne vil tilvælges aktivt af forbrugeren eller måske 

blot undgå at blive fravalgt, og dette gøres bl.a. gennem CSR-tiltag med 

dertilhørende rapporter. Dette fokus på værdier sætter også et skel mellem tidligere 

tiders forretningsdiskurs, hvor kun „hårde‟, „maskuline‟ og økonomiske værdier kunne 

ækvivaleres med det at drive en rigtig forretning, mens „bløde‟ og „feminine‟, dvs. i 

højere grad emotionelle og fællesskabsrettede værdier, intet havde med forretning at 

gøre (Marchand 1998:25). CSR kan på mange måder ses som en hegemonisering af 

denne hårde/bløde antagonisme, der har bund i privat/politik-antagonismen. Det ser 

vi bl.a. eksemplificeret i empirien, idet det understreges, at CSR ikke kun skal ses 

som noget ‟blødt fis‟ (BØR032) 

  

Interessentperspektivet og idealet om integreret kommunikation 

Fordi virksomheden er blevet politisk og både tillægges og påtager sig ansvar for 

mere end sine investorers økonomiske interesser, skal den legitimere sine 

handlinger og sin eksistens over for interessenter, der netop udgør den offentlighed, 

der gerne skal vælge virksomheden til. Der er, som det populært hedder, sket et skift 

fra „shareholderfokus‟ til „stakeholderfokus‟ (Sørensen 2004:90) – fra investorer til 

samtlige af virksomhedens interessenter, dvs. (ud over aktionærerne) medarbejdere, 

naboer, græsrodsorganisationer og selvfølgelig myndighederne. Samtidig har 

globaliseringen bevirket, at disse interessenter kan være placeret over hele kloden 

og stadig gøre krav på fx en dansk virksomheds opmærksomhed. Vores definition af 

CSR i begrebsafklaringen (afsnit 1.1.2.) afspejlede netop dette interessentfokus, som 

dermed er af afgørende betydning for, hvordan begrebet CSR bliver meningsfuldt i 

en større socioøkonomisk sammenhæng. 

 

Interessentperspektivet betyder altså, at der er opstået en form for „moderne‟ 

dialogbaseret opfattelse af, hvilken type ansvar, der meningsfuldt kan tillægges 

virksomhederne: ”Accepting responsibility means to give answers to inquiries of 

internal and external stakeholders, to give account for business behaviour, and to 

develop a culture of transparency, reliability and trustworthiness in a dialogue on 

equal terms of sovereign partners” (Beckmann et al. 2006:18). 
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  Citatet afspejler desuden et ideal om virksomhedskommunikation, som vi har 

mødt gennem vores uddannelse, nemlig at god virksomhedskommunikation er 

integreret og transparent. Det betyder, at virksomhedskommunikation skal være 

konsistent ift. alle en virksomheds interessenter og være sandfærdig, samtidig med 

at en virksomhed skal gøre noget ud af, at information om dens virke er tilgængeligt 

for eventuelt interesserede. (For yderligere beskrivelser af dette ideal se fx 

Cornelissen 2008 og Christensen et al. 2008). 

 Dette fokus på interessenter er fint i tråd med vores definition af ledelse, idet det 

ifølge bl.a. Beckmann et al. netop forudsætter, at virksomheden anskues som en del 

af et „politisk socio-økonomisk netværk‟, hvor virksomheden står i et 

udvekslingsforhold med interne og eksterne grupper, der hver især kræver 

information, ressourcer, produkter og dagsordener‟ (Beckmann et al. 2006:21). 

Watsons ledelsesdefinition handlede netop om at opretholde legitimitet, således at 

udvekslingen med interne og eksterne grupper kan fortsætte. I forlængelse af dette 

kan vi også se, at kvaliteten af selve denne udveksling af fx information er blevet et 

kriterium for offentligheden i dens bedømmelse af en virksomheds legitimitet. 

Dermed bliver udveksling af information som fx en CSR-rapport også til ledelse, idet 

denne udveksling i sig selv er en legitimitetsskabende handling. Og jo mere 

dybdegående informationen synes at være, des bedre, fordi interessenter forventer 

mere og mere troværdig information fra virksomheder. 

 

Vi ser de forskellige certificeringer, rapporteringsstandarder og internationale 

konventioner, der knytter sig til CSR, (for oversigt over disse se fx Roepstorff & 

Serpa 2005) som en måde at gøre det nemmere at overskue, hvorvidt en virksomhed 

arbejder med ansvarlighed eller ej, på, og på hvilke områder den i givet fald gør det. 

Her vil vi blot nævne Global Compact, som er FN‟s initiativ for virksomheders 

samfundsmæssige ansvar (weblink 7). Det er et initiativ, som virksomheder kan 

tilmelde sig og derved angive, at de aktivt arbejder med CSR, bl.a. for at overholde 

internationale konventioner som fx menneskerettighederne. 

 

CSR som buzzword og del af en generel ledelsesdiskurs  

I medierne og i erhvervskredse kan man også den holdning om, at CSR blot er 

endnu et smart ledelsesmodeord blandt mange andre – et „buzzword‟, som det 

artikuleres i vores empiri (fx EHB20), eller måske ligefrem et tomt reklamefremstød. 
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Imidlertid er CSR blevet en del af nutidig virksomhedsledelse, hvilket vi bl.a. kan se 

på den overvældende mængde litteratur og kommunikation generelt om CSR-ledelse 

og effekten af denne, der er at finde. Guthey et. al skriver, at det derfor ville være 

betydeligt mere produktivt at se på de positive effekter som sådanne buzzwords har 

for mulighedsbetingelserne for det at drive virksomhed og for vores samfund, end at 

afvise, at de har nogen reel betydning, netop fordi de er buzzwords. (Guthey et al. 

2006) Vi forsøger på denne baggrund gennem denne afhandling at være produktive. 

 

CSR og kommunikationen af CSR er i vores optik en form for ledelse i sig selv, idet 

det er en måde at deltage i forhandlingsspillet på og dermed udvikle og vedligeholde 

opfattelser af, at egen adfærd er legitim (jf. Watsons ledelsesdefinition) samt af hvad, 

der anses som legitim adfærd i det hele taget. I forlængelse af dette bærer vores 

empiri præg af, hvad vi vil kalde for en meget generaliseret ledelsesdiskurs. De 

momenter, der ækvivaleres med ledelse i denne diskurs, er fx ord som „strategi‟, 

„risikostyring‟ og „kontrol‟ (se afsnit 4.2.7., kategori G). Disse begreber er en stor del 

af mange ledelsesuddannelser, og CSR bliver således også til ledelse, idet CSR i 

vores empiri netop ækvivaleres med disse begreber. 

 

Jantelovsdiskursen 

Imidlertid lader kommunikationen af CSR ikke til at være helt så ligetil for mange 

virksomheder. Det fremgår nemlig af empirien, at flere danske virksomheder finder 

Regeringens krav om rapportering svært og komplekst at efterkomme (se afsnit 

4.2.7., kategori G). Det at nogle kommunikerer eksplicit om, hvad man som 

virksomhed gør for samfundet, er da heller ikke er normen for danske virksomheder, 

der ofte bruger en mere „tavs strategi‟ i modsætning til amerikanske virksomheder, 

der i højere grad bruger CSR eksplicit for at differentiere sig (Beckmann et al. 

2006:23ff). Dette ser vi bl.a. i Regeringens opfordring til danske virksomheder om at 

prale med CSR (fx BØR060), fordi CSR-tiltagene allerede er der, men bare ikke 

bliver kommunikeret ud som CSR. Samtidig er der også flere virksomheder, der 

siger, at CSR er noget de har gjort i lang tid, men at de ikke bruger det i deres 

markedsføring eller tillægger det den eksplicitte betegnelse CSR. Vi mener, at der til 

dels ligger en jantelovsdiskurs til grund for dette – virksomheder vil absolut ikke have 

offentligheden til at tro, at de tror de er noget, og faren for medieskandaler synes lige 
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om hjørnet. Det er også på denne baggrund, at CSR-rapportering af nogle 

virksomheder betragtes som noget unaturligt. 

 

I de følgende afsnit (4.2.1-4.2.10) foretager vi diskursanalyse af vores empiriske 

materiale, hvor vi fremanalyserer de fremtrædende diskurser, der søger at 

meningsudfylde CSR-begrebet samt antagonismer og hegemoniseringer. Samtidig 

undersøger vi, hvad det skaber af handlerum for legitim virksomhedsledelse. 

 

4.2. Diskursanalyse – Hvordan tillægges begrebet CSR mening? 

I dette afsnit vil vi gøre rede for, hvordan vores opdeling er foregået samt vise, 

hvordan CSR meningsudfyldes i de forskellige diskurser. Alle de nøgleord, vi har 

identificeret som relateret til CSR i vores empiri, ligger til grund for vores 

kategorisering. Vi går i dybden med alle kategorierne for at uddybe disses omfang, 

bl.a. ved at komme med eksempler på typiske meningssammenhænge, hvori de 

nøgleord, vi har sorteret efter, indgår. 

 Diskurserne er: A) Filantropi, B) Menneskerettigheder, C) Medarbejderaspekter, 

D) Miljø og klima, E) Markedsføring og omdømme, F) Integration, G) 

Ledelsesværktøjer og ‟hvordan det er‟, H) Værdier, I) Bundlinje og J) Samspil med 

mennesker i samfundet. 

 

Vi betragter nøgleordene i hver kategori som momenter i de forskellige diskurser, idet 

det er dem, der tilskriver nodalpunkterne mening. Det gør vi, fordi de går fra at være 

elementer i det diskursive felt til at blive midlertidigt fikseret, så de er momenter i 

netop den givne diskurs. Momenterne eksisterer som led i en ækvivalenskæde, der 

organiserer diskursen rundt om nodalpunktet CSR og det er netop, fordi momenterne 

er fælles om at meningsudfylde CSR, at de selv bliver meningsfulde på en bestemt 

måde i diskursen. 

 

Oversigt over fordelingen af artikler under hver kategori findes i bilag 5. 

 

4.2.1. Kategori A – Filantropi 

Denne kategori indeholder nøgleord, der for virksomheden kan betragtes som 

eksterne hjælpeaktiviteter, der ikke har noget med kerneforretningen at gøre. 
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Nøgleordene i denne kategori er: filantropi, velgørenhed, frivilligt arbejde og 

nødhjælpsarbejde. Eksempler på disse aktiviteter findes bl.a. her: ”For det første er 

der den filantropiske CSR, som nu under Haiti-katastrofen, hvor selskaber som 

Mærsk, Grundfos, Novo og andre donerer bidrag.” (BØR103). Et andet eksempel er: 

”Vi har arbejdet med CSR gennem mange år – senest via corporate volunteering, 

hvor vores medarbejdere yder frivilligt arbejde i arbejdstiden.” (BØR066), hvor frivilligt 

arbejde betragtes som CSR. Fællesnævneren er, at CSR i disse tilfælde er noget 

helt forskelligt fra virksomhedens daglige virke, og mere en måde at ‟give noget‟ på 

(hvad end det så er penge, arbejdskraft eller noget andet) – derfor er disse nøgleord 

samlet i en kategori for sig. Det skal dog gøres klart, at det at ‟give noget‟ eller ‟gøre 

noget‟ ikke nødvendigvis indeholder nogen form for moralsk værdi – altså bliver der i 

artiklerne under denne kategori ikke lagt vægt på at gøre noget ‟godt‟ for nogen 

(værdier hører til kategori H, afsnit 4.2.8.).  

 Der er i alt 10 artikler, der trækker på denne diskurs. Hermed er det den 

diskurs, der er repræsenteret med det mindste antal artikler i vores empiriske 

materiale på 168 artikler. 

 

CSR artikuleres i denne diskurs som et nodalpunkt, hvoromkring mening 

udkrystalliseres. Dette sker ved at de tilknyttede momenter, filantropi, velgørenhed, 

frivilligt arbejde og nødhjælpsarbejde, organiseres i en ækvivalenskæde omkring 

dette nodalpunkt. Virksomheder, der bedriver CSR, artikuleres her som donorer af 

penge, arbejde eller produkter – der opstår med andre ord en subjektposition som 

‟donor‟ for virksomheder, der arbejder med CSR på denne måde. 

 

Artiklerne bærer præg af, at de skrives under en økonomisk krise, hvor afsenderne af 

artiklerne udtrykker bekymring for, at virksomhederne vil lukke for donationer, og at 

CSR i det hele taget bliver skåret fra, hvis den ækvivaleres med filantropi 

overhovedet: “Men der er også en række virksomheder der mener, at man i disse 

tider alene skal fokusere på bundlinjen. Når så den finansielle storm er redet af, så 

kan virksomhederne igen begynde at arbejde mere strategisk med Corporate Social 

Responsibility (CSR). Det er en holdning, der især deles af de virksomheder, der har 

valgt den mere traditionelle tilgang til CSR, hvor fokus rettes mod filantropiske 

gerninger. Mens de virksomheder, der har en mere strategisk tilgang til CSR, 

betragter det som en måde at skabe forretning på”. (BØR049). CSR som ækvivaleret 
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med strategi hører som udgangspunkt til under kategori G (afsnit 4.2.7.), men 

fremkommer ofte sammen med andre diskurser.  Ovenstående citat viser den forskel, 

der i flere af artiklerne sættes mellem filantropisk CSR og strategisk CSR, hvor 

filantropisk CSR ækvivaleres med noget traditionelt og idealistisk, og strategisk CSR 

ækvivaleres med ‟den rigtige og moderne måde at gøre det på‟. Momentet „strategi‟ 

er således gjort forskelligt fra momenterne „traditionel‟, „filantropi‟ og „idealisme‟, der 

er organiseret i en ækvivalenskæde, som indholdsudfylder nodalpunktet CSR i 

denne diskurs. Det betyder, at så længe begrebet CSR er ækvivaleret med disse 

momenter, er det forskelligt fra momentet strategi. 

 

Den filantropiske CSR fremstilles ofte som noget negativt og overfladisk, idet den 

nemt kan skæres fra. Den strategiske CSR derimod fremstilles som ny og positiv og 

ækvivaleres desuden med det at skabe forretning, hvilket er godt for virksomheden 

og samfundet i det hele taget. Man kan sige, at filantropisk CSR her altså fremstilles 

som det, at give penge væk i modsætning til strategisk CSR, der handler om at tjene 

penge. Strategisk CSR er i modsætning til filantropisk CSR integreret i 

virksomhedens kerneaktiviteter og kan dermed ikke så nemt skæres fra (vi behandler 

den integrerede og den strategiske CSR under kategori F og G). Herved skabes 

også to forskellige subjektpositioner, der står i et antagonistisk forhold til hinanden – 

dvs. umuliggør hinanden. Man kan altså ikke være en virksomhed, der er god til at 

drive forretning samtidig med, at ens CSR-aktiviteter består af at donere penge til 

velgørende formål. Den filantropiske CSR søges udgrænset ved at den knyttes til en 

subjektposition, der fremstilles meget negativt, gammeldags og på sigt 

samfundsfjendsk – en position, der netop ikke er meningsfuld i denne artikulation. 

Det er således heller ikke meningsfuldt for en virksomhed at identificere sig med 

denne subjektposition. Filantropisk CSR bliver på denne måde artikuleret som 

illegitimt, mens strategisk CSR er legitimitetsskabende. 

 Andre steder i empirien findes ovennævnte antagonisme ikke, idet det 

beskrives som muligt at have forretningssans og være velgørende samtidig: 

”Kritikken tager vi med sindsro. Først og fremmest fordi vi ikke kan se problemet i at 

mikse forretning og velgørenhed. Det er initiativer, som både virksomhed, 

medarbejdere, organisationer og modtagere af hjælpen har fordel af.” (BØR066). Her 

ækvivaleres forretning og velgørenhed – altså det, der i andre artikler beskrives med 
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ord som strategi og filantropi. Dette citat knytter sig desuden til diskursen om CSR ift. 

virksomheders bundlinje, hvilket vi behandler under kategori I. 

 I én artikel fremstilles filantropisk CSR udelukkende positivt. Her artikuleres 

CSR ækvivaleret med filantropi som noget nyt i Danmark og som et godt bud på en 

CSR-aktivitet, der er „nem‟ at gå til for virksomheder i alle størrelser: Ansvarlighed er 

kommet højt op på dagsordenen mange steder, og filantropi er én måde at gøre det 

på, som også små og mellemstore virksomheder har fået øje på” (EHB36). Her er 

filantropisk CSR altså en legitimitetsskabende aktivitet og kan dermed betragtes som 

ledelse. 

 

Alle artiklerne, ud over én (BØR031)5, lader til at være enige om, at der er andre 

typer CSR end den filantropiske, hvorfor de også falder ind under andre kategorier 

og dermed trækker på andre diskurser. De er desuden enige om, at filantropi er CSR 

– eller i hvert fald har været det. Men slaget står, når det skal artikuleres, om 

filantropi er god eller dårlig CSR og altså om, hvorvidt udøvelsen af filantropisk CSR 

er en forretningsmulighed eller blot koster virksomheden penge. CSR som filantropi 

ser dermed ikke ud til at eksistere selvstændigt længere, om end det artikuleres som 

om det har gjort det. 

 

Udover subjektpositionen som donorvirksomhed (om det så er godt eller dårligt) 

fremkommer der to andre positioner, nemlig nødhjælpsorganisationer (fx Røde Kors, 

der har til opgave at modtage og videreformidle donationer og fungerer som „fagfolk 

indenfor nødhjælp‟(BØR103)), og selvfølgelig dem, der skal modtage hjælpen – fx 

jordskælvsofre (ibid.). Imidlertid nævnes disse positioner sjældent. 

 Virksomheder, der indtræder i positionen som den ‟gode‟6 virksomhed, kan i 

denne diskurs altså både være virksomheder, der arbejder med CSR som filantropi, 

men kan også være virksomheder, der tænker strategisk og integrerer CSR i 

kerneforretningen (mere om dette bl.a. under kategori F). 

 

  

                                                           
5
 Artiklen forsøger at udgrænse CSR og selv introducere et andet begreb, nemlig Company Karma 

som en udvidet forståelse af CSR. 
6
 Fremover, når vi nævner subjektpositionen den ‟gode‟ virksomhed, er det i den aktuelle diskurs‟ 

kontekst. Vi sætter dog ikke ‟ omkring ordet i resten af analysen. 
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4.2.2. Kategori B – Menneskerettigheder 

Denne kategori indeholder et syn på CSR som ækvivaleret med det at overholde 

menneskerettighederne, og de nøgleord, vi har identificeret, er: børnearbejde, anti-

korruption og menneskerettigheder. 21 artikler tilhører denne kategori. 

 

Nøgleordene forekommer ift. alle niveauer i en virksomhed og dens forsyningskæde, 

men artikuleres oftest i forhold til leverandører eller datterselskaber uden for 

Danmarks grænser. Menneskerettighederne er en international konvention, og den 

bruges derfor som rettesnor, når virksomheder opererer i internationalt terræn, hvor 

de lokale love ikke nødvendigvis sikrer menneskers rettigheder på samme måde, 

som danske love gør det. Her ser vi altså en modsætning til den følgende kategori 

(C), der omhandler medarbejderpleje, hvor der mere henvises til vilkår på nationalt 

plan internt i virksomheden. 

 

Der er fx tale om børnearbejde i en af Erhvervsbladets artikler, der omhandler 

virksomheders ansvar for deres leverandører: ”Vi må gøre alt for at undgå at udnytte 

børn eller vende det blinde øje til ekstremt dårligt arbejdsmiljø…” (EHB18). Her 

fremkommer der allerede to subjektpositioner – én som er virksomheden, der har 

ansvar for sine leverandørers handlinger og én som børnene, der ikke må blive 

udnyttet. I en anden artikel inddrages flere af nøgleordene ift. leverandører: ”Det vil 

sige, at virksomheder arbejder for at sikre, at deres leverandører ikke bruger 

børnearbejde, at arbejderne får en minimumsløn, kan holde pauser – og andre 

basale menneskerettigheder.” (BØR012). 

 Desuden ækvivaleres anti-korruption med CSR her: ”Derudover er 

Udenrigsministeriet ved at udvikle en CSR-rådgivning til virksomheder, og her fylder 

anti-korruption også en del.” (BØR070). 

 Som det også fremgår af de viste eksempler kommer nøgleordene i denne 

kategori til udtryk i form af ‟rimelige‟ arbejdsvilkår og grundlæggende 

menneskerettigheder i hele virksomheden ud til yderste led i forsyningskæden. Altså 

ækvivaleres CSR med en form for ‟menneskeligholdelse‟ af hele forsyningskæden – 

især med fokus på udlandet. Den gode virksomhed sørger altså for, at leverandører 

og underleverandører overholder diverse standarder og love ift. 

menneskerettigheder, fordi det er det, der forventes af den. I modsat fald vil det 

resultere i tab af legitimitet, idet det vil være et brud på de normer, der ligger i det 
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danske samfund. CSR er nodalpunkt i denne diskurs, idet det er CSR-begrebet, der 

er det privilegerede tegn, som her søges meningsudfyldt. De tre nøgleord er 

momenter i diskursen, der alle tre ækvivaleres med CSR. 

 

Vi ser en gennemgående tendens, nemlig at denne menneskerettighedsdiskurs 

sjældent står alene, men i vores empiri oftest også trækker på andre diskurser – 

eksempelvis ækvivaleres både børnearbejde og miljø med CSR i følgende citat: ”Hun 

(Jette Steen Knudsen, Center for Corporate Governance, CBS) mener, at en 

målrettet kobling mellem de to områder vil føre til en professionalisering af arbejdet 

med samfundsansvar og en mere systematisk risikostyring inden for de ikke-

finansielle områder, eksempelvis børnearbejde, involvering i miljøskandaler og 

overtrædelse af internationale konventioner for god opførsel på det globale marked.” 

(BØR098). 

 

I denne diskurs fremkommer der forskellige muligheder for identifikation i form af 

subjektpositioner. Den gode virksomhed arbejder med CSR og sørger for, at 

menneskerettighederne overholdes ned gennem forsyningskæden (hvilket også 

trækker på integrationsdiskursen, som vi vender tilbage til under kategori F). 

Virksomhedsledelsen er dermed den position, der beslutter, at et CSR-tiltag 

indeholdende overholdelse af menneskerettigheder sættes i værk, og det er også 

ledelsen, der skal sørge for, at leverandører bliver overvåget for at sikre, at de 

overholder virksomhedens regler. 

 En anden subjektposition er de udenlandske leverandører og 

underleverandører, der altså som led i virksomhedens forsyningskæde skal 

overholde de konventioner og regler, der pålægges dem af den overordnede 

virksomhed. Leverandørerne er således underordnet virksomheden og kan til en vis 

grad styres af denne. 

 Leverandørernes medarbejdere (herunder eventuelle børn) er også en position, 

nemlig dem, der skal ‟hjælpes‟. Det er altså dem, der primært får noget ud af, at 

virksomheden udfører denne type CSR, da det er det, der gør, at deres rettigheder 

bliver overholdt. 

 NGO‟er indtræder i en position som ‟hjælpere‟, idet de er med til at påvirke 

standarder og lave værktøjer, der kan hjælpe virksomheden med at udføre CSR. 

Eksempler på NGO‟er er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), Global Reporting 
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Initiative (GRI) og Global Compact. Samtidig er der en anden type NGO, nemlig 

menneskerettighedsorganisationer, der kæmper for de ‟hjælpeløse‟, og dermed ikke 

er hjælpere i den forstand, at de hjælper virksomhederne – de er derimod hjælpere 

på den måde, at de giver ‟forulempede‟ medarbejdere en stemme. 

 

Denne diskurs indeholder ikke nogen antagonismer eller konflikter af anden slags, 

idet det er en diskurs, der er svær at tale imod – der er formentlig ingen 

virksomheder, der nogensinde ville gå ud og sige, at de støttede korruption eller 

overtrædelse af menneskerettigheder, idet dette ville betyde et alvorligt tab af 

legitimitet. 

 

4.2.3. Kategori C – Medarbejderaspekter 

Denne kategori dækker over CSR ift. virksomheders interne medarbejderaspekter og 

indeholder følgende nøgleord, der også fungerer som momenter i diskursen: 

mangfoldighed, det at fyre med værdighed, personalepleje og 

sundhedsordninger, HR og ligestilling. Der er i denne diskurs tale om interne 

forhold, således at hensyn til fx handicappede, der allerede er ansat i virksomheden, 

hører under denne kategori, mens rekruttering af handicappede hører under kategori 

J (se denne). Der er i alt 36 artikler, der falder under kategori C. Det er således ikke 

en voldsomt dominerende kategori, idet det er den med det fjerdelaveste antal 

artikler. 

 

CSR ækvivaleret med det at arbejde med mangfoldighed ser vi bl.a. i følgende citat 

fra en artikel, der handler om CSR i Vikargruppen Danmark: ”Derfor tog vi skridtet 

fuldt ud i 2008 og ansatte en CSRchef, som har ansvar for vores arbejde med 

mangfoldighed” (EHB30). Her ækvivaleres CSR med ansvar for mangfoldighed, og 

det understreges yderligere i artiklen, at det er vigtigt at udnytte mangfoldigheden i 

medarbejderstaben. Dvs. at udforske de styrker og kvaliteter, der besiddes af 

henholdsvis de ‟danske‟, etniske, „udsatte‟ og ‟handicappede‟ medarbejdere – altså 

at sørge for at få det fulde udbytte af netop den diversitet, der måtte være i 

virksomheden. Mangfoldighed betragtes her som noget positivt, der er godt både for 

virksomheden selv og for de ansatte. Dette syn på mangfoldighed ses i øvrigt også i 

bl.a. BØR013 og EHB29, der handler om, hvordan handicappede og kronisk syge 

ansatte er gode for virksomhedskulturen generelt. 
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 CSR fungerer i ovenstående sammenhæng som nodalpunkt, der 

indholdsudfyldes med det at få øjnene op for, og aktivt bruge, den mangfoldighed, 

der måtte være i virksomhedens medarbejderstab. Ækvivalenskæden fortsættes med 

„god virksomhedskultur‟, der igen ækvivaleres med højere tolerance i resten af 

medarbejderstaben. Samtidig er mangfoldighed i sig selv et nodalpunkt, der 

meningsudfyldes af etnicitet, handicap, udsathed og kronisk sygdom. 

 

CSR bliver også artikuleret ift. en virksomheds HR-aktiviteter, hvilket ses i følgende 

citat, hvor Ole Lund Hansen, der er chefkonsulent hos DI, udtaler sig: “Så er der så 

mange andre CSR-ting, man som virksomhed kan gå ind i, for eksempel HR eller 

miljøaktiviteter” (BØR027). HR, der også ses i varianten HRM og står for Human 

Ressource Management, betyder ledelse, integration og udvikling af menneskelige 

ressourcer (dvs. personale) i en virksomhed (Larsen 2006). HR/HRM artikuleres 

sjældent i empirien, men fungerer altså som moment i en ækvivalenskæde, der 

meningsudfylder CSR – i citatet ovenfor sammen med miljøaktiviteter, der imidlertid 

vil blive behandlet i kategori D. HR defineres ikke yderligere i artiklerne, så CSR er 

altså i disse sammenhænge „noget med menneskelige ressourcer‟. 

 

I forhold til sundhedsordninger og personalepleje udtaler PFA Pension sig om 

deres CSR-politik: ”Og vores CSR-politik handler jo også om sundhed og 

personalepleje” (BØR29). CSR er derfor også her nodalpunkt og ækvivaleres med 

sundhed og personalepleje. Andre eksempler på personalepleje og 

sundhedsordninger er fx adgang til fitnesscenter og coaching. Endvidere omhandler 

flere af artiklerne i denne kategori også et godt arbejdsmiljø/gode arbejdsforhold, 

som personalepleje og -sundhed også indbefatter. 

 Ligestilling forekommer også som moment i denne diskurs: ”De fleste 

virksomheder har ligestilling indføjet i deres CSR- eller personalepolitik.” (EHB32). 

Her er CSR altså ækvivaleret med ligestilling, men dette moment forekommer dog 

ganske sjældent. 

  

Det sidste nøgleord og moment i denne kategori er igen en afspejling af den 

kontekst, som mange af artiklerne er skrevet i, nemlig den økonomiske krise, og 

indebærer det at fyre med værdighed. Dette ses eksemplificeret i følgende citat fra 

en artikel, der ganske enkelt hedder Kunsten at fyre med værdighed: ”For efter min 
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bedste overbevisning er det nu, CSR-tankegangen skal stå sin prøve … når krisen 

kradser, og man er tvunget til at fyre medarbejdere, så er det virkelig, man skal vise, 

at man er sit ansvar bevidst.” (EHB17). Det er altså ikke kun ‟blivende‟ medarbejdere, 

der skal tages hensyn til og plejes. CSR handler også om at afskedige medarbejdere 

på en værdig måde. Her ækvivaleres CSR altså eksplicit med ansvar, der så igen 

ækvivaleres med bevarelse af medarbejdernes værdighed – også når de ikke 

længere er medarbejdere. 

 

I denne kategori kommer begrebet CSR – gennem den ækvivalenskæde af 

momenter, der meningsudfylder det – til at handle om medarbejderaspekter, 

herunder at pleje sine medarbejdere på forskellige måder og bruge den 

mangfoldighed, der måtte være i medarbejderstaben positivt samt at behandle sine 

medarbejdere lige og med værdighed – også når de skal afskediges. 

 

Generelt set fremstår subjektpositionen medarbejder altså som en ressource, der 

skal plejes og behandles lige. Her er mangfoldighed og ligestilling momenter, der 

udgør to sider af samme sag, idet mangfoldighedsbegrebet knytter sig til det at 

imødekomme alle, der er ansat i virksomheden, mens ligestilling er begrebet for at 

behandle alle ansatte ens. I forhold til mangfoldighed er det dog især de mangfoldige 

medarbejdere, der fremstår som ressource. Imidlertid bliver de knapt så mangfoldige 

medarbejdere også en ressource i kraft af den gode virksomhedskultur, som de 

mangfoldige medarbejdere katalyserer. 

 Dette åbner naturligvis også for, at de mangfoldige, som her altså ækvivaleres 

med syge, udsatte, handicappede, etniske osv., nu kan påtage sig subjektpositionen 

medarbejder på en ny og positiv måde, hvor de tidligere måske ikke på nogen måde 

er kommet i betragtning som arbejdskraft. Dermed kobles kategorien også til kategori 

J (se denne), der omhandler det samfundsmæssige aspekt, hvor virksomheden 

hjælper med at løse nogle af samfundets problemer (fx integration og arbejdsløshed) 

ved at give beskæftigelse til de mangfoldige. Denne tendens forstærkes yderligere 

af, at lige over 47 % af de artikler, der falder under denne kategori, samtidig falder 

under kategori J (se bilag 6). 

 Der åbnes også for en subjektposition som fyret medarbejder, der, i kraft af hvor 

ansvarsfuld den fyrende virksomhed er, enten har sin værdighed i behold eller har 

mistet den. 



 

 
63 

 

 Der skabes desuden et handlerum for subjektpositionen virksomhed, ift. at den 

kan identificere og udnytte sin mangfoldighed og dermed skabe en bedre 

virksomhedskultur, hvilket, ifølge denne diskurs, vil gøre den til en „bedre‟ 

virksomhed. Samtidig har den et ansvar over for sine medarbejderes værdighed og 

generelle velbefindende, og den gode virksomhed viser således, at den er sig dette 

ansvar bevidst. 

 Samtidig bliver CSR som ækvivaleret med medarbejderaspekter også 

fremstillet som noget ganske naturligt og noget som virksomheder altid har gjort (fx i 

EHB29). På den måde forsøges det objektiveret, at medarbejdere selvfølgelig er en 

ressource, der skal plejes, og at virksomheder, der ikke gør dette, ikke er „rigtige‟ og 

gode virksomheder. Dette er naturligvis også en måde at forsøge at skabe og vinde 

legitimitet på. At undlade at se sine medarbejdere som en ressource vil samtidig 

kunne skade virksomheden og dennes legitimitet, idet medarbejderne er en vigtig 

interessent, der også er med til at afgøre, om virksomheden agerer legitimt eller ej. 

Der forekommer også direkte koblinger til bundlinjediskursen (kategori I) og 

markedsføringsdiskursen i form af employer branding (kategori E), men disse er ikke 

lige så udtalte som koblingerne til diskursen i kategori J. 

 

I denne diskurs forekommer der ikke eksplicitte antagonismer eller udgrænsninger – 

det lader til at være en diskurs, som ikke kan tales imod, hvis man vil bevare sin 

legitimitet. 

 

4.2.4. Kategori D – Miljø og klima 

Denne kategori omhandler CSR ift. (jord-)kloden – nøgleordene er: miljø, klima, 

CO2-reduktion og bæredygtighed. Direkte hensyn til mennesker behandler vi 

under kategori J. I alt er der 74 artikler, der trækker på denne diskurs, og dermed er 

det den diskurs, der er repræsenteret næstmest i empirien. 

 

Miljø ækvivaleres med CSR i følgende citat: ”Interessen for miljørigtigt byggeri i 

Asien er stigende. Den drives af relativt høje oliepriser og krav om energirigtige 

bygninger som led i store selskabers CSR-politik.” (BØR035). Her formuleres 

miljørigtigt byggeri tydeligt som en del af virksomheders CSR-politik. Et andet 

eksempel lyder: ”Alle virksomhederne skal i dag have en CSR-politik - det vil sige 

samfundsmæssigt ansvar. Hvis de kan henvise til, at de har købt elmåleudstyr, som 
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involverer hele organisationen i at spare energi, vil det være en overbevisende 

handlingsorienteret demonstration af CSR” (EHB44). I dette eksempel er 

energibesparelser ækvivaleret med CSR, som i øvrigt ifølge artiklen er noget, alle 

virksomheder skal have. Dvs. at der fremkommer en subjektposition som den gode 

virksomhed, der har en CSR-politik, som omfatter miljø-aktiviteter. Denne 

subjektposition fremkommer også i følgende citat: ”Det kan f.eks. koste omdømme i 

form af skandaler, og det kan koste retssager, hvis man ikke lever op til en voksende 

norm om at opføre sig ansvarligt. Det gælder på klimaområdet og på hele området 

socialt ansvar. Disse systemer er »corporate social responsibility« (CSR) i praksis, 

og ikke kun ord i en årsrapport” (BØR102). Her ekspliciteres det, hvilke 

konsekvenser det kan have for virksomheder, hvis de ikke agerer ud fra normen om 

‟at opføre sig ansvarligt‟. Dette knytter sig i øvrigt til kategori H, hvor et af 

nøgleordene er ‟at opføre sig ordentligt‟ – dog er det her artikuleret i forbindelse med 

klimaområdet. I citatet ser vi også, hvordan det at følge normen og opføre sig 

ansvarligt er legitimitetsskabende, hvorimod det kan ‟koste omdømme i form af 

skandaler‟, hvis man ikke agerer ud fra normen – dette vender vi yderligere tilbage til 

under kategori E. Der henvises også til, at det ikke er nok med ord i en årsrapport – 

altså at udnytte CSR som en form for window-dressing, men at CSR rent faktisk skal 

udføres (hvilket også falder under kategori E). Det, at det ekspliciteres, at CSR ikke 

kun er ord i en årsrapport, skaber også indirekte en subjektposition i diskursen som 

den ‟dårlige‟ virksomhed, der ikke formår at udføre CSR i praksis. 

 

Begrebet klima ligger tæt op ad miljø-begrebet, men klima skal mere ses ift. den 

globale verden, hvorimod miljø oftere artikuleres i forbindelse med lokal- og 

nærområdet. Her følger et par eksempler på CSR som ækvivaleret med klima: ”Han 

(bestyrelsesformand for rederiet Torm) oplyser, at enhver form for strategi inden for 

social ansvarlighed, CSR, herunder klima, længe har været på agendaen i de 

bestyrelser, han har med at gøre.” (BØR051). Citatet her taler for sig selv, idet det 

indeholder den indskudte sætning ‟CSR, herunder klima‟ – her er vi ikke i tvivl om, at 

klima er en del af CSR. Et andet eksempel finder vi i følgende citat: ”Ifølge nye 

opgørelser fra DI har klima og miljø nu højeste prioritet i virksomhedernes CSR-

strategier.” (BØR096). Klima er i begge disse eksempler en meget vigtig del af 

virksomheders arbejde med CSR. 
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 Det næste nøgleord er CO2-reduktion, og økonomi- og erhvervsminister Bendt 

Bendtsen udtaler sig angående en undersøgelse foretaget af konsulentvirksomheden 

Aalund: ”Aalunds undersøgelse viser, at mange virksomheder simpelthen mangler 

overblik og konkret viden om, hvordan de kan arbejde med samfundsansvar. 

Klimakompasset vil kunne give dem netop det, så de kan arbejde målrettet med 

CO2-reduktion” (BØR006). Her sættes Klimakompasset7 og CO2-reduktion i 

ækvivalenskæde med samfundsansvar, fordi CO2-reduktion er et globalt 

indsatsområde, ligesom klima er det. Klimakompasset er et eksempel på et reelt 

værktøj, der kan hjælpe virksomheder med deres CSR-arbejde, hvorimod fx Global 

Compacts principper mere er en oversigt over problemområder, man som CSR-

udøvende virksomhed kan handle på, og disse principper konkretiserer dermed ikke, 

‟hvordan‟ man gør. I ovenstående citat fremkommer der en subjektposition som 

virksomhed, der mangler overblik (og som dermed mangler hjælp). Dette åbner for 

en subjektposition for ‟hjælpevirksomheder‟ – især i form af konsulentvirksomheder 

og virksomheder, der er producenter af værktøjer til udførelse af CSR. Her kan vi se, 

at konsulentvirksomheden Aalund kommunikerer strategisk ift. at det i denne diskurs 

er legitimitetsskabende at agere klimabevidst. Virksomheden skaber altså en 

subjektposition for sig selv ved at tilbyde ydelser, der kan hjælpe andre virksomheder 

med at agere klimabevidst og dermed legitimt. FN (Global Compact) fremkommer 

også som en hjælpevirksomhed, idet virksomheder netop kan finde hjælp og støtte i 

Global Compacts principper for CSR. Diverse interesseorganisationer8 og 

græsrodsbevægelser falder også herunder, idet organisationer som fx Greenpeace, 

som er miljøaktivister, har relevant viden om, hvordan man agerer ‟korrekt‟ i forhold til 

miljøet. 

 

En faktor, der er værd at bemærke, er, at det store klimatopmøde, COP15, blev 

afholdt i Danmark i den periode, vi har indsamlet empiri fra. Selvom CSR ikke 

artikuleres direkte i forbindelse med COP15 (der i øvrigt næsten ikke bliver nævnt), 

så har vi en klar formodning om, at det alligevel har påvirket virksomheder til at 

artikulere CSR i forbindelse med klima og miljø i højere grad end de ellers ville have 

                                                           
7
 Klimakompasset er et værktøj, der er udarbejdet for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at hjælpe 

virksomheder med deres klimastrategi (weblink 5) 
8
 Interesseorganisationer er organisationer, der repræsenterer en bestemt gruppes interesser. De 

dækker her over NGO‟er og græsrodsbevægelser. 
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gjort. Dette påvirker således selvfølgelig også selve antallet af artikler, der trækker på 

denne klimadiskurs. Dog kan man også argumentere for, at påvirkningen er foregået 

i omvendt rækkefølge. Altså at fordi klimadiskursen har været så fremtrædende 

gennem en årrække, så ser vi den nu materialiseret i COP15. Det at klimadiskursen 

er så fremtrædende ser vi også lyset af Ulrich Becks pointe om, at klima og miljø 

netop er kommet på dagsordenen fordi vi som samfund er blevet opmærksomme på, 

at virksomheder skaber risici i form af klima- og miljømæssige problemer, der 

påvirker os alle. 

 

Det sidste nøgleord, bæredygtighed, eksemplificeres her: ”Den klare tendens er det 

brede CSR-perspektiv, hvor det kort sagt handler om bæredygtighed” (BØR079). Her 

ækvivaleres CSR tydeligt med bæredygtighed. Det næste citat ekspliciterer ikke 

ordet bæredygtighed, men har fokus på ‟ansvarlig vækst‟, hvilket er overlappende 

med bæredygtighed i CSR-diskursen: ”Den konkrete brug af miljøteknologiske 

løsninger kan - udover at løse en række miljøudfordringer - også danne grundlag for 

eksport af miljøvenlige teknologier. Danmark vil kunne brande sig som en ansvarlig 

nation helt i tråd med Regeringens handlingsplan for samfundsansvar, hvor et 

indsatsområde er: Markedsføring af Danmark for ansvarlig vækst.” (EHB16). Disse 

citater ækvivalerer altså CSR med bæredygtighed og ansvarlig vækst. Her indtræder 

Regeringen i en subjektposition, der med løftet pegefinger opfordrer hele Danmark til 

at agere som en ansvarlig nation ved bl.a. at kunne brande sig på at producere 

miljøvenlige teknologier. Samtidig bliver der åbnet for en subjektposition for 

virksomheder, der kan lave miljøteknologiske styresystemer – fx diverse it-

virksomheder. Her trækkes der desuden på en markedsføringsdiskurs, hvilket vil 

sige, at denne artikel også falder ind under kategori E. Dette gør sig gældende for 

flere artikler i empirien, hvor miljø og klima ofte er en del af en opremsning på lige fod 

med fx markedsføring (kategori E) og bundlinjeargumenter (kategori I). Et eksempel 

på sidstnævnte ses her: ”…integrere de sociale og miljømæssige mål i hele 

forretningen og at binde dem sammen med bundlinjen” (BØR093). 

 

Denne kategori indebærer altså de klima- og miljømæssige nøgleord, der i vores 

empiri ækvivaleres med CSR, og CSR artikuleres i denne diskurs som nodalpunkt og 

får sin mening gennem ækvivalenskæden bestående af momenterne miljø, klima, 

CO2-reduktion og bæredygtighed. Desuden ækvivaleres klima og miljø også med 
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betegnelsen ‟grøn‟ i denne diskurs, hvor det at være grøn betyder noget i retning af 

at agere miljømæssigt ansvarligt. Dette ses bl.a. eksemplificeret i begrebet ‟grønne 

regnskaber‟, der henviser til miljøregnskaber (eks. i BØR009). 

 

Her vil vi kort opsummere de subjektpositioner, der fremkom i denne diskurs: 

Subjektpositionen som den gode, samfundsansvarlige virksomhed tænker i denne 

diskurs miljørigtigt og sørger for at spare på energien og reducere CO2-udslip. Den 

dårlige virksomhed er derimod en, der ikke formår at udføre CSR i praksis, men blot 

som window-dressing. Der fremkommer også en position for virksomheder, der 

mangler hjælp til CSR, hvilket samtidig åbner for en position for hjælpevirksomheder 

(konsulentvirksomheder, nødhjælpsorganisationer, it-producenter o. lign.). 

Regeringen indtager desuden en subjektposition, idet den formulerer et ønske om, at 

hele Danmark skal agere ansvarligt. 

 

4.2.5. Kategori E – Markedsføring og omdømme 

Nøgleordene i denne kategori henviser alle til virksomheders markedsføring og 

omdømme i en eller anden forstand og er som følger: varm luft/window dressing, 

markedsføring, branding, ‟kan give negativ omtale’, employer branding og ’skal 

prales med’. CSR fungerer også som nodalpunkt i denne diskurs, og nøgleordene er 

således momenter, der indholdsudfylder dette. 55 artikler tilhører denne kategori. 

 

CSR ækvivaleret med ’window-dressing’ eller varm luft finder vi blandt andet i de 

følgende to citater: ”Den strømning af CSR-tiltag, der finder sted i øjeblikket, 

medfører, at virksomheder enten anses som helte eller skurke i forhold til at tage fat 

om deres del af virksomhedernes samfundsansvar. Virksomheder, der først nu er 

kommet med på CSR-vognen, og som blot anvender CSR-rapportering som 

»window-dressing« frem for reelt at integrere CSR i virksomhedens processer, kan 

senere komme til at stå med alvorlige udfordringer” (BØR090). ”Det er med andre ord 

nu, I som virksomhed skal vise, at I er socialt ansvarlige, og at al snakken om CSR 

ikke bare var varm luft.” (EHB17). Der henvises altså til, at CSR kan betragtes blot 

som en pæn facade – dette kan fx ske i form af dokumenter, der beskriver en 

virksomheds CSR-politik, men hvor denne politik slet ikke er integreret i 

virksomheden og dermed ikke bliver overholdt. CSR som en integreret del af 

virksomheden vender vi tilbage til under kategori F, som disse artikler også tilhører. 
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CSR ækvivaleres altså med en form for reklamefremstød, der ikke har meget med de 

faktiske forhold at gøre. Det fremgår også af citatet, at denne negative type CSR står 

i et antagonistisk forhold til en positiv type CSR, der ækvivaleres med integration i 

virksomheden og social ansvarlighed generelt. Det er altså ikke muligt at indtræde i 

subjektpositionen som en god, socialt ansvarlig virksomhed, hvis man kun 

iværksætter CSR-aktiviteter som et reklamestunt; man kan ikke være helt og skurk 

på samme tid. 

 

CSR ækvivaleres desuden med markedsføring, der kan hjælpe en virksomhed til at 

styrke sit omdømme: ”Det er ikke noget, vi bruger meget i vores markedsføring. Men 

verden ændrer sig hele tiden, og der er et stort fokus på CSR, så jeg kan godt 

forestille mig, at det bliver noget, vi kommer til at slå på, ligesom vi slår på, at vi 

leverer høj kvalitet” (EHB29). I dette tilfælde bliver CSR som markedsføring betragtet 

som noget positivt, der ikke forhindrer virksomheden i at være socialt ansvarlig. Det 

er nemlig her den sociale ansvarlighed, der fremkommer som moment, og som 

bruges til markedsføringen, og CSR ækvivaleres således med begge momenter på 

én gang. 

 

I følgende eksempel på CSR som branding er vi igen ovre i en form for window-

dressing og dermed et mere negativt perspektiv: ”Især ærgrer det hende (dvs. adm. 

direktør for Center for Ledelse, Wenche Strømsnes), at mange virksomheder bruger 

masser af kræfter på social ansvarlighed, CSR, uden at koble det med deres formål. 

Dermed bliver indsatsen ikke konsekvent og forankret i topledelsen, men snarere et 

led i en branding-strategi” (BØR047). Her artikuleres CSR blandt andet som et led i 

en branding-strategi, hvor det ikke forankres i virksomheden, ligesom under window-

dressing. 

 I citatet forekommer endnu en antagonisme – her mellem CSR som forankret i 

virksomheden, hvor det dermed er godt for virksomhedens virke generelt og CSR 

som ikke forankret i virksomheden, hvor det altså ikke gavner denne som andet end 

branding. Det handler altså ikke om, hvorvidt en virksomhed er socialt ansvarlig eller 

ej, men om den får andet end omtale ud af denne ansvarlighed. Dermed kan man 

ikke være en „god‟, „smart‟ eller velfungerende virksomhed, hvis man ikke får andet 

end omtale ud af sine CSR-tiltag. Her handler det altså ikke i så høj grad om, om 
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virksomheden er socialt ansvarlig eller ej, men om hvorvidt virksomheden får noget 

ud af sine CSR-tiltag udover branding. 

 

Hvis en sådan branding-strategi eller forsøg på window-dressing ift. CSR-tiltag slår 

fejl, kan det imidlertid koste virksomheder dyrt, hvis det bliver opdaget: ”Inden for den 

sidste tid har flere markante sager klædt ellers solide virksomheder af til skindet. 

Virksomhederne har gjort sig skyldige i en forseelse, som meget få må regne med at 

slippe godt fra: De har markedsført sig på et socialt ansvar, som de ikke har levet op 

til.” (BØR002). I disse tilfælde giver det megen negativ omtale og kan i værste fald 

skade virksomhedens omdømme (og svække dens legitimitet) i en sådan grad, at det 

ikke kan genoprettes. CSR ækvivaleret med overfladiske tiltag ækvivaleres altså her 

med negativ omtale og kan dermed siges at være yderst dårlig forretning, hvilket er 

en implicit kobling til bundlinjediskursen, som vi behandler i kategori I. 

 Employer branding9 er et andet nøgleord i denne kategori, og i forbindelse 

med en artikel om CSR i dagligvaregiganten Coop udtaler koncerndirektøren sig 

således: ”Jeg tror, at folk søger ansættelse hos os, fordi de har tillid til, at vi driver en 

ordentlig og ansvarlig virksomhed” (BØR048). Her ækvivaleres CSR (dvs. det at 

agere ansvarligt og at fremstå som en socialt ansvarlig virksomhed) med et godt 

omdømme, hvilket igen ækvivaleres med, at nye medarbejdere tiltrækkes. Dette kan 

være yderst positivt fx i en branche, der har svært ved at finde dygtige, kvalificerede 

medarbejdere. Netop på grund af den økonomiske krise bliver det interessant at 

tiltrække de rigtige medarbejdere, som gør virksomheden bedre. 

 

Det sidste nøgleord i denne kategori går ud på, at CSR er noget, der skal prales 

med, hvilket bl.a. kommer til udtryk her: ”Mange mindre virksomheder arbejder i 

forvejen med CSR, men de fortæller ikke om det. Det er brandærgerligt, for der er en 

kæmpe gevinst ved at arbejde strategisk med det og sætte sine aktiviteter i system, i 

stedet for at have en CSR -aktivitet, som ingen kender til” (EHB13). CSR ækvivaleres 

med noget, der kan give en strategisk fordel, hvis andre end virksomheden selv ved, 

at det foregår (vi behandler yderligere CSR ækvivaleret med strategi i kategori G). 

CSR er altså noget, der skal være synligt, hvis det skal give gevinst for 

virksomheden. 

                                                           
9
 Den betegnelse vi bruger til at beskrive, at en virksomhed, for at være attraktiv for jobsøgende, 
markedsfører sig på at være en god arbejdsplads. 
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Alle nøgleordene i denne kategori er altså momenter, der på forskellige måder 

ækvivalerer CSR med markedsføring og omdømme. Subjektpositionen virksomhed 

fremkommer her i én positiv og to negative versioner, beskrevet ved de identificerede 

antagonismer. Den positivt fremstillede virksomhed, der fungerer som et ideal i 

denne diskurs og ligefrem benævnes som helt i et af citaterne ovenfor, har reelt 

integreret sin CSR i virksomheden (se nærmere om integrationsidealet i kategori F) 

og koblet det til sit formål. Den bruger så i øvrigt sine CSR-tiltag strategisk til aktivt at 

brande sig som ansvarlig virksomhed og får også noget ud af det på andre måder – 

fx ift. produktudvikling (hvilket også behandles i kategori F) og rekruttering. 

 Den negativt fremstillede virksomhed – skurken – derimod, iscenesætter sig 

selv som ansvarlig virksomhed uden reelt at være det, hvilket fremstilles som 

nærmest livsfarligt. Den ikke helt så negativt fremstillede virksomhed har iværksat 

reelle CSR-tiltag, men undlader at bruge dem i sin branding eller at prale med dem – 

den handler altså ikke strategisk, hvilket er negativt. Der hersker således ikke tvivl 

om i denne kategori, at CSR giver gode muligheder for 

branding/reklame/markedsføring, men for virkelig at kunne bruges til noget skal CSR 

altså reelt være integreret i virksomheden. 

 Virksomhedens kunder, der fremkommer som det, der ofte kaldes politiske 

forbrugere, dvs. forbrugere, der netop efterspørger ansvarlighed hos 

virksomhederne. Regeringen (også i form af Rådet for Samfundsansvar), hvis plan 

er, at danske virksomheder brander Danmark ift. CSR (se fx EHB16). 

Konsulentvirksomheder, som kan hjælpe virksomhederne med at brande sig på CSR 

og med at få styr på integrationen af det i virksomheden. De potentielle 

medarbejdere, der er en slags politiske forbrugere ift. hvilken type virksomhed, de 

ønsker at arbejde for, og investorer og andre interessenter, der også efterspørger 

ansvarlige virksomheder. 

 

Skal en virksomhed opfattes som legitim i dette handlerum kræver god ledelse 

således, at virksomheden iværksætter reelle CSR-tiltag, der både integreres i 

virksomheden og at det kommunikeres ud til interessenter uden bare at være 

markedsføring. 
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4.2.6. Kategori F – Integration 

Denne kategori handler hovedsageligt om CSR som en integreret del af 

virksomhedens forskellige niveauer. Nøgleordene herunder er: integration i 

virksomheden, integration i topledelsen, integration i strategien, integration i 

kundeleddet, integration i forsyningskæden, ’skal give forretningsmæssig 

mening’, ’helt ned i kaffekoppen’, innovation (ift. produktudvikling) og ’CSR 

som noget forskelligt fra innovation’. 31 artikler falder under denne kategori. 

 

Det mest fremtrædende nøgleord i denne kategori er integration i virksomheden, 

som handler om at integrere CSR som en del af kerneforretningen: ”Det var meget 

vigtigt for os at få tænkt CSR ind som en integreret del af forretningen, da vi lavede 

strategien.” (BØR088). Dette eksempel kommer fra en artikel, der omtaler Eksport 

Kredit Fondens CSR-rapportering, der har udmærket sig ved at integrere CSR i alle 

led i virksomheden. Her indtræder Eksport Kredit Fonden i subjektpositionen som 

den gode virksomhed. Denne position kommer desuden til syne i følgende citat: 

“»Win-win or no deal.« Sådan lyder konceptet, når Lisbeth Boye gør forretning. Hun 

er stifter og direktør for Sociability - en virksomhed, der rådgiver andre virksomheder 

i at udnytte de vækst- og udviklingsmuligheder, der ligger i at påtage sig et socialt 

ansvar og hjælper dem med at integrere en CSR -strategi i virksomheden.” (EHB43). 

Ud over at det her igen understreges, at virksomheder skal integrere CSR, 

fremkommer der en subjektposition for konsulentvirksomheder, som vi også i denne 

diskurs kan betragte som en slags hjælpevirksomheder. Konsulentvirksomheden 

Sociability er i ovenstående citat selv med til at åbne for denne legitime 

subjektposition og med til at artikulere, at der er brug for netop den slags 

virksomheder. Altså er dette en form for strategisk kommunikation fra virksomhedens 

side. Der ligger tydeligvis en masse muligheder for virksomheder i at påtage sig et 

socialt ansvar, og det har de brug for hjælp til. Derfor fremstår virksomheder altså 

også som nogle, der har brug for hjælp. CSR fremkommer i denne diskurs som 

nodalpunkt og ækvivaleres både med integration og strategi i begge citater. Dette er 

en generel kobling, der ofte sker i empirien, når den gode virksomhed diskursiveres. 

Integreret CSR er i det hele taget ofte en del af en ækvivalenskæde, der også 

indeholder strategi, når der forekommer opremsninger af, hvad CSR er. 
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Idet den gode virksomhed artikuleres som en, der integrerer sine CSR-tiltag og 

tænker strategisk, fremkommer der samtidig en subjektposition som den dårlige 

virksomhed, der ikke formår at integrere CSR. I den forbindelse er vi flere gange 

stødt på en bestemt antagonisme i empirien, nemlig konflikten mellem virksomheden, 

der udfører CSR som integration/strategi og den, der udfører CSR som 

markedsføring, hvilket vi også gjorde klart under kategori E. Et udtalt eksempel ses i 

følgende citat: ”De seneste sager har understreget, at CSR ikke er en 

marketingdisciplin. Virksomheder skal ikke primært kaste sig over arbejdet for at 

promovere det på hjemmesiden og høste lette point på popularitetskontoen. Socialt 

ansvar er derimod et krævende og forpligtende strategisk område, som må 

integreres i hele virksomhedens måde at operere på.” (BØR002). Her sættes der et 

klart skel mellem dårlig/forkert CSR, hvor det betragtes som en ‟marketingdisciplin‟, 

og god/rigtig CSR, hvor det er et strategisk område, der skal integreres i hele 

virksomheden. Dette er et forsøg på at hegemonisere integrationsdiskursen således, 

at markedsføringsdiskursen underordnes denne. Dvs., at selv om ren markedsføring 

ekskluderer integration, så ekskluderer integration ikke markedsføring, idet 

markedsføring er en vigtig del af en virksomheds strategi: ”CSR er nemlig en 

integreret del af virksomhedernes strategi og markedsføring.” (EHB14). Således 

søges markedsføring ift. CSR udgrænset som selvstændig diskurs. 

 

Et eksempel på integration i topledelsen ses her: ”Vores CSR er forankret 100 pct. 

i topledelsen, er sat i gang af topledelsen og integreret i alle vores aktiviteter. Vi 

måler, om vi når de mål, vi har sat for området, og belønner derefter” (BØR046). 

Dette nøgleord lægger sig meget op ad det foregående, men udskiller sig, idet det 

netop har fokus på, at CSR skal starte i topledelsen og derfra forankres i hele 

virksomheden. Dermed indtræder topledelsen i en subjektposition, der står for at 

forankre virksomhedens samfundsansvar i hele virksomheden. Dette påvirker hele 

virksomheden, idet det ikke kun stiller krav til topledelsen, der oplagt står for 

forankringen oppefra og ned. Det stiller også krav til medarbejderne, der er endnu en 

subjektposition i denne diskurs, idet disse bliver stillet til ansvar for at agere i tråd 

med den CSR-strategi, topledelsen har lagt. 

 

”Vi betragter CSR som et middel til at skabe bæredygtige forretningsmodeller – både 

under og efter finanskrisen. Men virksomheden skal have en CSR-strategi som en 
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integreret del af den overordnede forretningsstrategi, for at få CSR til at fungere som 

et aktivt strategisk element. CSR kan ikke stå alene.” (BØR049). Dette citat er et 

typisk eksempel på integration i strategi, hvor det understreges, at CSR skal være 

en del af virksomhedens strategi for på den måde at kunne bruges som strategisk 

værktøj. Her kommer det strategiske element i integreret CSR atter til udtryk, og 

slutningen af citatet, der siger, at CSR ikke kan stå alene, bidrager til den tidligere 

diskussion om integration/strategi i forhold til markedsføring. 

 

De næste to eksempler vedrører integration i kundeleddet: ”Min store kæphest er 

at omsætte de store tanker og ideer om CSR til at blive en del af virksomhedens 

dagligdag og dermed forankret i alle mennesker.” (BØR051). ”Ved at CO2-

neutralisere vores hjemmeside sikrer vi nu også, at vore kunders trafik på PFA‟s 

hjemmeside foregår med hensyn til klimaet” (BØR063). Begge citater lægger vægt 

på, at CSR ikke kun skal indarbejdes i virksomheden selv, men at det også er vigtigt 

at få CSR-tiltag integreret i kundeleddet, så kunderne agerer i overensstemmelse 

med virksomhedens CSR-politik på fx miljøområdet (når de vel at mærke handler 

hos/med virksomheden). 

 I forbindelse med dette moment fremkommer subjektpositionen ‟den politiske 

forbruger‟, der, ved aktivt at vælge at handle hos/med den CSR-bevidste virksomhed 

eller besøge en CO2-neutral hjemmeside, dermed også agerer fx miljøvenligt. På 

denne måde integreres virksomhedens CSR-arbejde i kundernes handlinger, og 

kunderne bliver endnu mere politiske i deres beslutningstagen og ageren generelt. 

På den anden side kan man også argumentere for, at kunder ikke behøver at være 

politiske i deres valg af virksomheden. Men idet kunderne handler med en 

virksomhed, der forsøger at integrere CSR i kundeleddet, bliver de automatisk 

inddraget i virksomhedens CSR-strategi. 

 

Det næste nøgleord, integration i forsyningskæden, dækker også over, at 

virksomheden ikke blot selv skal agere i overensstemmelse med sine CSR-tiltag – 

det vil i denne sammenhæng sige, at integrationen ikke kun skal ske hos kunderne, 

men i hele forsyningskæden: ”Leverandørerne skal ikke blot selv overholde FN's krav 

om godt samfundsansvar, men også dokumentere, at de kræver det samme af deres 

nærmeste underleverandører, så eksempelvis de lokale miljøregler bliver overholdt, 

og de ansatte frit kan være med i en fagforening.” (EHB38). Virksomheden skal altså 
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sørge for forankring af CSR-tiltag helt ned til sidste underleverandør. Dette nøgleord 

adskiller sig fra momenterne i diskursen i kategori B (menneskerettigheder, 

børnearbejde og anti-korruption), idet der i denne kategori er fokus på, at CSR-tiltag 

skal forankres, hvor det i kategori B mere er et spørgsmål om krav og overholdelse af 

internationale konventioner og regler. Derimod trækkes der her på diskursen i 

kategori G, hvor virksomheders code of conduct nævnes som et ledelsesværktøj, der 

netop bruges af virksomheder til at forsøge at styre sine underleverandører til at 

agere ud fra virksomhedens CSR-politik. 

 Her fremkommer leverandører og underleverandører også som 

subjektpositioner, der skal leve efter de spilleregler, der er udarbejdet af overordnede 

virksomheder i forsyningskæden. 

 

Skal give forretningsmæssig mening dækker over, at CSR-arbejde skal give 

mening i forhold til virksomhedens kerneforretning: ”CSR handler ikke om, at man 

går ud og donerer en del af overskuddet til velgørende formål, men skal være en 

integreret del af hele den måde, man driver forretning på” (BØR111). Fx giver det 

mening for en produktionsvirksomhed at agere miljøvenligt fx ift. reduktion af CO2-

udslip. Citatet beskriver samtidig antagonismen, som vi også nævnte i kategori A, 

mellem det at udføre CSR som filantropi og CSR som en integreret del af 

virksomheden, idet der bliver taget afstand til det at donere penge som en del af CSR 

– dette er igen et godt eksempel på, hvordan to diskurser kæmper om at 

meningsudfylde begrebet CSR. 

 

’Helt ned i kaffekoppen’ henviser til det overordnede syn på, at CSR skal være en 

helt igennem integreret del af alt, hvad man foretager sig som virksomhed: ”Min 

erfaring fra mange år som direktør viser mig, at det er vigtigt at gøre disse 

enkeltstående tiltag til en fast del af strategien og driften. Kun på den vis kommer der 

volumen og stordrift bag. Og kun på den måde bliver social ansvarlighed også 

bæredygtig økonomisk. Hvis CSR skal gå fra trend til fast vane er der derfor kun en 

vej frem: ind i hverdagen og helt ned i kaffekoppen med det.” (BØR099). Dette 

nøgleord beskriver bl.a. den holdning, at hvis virksomheden virkelig mener noget 

med sine CSR-tiltag, så bør den da også købe ansvarligt producerede produkter – fx 

fairtrade kaffe. Samtidig trækkes der på flere andre diskurser i dette citat, bl.a. CSR 

som del af strategien og at ‟det betaler sig‟ (kategori I). Citatet er et eksempel på 
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strategisk kommunikation, idet afsenderen er Mads Krage, der er bestyrelsesformand 

i Fairtrade Mærket Danmark, og han hermed skaber en legitim subjektposition for sin 

egen organisation. 

 

Innovation tilhører også denne kategori, idet det i de artikler, hvor innovation knyttes 

til CSR-begrebet, ses ift. produktudvikling. CSR bliver altså integreret i 

produktudviklingen ved fx at producere produkter, der opfylder et særligt behov, som 

virksomheden har identificeret gennem sit CSR-arbejde. Et eksempel på dette ses 

her: ”Et andet undertema, når man taler om CSR-dreven innovation, handler om de 

muligheder, der knytter sig til innovative produkter, som adresserer miljøproblemer” 

(BØR043). En anden artikel ækvivalerer også CSR med innovation: ”Interessen er 

stigende og tyder på, at flere virksomheder vil satse på innovation inden for området 

som en del af deres kerneforretning i stedet for kun at tilføje det som et CSRmærke 

på virksomhedens profil” (EHB37). Her refereres der desuden endnu en gang til 

antagonismen mellem integreret CSR og CSR set udelukkende som markedsføring. 

 

Ud over at CSR-begrebet knyttes til innovation bliver det også artikuleret som 

decideret forskellig fra innovation, hvilket bl.a. til udtryk i følgende citat: “Traditionel 

CSR er forbundet med en mere reaktiv tilgang, hvor mange virksomheder følger 

nogle samfundsmæssige strømninger og krav, fordi de føler, at de skal. [...] CSI 

(Corporate Social Innovation) er langt mere strategisk og udviklingsorienteret, da 

social ansvarlighed tænkes ind i kerneaktiviteterne og udmønter sig i konkrete 

produkter eller løsninger” (BØR101). I dette eksempel fremstilles innovation som en 

langt mere integreret del af virksomhedens aktiviteter end CSR gør, hvilket er 

interessant ift. det foregående nøgleord, der netop kobler CSR med innovation uden 

at skelne. Det vil altså sige, at CSR her ækvivaleres med en trend og det at handle 

reaktivt, imens CSI (innovation) er den ‟rigtige‟ og strategiske måde at handle på. 

CSR søges altså her udgrænset til fordel for CSI. 

 

Helt overordnet udtrykker denne diskurs en form for ideal om, hvordan CSR skal 

være hvis det skal virke – altså hvordan CSR gøres på ‟den rigtige måde‟, og netop 

derfor er der mange normative beskrivelser i denne diskurs. Fælles for alle nøgleord 

er, at de i deres rolle som momenter indgår i en ækvivalenskæde, der betegner CSR 

som en integreret del af CSR – som sætter idealet for, hvordan en god virksomhed 
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udfører CSR-arbejde ‟rigtigt‟. Over halvdelen (57%) af de artikler, der falder under 

denne kategori, falder også under både kategori E og G (se bilag 6), hvilket kun 

understøtter to af de vigtigste pointer ifm. denne diskurs. Nemlig at CSR som en 

integreret del af virksomheden ofte betragtes som en modsætning til CSR som 

markedsføring, og at integreret CSR ofte kobles med strategi og ‟den rigtige måde at 

drive virksomhed på‟. 

 

I denne diskurs forekommer den virksomhedsledelsens handlerum således ift. 

følgende subjektpositioner: Den gode og legitime virksomhed integrerer CSR i alle 

led i virksomheden og sin forsyningskæde og i den forbindelse tænker strategisk. 

Den dårlige virksomhed, derimod, formår ikke at integrere CSR i forretningen eller i 

strategien, hvorfor CSR kun fungerer som markedsføring eller i værste fald window-

dressing (hvilket er meget lig konklusionen under kategori D, miljø og klima). 

Konsulentvirksomheder indtræder desuden i en subjektposition som hjælpere, idet 

CSR er noget, virksomheder har brug for hjælp til. Topledelsen der har ansvaret for 

at forankre CSR i hele virksomheden. Medarbejdere har ansvar for at agere ud fra de 

regler og den CSR-strategi, som topledelsen har iværksat. Den politiske forbruger 

efterspørger ansvarlighed. CSR bliver integreret i kundeleddet, idet kunden fx 

benytter sig af en virksomheds CO2-neutrale hjemmeside, hvorved virksomhedens 

CSR-strategi automatisk bliver en del af kundens handlinger. Leverandører og 

underleverandører er ligeledes en subjektposition, som skal styres og kontrolleres, 

og som skal drive forretning ud fra den overordnede virksomheds spilleregler. 

 

4.2.7. Kategori G – Ledelsesværktøjer og ’hvordan det er’ 

Denne kategori indeholder tilgange til CSR, hvori begrebet artikuleres som knyttet til 

officielle ledelsesdiscipliner og ledelsesværktøjer. Kategorien beskriver således, at 

CSR kan bruges som løsning på forskellige ledelsesmæssige problemer og ‟hvordan 

det er‟ at være virksomhed og forholde sig til og udføre CSR-aktiviteter. Derfor er 

kategorien meget bred og indeholder mange nøgleord, som alle er momenter, der 

indholdsudfylder nodalpunktet CSR: risikostyring, strategi, kontrol, rapportering 

(lovkrav), målbarhed, knyttet til corporate governance, forskellig fra corporate 

governance, ledelse, code of conduct, på mode (buzzword), en nødvendighed, 

svært/komplekst, og byrde. Der er i alt 101 artikler, der tilhører denne kategori, og 

dermed er dette den mest fremtrædende kategori i empirien. 
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„Ledelse‟ skal under denne kategori forstås som det, der i artiklerne eksplicit 

beskrives som ledelse, og de værktøjer, der tales om, kan betegnes som 

‟buzzwords‟, der knytter sig til de basale funktioner, Watson i vores ledelsesdefinition 

refererer til (hvilket vi diskuterer yderligere i kapitel 6). De første 9 nøgleord i denne 

kategori kan beskrives som en form for ‟quick fixes‟ på den måde, at der henvises til 

ledelsesværktøjer uden at forklare, hvordan tingene skal gøres i praksis. Hvad 

ordene egentlig dækker over af aktiviteter beskrives således ikke rigtig i artiklerne, og 

ordene forventes kendt af læseren, der jo formentlig er leder og dermed kender og 

behersker det, vi kaldte en generaliseret ledelsesdiskurs i den indledende analysedel 

(afsnit 4.1.). CSR præsenteres på en måde som et meget udefineret svar på 

problemer, som virksomheder måtte opleve, idet begrebet som nodalpunkt bliver 

meningsudfyldt af disse traditionelle ledelsesord. Kategoriens fire sidste nøgleord (på 

mode, en nødvendighed, svært/komplekst og CSR som en byrde) refererer ikke til 

ledelsesværktøjer, men mere til, hvordan det er, og hvordan det kan opleves at 

udføre CSR. 

 

Risikostyring ækvivaleres i flere forskellige sammenhænge med CSR i kraft af at 

være et strategisk ledelsesværktøj, hvilket altså også ækvivaleres med CSR. Et 

eksempel på sammenhængen mellem CSR og risikostyring ses her i en artikel, der 

omtaler den igangværende finanskrise: ”Krisen har tydeliggjort behovet for, at 

erhvervslivet opfører sig ansvarligt, men lige så indlysende er det, at CSR skal have 

strategisk værdi for virksomhederne. Altså krav om mere CSR, men på den 

håndfaste måde, der kan ses på bundlinjen, og som er en væsentlig del af 

virksomhedens risikostyring.” (BØR109). Citatet trækker desuden på 

bundlinjediskursen (kategori I). 

 Et eksempel på CSR som strategisk og som kontrol (her af leverandører) ses 

her: ”Dernæst er der den strategiske CSR, hvor virksomheden skal have styr på, at 

der blandt andet ikke anvendes børnearbejde hos underleverandørerne.” (BØR103). 

Denne diskurs trækker desuden på foregående kategoris integrationsperspektiv samt 

kategori Bs menneskerettighedsdiskurs – men stadig er det vigtigt at gøre klart, at 

det i denne kategori handler mere om CSR som ledelsesværktøjer end selve 

udførelsen af CSR. CSR ækvivaleres således i ovenstående citat med strategi, der 

bl.a. skal hjælpe virksomheden med at kontrollere sine omgivelser. 
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CSR ækvivaleres i mange af artiklerne med rapportering, hvilket er et rigtig godt 

eksempel på netop denne kategoris fokus på CSR som uhåndgribelige 

ledelsesværktøjer. Rapportering er lig opfyldelse af et lovkrav fra regeringens side, 

hvilket fremgår af citatet her: ”I foråret lancerede regeringen en handlingplan for 

virksomhedernes samfundsansvar, bestående af 30 initiativer. Planen fokuserer på 

forretningsdrevet samfundsansvar og tager udgangspunkt i FN‟s principper på 

området, herunder FN‟s Global Compact. Blandt regeringens initiativer er 

beslutningen om, at Danmarks 1000 største virksomheder skal indarbejde 

rapportering om CSR i deres årsberetninger. Det samme krav gælder alle større 

statslige aktieselskaber.” (BØR027). Denne udtalelse siger intet om, hvordan denne 

rapportering skal foregå eller i hvilket omfang, blot at man som stor virksomhed fra 

nu af skal rapportere sine CSR-aktiviteter. Endvidere knyttes CSR til Global 

Compact, der i mange artikler også nævnes som en form for værktøj og guide til 

CSR-rapportering, uden at det beskrives nærmere, hvad dette indebærer. 

 

CSR ækvivaleres også med målbarhed, som det, i kraft af at der tales om CSR-

governance, ses af fx dette citat: ”Den ledelsesmæssige virkelighed anno 2009 er 

kompleks. Så kompleks, at vi mener, at tiden er til at arbejde hen mod en decideret 

CSR-governance. En CSR-governance bestående af målbare processer og metoder. 

F.eks. at CSR bliver et fast punkt på direktionsmøder/bestyrelsesmøder i 

virksomheden, at der foretages sikring og definition af sammenhæng mellem CSR og 

virksomhedens overordnede strategi og mål med mere.” (BØR049). CSR skal altså, 

som mange andre ledelsesværktøjer, gøre en kompleks virkelighed målbar og 

håndgribelig. Her ser vi også kategoriens „quick fix‟-aspekt, idet der opstilles et 

problem som CSR er svaret på, og at det igen ikke beskrives nærmere, hvordan 

dette skal iværksættes – blot at det bl.a. skal hænge sammen med strategi og mål. 

Ved at sætte governance-endelsen på CSR-begrebet lægger dette sig i øvrigt op ad 

ledelsesbegrebet Corporate Governance (god selskabsledelse), og dette begrebs 

forbindelse til CSR – eller mangel på samme – behandles nedenfor. 

  Ift. målbarhed af CSR beskriver andre artikler, hvordan der findes værktøjer, 

der kan hjælpe med dette – fx BØR54, der omhandler såkaldte grønne it-systemer, 

der gør det muligt at kortlægge sin miljøindsats. De specifikke værktøjer, der nævnes 

oftest, er KlimaKompasset (weblink 5) og CSR-Kompasset (weblink 6), som begge er 
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udarbejdet for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og er tilknyttet hjælpeportalen 

Samfundsansvar.dk. Disse værktøjer beskrives dog heller ikke i særlig stor detalje. 

 

CSR bliver her ækvivaleret med Corporate Governance (god selskabsledelse): 

”CSR bliver i øjeblikket forankret i bestyrelserne, hvor en kobling af corporate 

governance og CSR er på vej. Og de nye anbefalinger om god selskabsledelse, der i 

øjeblikket er til høring, tvinger bestyrelserne til at arbejde aktivt med CSR, som hidtil 

er blevet behandlet lidt stedmoderligt i virksomhederne” (BØR109). Her beskrives 

CSR direkte som en del af corporate governance, hvilket skal hjælpe bestyrelserne til 

at få forankret CSR i virksomhederne. Dette kan også ses som et forsøg på en 

hegemonisering af en ikke nærmere beskreven antagonisme mellem ledelse som 

CSR og Corporate Governance, hvor CSR udgrænses som selvstændig diskurs, idet 

der lægges op til, at den skal inkorporeres i og underordnes Corporate Governance-

diskursen. CSR er på denne måde ikke længere selvstændigt nodalpunkt, men bliver 

til et moment i en ækvivalenskæde, der skal beskrive, hvad god selskabsledelse er. 

 Imidlertid bliver CSR også artikuleret som forskelligt fra corporate 

governance: ”Corporate governance har udviklet sig til et professionelt og teknisk 

emne, mens CSR er mere emotionelt. Man skal passe på ikke at politisere, så det 

mere handler om at redde verden end at drive forretning” (BØR098). CSR bliver her 

ækvivaleret med noget emotionelt og politiseren (der i øvrigt ækvivaleres med det at 

redde verden), hvilket i denne artikulation altså ikke kan have noget med at drive 

forretning at gøre. Her ser vi den antagonisme, der formentlig lå til grund for 

ovennævnte forsøg på hegemonisering, nemlig at der sættes et skel mellem det at 

drive forretning og CSR-aktiviteter10. En virksomhed kan altså ikke meningsfuldt 

bruge CSR til at drive forretning med eller ift. god selskabsledelse i det hele taget. Vi 

ser her, hvordan citatet trækker på den traditionelle liberale diskurs, som vi beskrev i 

den indledende analyse (afsnit 4.1.), der netop tager afstand fra, at virksomheder 

„politiserer‟. Citatet trækker samtidig også på hvad vi i samme analysedel beskrev 

som tidligere tiders forretningsdiskurs, hvor forretning var ækvivaleret med noget 

hårdt og maskulint, der stod i modsætning til det emotionelle, bløde og feminine. 

CSR artikuleret som noget værdibårent og følelsesmæssigt beskrives nærmere i 

kategori H. 

                                                           
10

 Denne antagonisme minder meget om den, vi så i kategori A ift. at drive forretning og være 
filantropisk 
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Selvom der er uenighed om, hvorvidt CSR kan være en del af god selskabsledelse 

eller ej, ækvivaleres CSR med ledelse i forskellige afskygninger – i dette eksempel 

er CSR forbundet med ‟synlig ledelse‟, altså en bestemt ledelsesstil: ”Flere banker 

har gjort det ved at satse stort på at profilere deres analytikere, mens 

medicinalvirksomhederne gerne satser på CSR, hvilket ofte er nært forbundet med 

en synlig ledelse.” (BØR097). Hvad synlig ledelse er, er derimod uklart. 

 

CSR forbindes og ækvivaleres også med code of conduct, der kort sagt vil sige et 

form for regelsæt, virksomhederne skal agere ud fra, hvilket bl.a. fremgår af følgende 

citat: ”Nu samler vi det hele og kalder det CSR, laver vores eksisterende miljøpolitik 

om, så den bliver lidt bredere, laver en ny socialpolitik og etablerer en code of 

conduct” (BØR089). På denne måde bliver CSR altså ækvivaleret med interne 

regelsæt for god opførsel på forskellige områder, der også fungerer som 

ledelsesværktøjer, og som skal hjælpe virksomhederne med at agere ‟korrekt‟, dvs. 

på en måde, der anses som legitim af omverdenen. Det at opføre sig ordentligt som 

virksomhed vender vi desuden tilbage til under næste kategori (H). 

 

Vi nævnte i starten af denne kategori, at de forskellige ledelsesværktøjer i form af 

CSR-tiltag bliver betragtet som buzzwords, hvilket er en forholdsvis udbredt 

holdning, som dette citat giver udtryk for: ”Corporate social responsibility, CSR, lyder 

uhåndgribeligt og fremmed. Det er blevet endnu et buzzword, som virksomhederne 

skal forholde sig til.” (EHB20). Dette viser, hvordan CSR ækvivaleres med endnu et 

„smart ledelsesmodeord„ og altså er en form for ‟modefænomen‟ i den danske 

ledelsesdiskurs, hvilket vi også var inde på i den indledende analyse. CSR bliver 

også ækvivaleret med noget uhåndgribeligt og fremmed – måske netop fordi CSR er 

en flydende betegner, som kan betyde alt og intet, kommende an på hvilken diskurs, 

der meningsudfylder den. Derfor bliver CSR et begreb, der er på alles læber, men 

som man hurtigt kan blive forvirret over, hvad egentlig er. Imidlertid bliver CSR 

samtidig noget, som alle virksomheder hellere må have, fordi det er på mode, altså 

som en slags „kejserens nye klæder‟: ”På det seneste har jeg hørt flere topledere 

udtale sig om, at CSR var noget, de havde på dagsordenen, fordi det er oppe i tiden.” 

(BØR068). Denne type artikulation ser vi også i følgende citat, hvor CSR bliver 

endnu et begreb på en lang liste af begreber, som man som ledelse hellere må „få 
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krydset af‟: ”Man må ikke tro, at man kan sætte intensivt ind med innovation i et halvt 

år og derefter stryge det fra huskesedlen, hvorefter man kan gå videre og få krydset 

for eksempel corporate social responsibility af.” (EHB08). 

 I forlængelse af dette ser vi også CSR artikuleret som en nødvendighed: 

”Overskriften for fremtidens CSR bør derfor være: »Responsibility Is A Need For 

Business« – CSR er en nødvendighed for virksomheden.” (BØR049) (udtalelse fra 

konsulentvirksomhed). CSR ækvivaleres altså med noget, der ikke kan undværes i 

virksomheden, omend det ikke er klart, præcis hvad CSR er. Den 

konsulentvirksomhed, der her udtaler sig skaber altså her en subjektposition for sig 

selv, idet den artikulerer CSR som en nødvendighed – og CSR er lige præcis det, 

konsulentvirksomheden kan hjælpe andre virksomheder med (hvilket vi også har set 

under en del andre kategorier). 

 

Helt generelt for denne kategori er det, at CSR ækvivaleres med noget, der er meget 

svært og komplekst for virksomheder og deres ledelser at finde ud af, hvorfor dette 

også er et selvstændigt nøgleord og moment. Som det ses i følgende citat, har 

mange virksomheder utrolig svært ved at finde ud af, hvordan og hvorfor man skal 

forholde sig til CSR og rapporteringen af det: ”Mange mindre og mellemstore danske 

virksomheder er i vildrede forud for deres kommende, og ofte første, CSR-

rapportering. De kan se, hvordan best practice virksomheder som eksempelvis Novo 

Nordisk og Novozymes rapporterer om CSR, men de ved ikke, hvad de selv skal 

rapportere, hvordan CSR-rapportering er relevant for deres egen virksomheds 

forretningsområder eller hvordan, CSR-rapportering kan tilføre virksomheden 

yderligere værdi” (BØR090). Altså er der, som nævnt i starten af denne kategori, en 

mangel på forklaringer ift. hvordan man egentlig udfører CSR i praksis og hvad der 

kan beskrives som CSR. Den ‟vildrede‟, citatet beskriver, kan også have bund i 

jantelovsdiskursen (som vi nævnte i den indledende analyse, afsnit 4.1.), idet nogle 

virksomheder måske ser det at kommunikere om sine CSR-tiltag som at ‟tro, at man 

er noget‟. Samtidig kan vi også i citatet se CSR afspejlet som modefænomen, idet 

det er noget, de store og populære gør – det er nu kommet så meget på mode, at det 

har smittet af på lovgivningen. 

 

I forbindelse med rapportering af CSR-aktiviteter bliver fænomenet ækvivaleret med 

noget, der er en byrde – især rent økonomisk: ”Lene Espersens første handling på 
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dette område er at påføre milliardstore byrder på de største virksomheder, når det 

gælder CSR -afrapporteringer i årsrapporten” (EHB07). Her henvises til Regeringens 

handlingsplan og kravet om, at de 1100 største danske virksomheder skal 

rapportere, hvordan de forholder sig til CSR i årsrapporten – hvilket er tids- og 

ressourcekrævende. 

 Denne artikel (EHB07) er den eneste artikel, der har et så eksplicit negativt syn 

på CSR-begrebet, at det ligefrem artikuleres som en byrde. Det er således også i 

nærværende kategori vi ser de mest negative artikulationer af selve CSR-begrebet (i 

modsætning til fx kategori E, hvor det negative ikke var CSR i sig selv, men at det 

blev brugt forkert). Dette hænger sammen med, at slaget i denne kategori står om, 

hvorvidt CSR kan siges at være en del af og bidrage positivt til strategisk 

virksomhedsledelse eller ej. Det er klart, at en meningsfuld artikulation af CSR som 

en byrde kun er mulig, når der stadig er uenighed om, hvad CSR egentlig er for en 

størrelse, og når det samtidig artikuleres som svært og komplekst. Netop denne 

kategori omfatter de tilfælde, hvor CSR artikuleres på en meget uhåndgribelig måde, 

men stadig som en løsning på ledelsesproblemer – fx håndtering af risici og strategi. 

 

Det, der er fælles for denne kategori er således, at de momenter, der ækvivaleres 

med CSR i mange tilfælde er ord, der generelt forbindes med traditionel ledelse, men 

at der er en vis mangel på konkretisering af, hvad CSR egentlig er, hvad det gør 

samt hvordan det skal gøres. Endvidere udgør flere af momenterne en beskrivelse af 

oplevelsen af CSR, men igen uden en særlig høj detaljegrad ift. hvor og hvorfor 

problemer o. lign. opstår. 

 

Hvis vi skal samle op på denne meget brede kategoris artikulationer af 

mulighedsbetingelserne for at drive virksomhed, kan vi sige, at der, som vi har set 

det i andre kategorier, er to modpoler ift. de subjektpositioner, en virksomhed kan 

indtage. Den positive af disse to er den strategisk tænkende virksomhed, der formår 

at bruge CSR som et ledelsesværktøj, herunder til risikostyring, kontrol af 

leverandører og sig selv (code of conduct), iværksættelse af målbare CSR-tiltag og 

afrapportering, der er i overensstemmelse med lovkrav. Denne type virksomhed skal 

være dygtig, for selv om CSR er en nødvendighed er det et svært og komplekst 

område, virksomheden har bevæget sig ind på, men der er heldigvis værktøjer til at 
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hjælpe. Novo Nordisk og Novozymes nævnes her som „best practice‟-virksomheder, 

som andre virksomheder så kan bedømme egen succes ift. 

 Den negativt fremstillede virksomhed, omend den er sjældent forekommende, 

tror, at den kan bruge CSR som ledelsesværktøj osv., men vil få alvorlige problemer, 

idet den bruger sin tid og sine penge på at opfylde lovkravet om rapportering og 

samtidig forsøger at politisere og redde verden i stedet for at drive forretning. 

 Danske virksomheder deles også i to grupper – de 1100 største, der skal 

rapportere og resten, der rent lovgivningsmæssigt kan holde lav profil på den front.  

 Idet rapportering af CSR og CSR i det hele taget er svært og komplekst åbnes 

der således for en subjektposition som konsulentvirksomhed, der rådgiver om 

forskellige aspekter af CSR.  

 Der åbnes også for en subjektposition, der udbyder diverse hjælpeværktøjer ift. 

CSR. 

 Idet CSR meningsfuldt kan artikuleres som en del af ledelse åbnes der også for 

uddannelsesinstitutioner, der underviser i CSR-ledelse, hvilket vi ser af bl.a. dette 

citat: “Vi prøver ikke at opfinde noget nyt, men at integrere CSR i det, vi ser som god 

ledelse,« siger Torben Juul Andersen, Associate Dean på fuldtids MBA-

uddannelserne på CBS.” (BØR112). Dette giver også yderligere grobund for videre 

artikulationer af CSR som en legitim måde at bedrive ledelse på. I ovennævnte citat 

søges CSR således udgrænset som selvstændig diskurs og hegemoniseret med en 

helt generel ledelsesdiskurs – meget på samme måde som vi så det med fortalerne 

for, at CSR er en del af Corporate Governance. Uddannelsesinstitutioner, der 

underviser i CSR, er således en ofte forekommende afsendersubjektposition i denne 

kategori. 

 Regeringen dukker også ofte op i denne diskurs, idet det er den, der pålægger 

(dvs. ‟tvinger‟ i den meget negative artikulation vi så i citatet fra EHB07) 

virksomhederne at rapportere ift. deres CSR-aktiviteter. Regeringen, i form af 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dukker imidlertid også op i en hjælpeposition i 

forbindelse med CSR-værktøjerne KlimaKompasset og CSR Kompasset. 

Leverandørerne dukker i denne diskurs op som nogle, man skal have styr på 

gennem sin code of conduct. 
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4.2.8. Kategori H – Værdier 

Denne kategori indeholder tilgange til CSR som knyttet til værdier i virksomheden og 

er ofte et udtryk for en mere moralsk forholden sig til CSR – den indeholder følgende 

nøgleord: knyttet til værdibaseret ledelse, blødt (i modsætning til hårdt), 

åbenhed, etik, opføre sig ordentligt, emotionelt, skal menes/være dybfølt. I alt 

falder 38 artikler under denne kategori. 

 

Denne diskurs indeholder ikke konkrete værktøjer og associeres heller ikke med 

‟hvad det vil sige‟ at udføre CSR, men er mere baseret på CSR som noget, der er 

værdibaseret. Vi kan også sige, at de momenter, der i denne diskurs tilsammen 

meningsudfylder begrebet CSR, alle har en værdimæssig ladning, og ingen af dem 

har konkrete handlingsanbefalinger i forbindelse med virksomheders CSR-arbejde. 

Dog har de forskellige afsendere deres meninger om, hvad det fx vil sige at ‟opføre 

sig ordentligt‟, hvilket er et af nøgleordene. 

 

 CSR som koblet til værdibaseret ledelse ser vi i dette eksempel: ”Det er 

interessant, at ansvarlighed ligger på førstepladsen. Det skyldes muligvis, at CSR-

tankegangen genererer ny luft til værdibaseret ledelse” (BØR033). Her er det 

ansvarligheden som en værdi (som i ansvarlig opførsel), der er fokus på, og ikke 

værdibaseret ledelse som ledelsesværktøj, hvilket i det tilfælde hører under kategori 

G. 68% af de 38 artikler, der repræsenterer denne diskurs, falder også under 

kategori G. Dette kan bl.a. forklares ved dette nøgleord, der også henviser til en 

ledelsesdisciplin. Samtidig indikerer det også, at værdier har en plads i 

ledelsesarbejde. Citatet åbner desuden for subjektpositionen som en virksomhed, 

der betragter ansvarlighed som en værdi. 

 

CSR ækvivaleres i denne diskurs også med noget blødt – i modsætning til mere 

hårde forretningsmæssige begreber, som fx økonomi. CFO Jan Pilgaard fra Vestas 

udtaler i en af artiklerne: ”Cashflow står utrolig højt på hans dagsorden i øjeblikket, 

men et af de mere bløde emner som samfundsansvar er stadig med i top-ti på hans 

agenda, fortæller han.” (BØR075). Der sættes her et klart skel mellem hardcore 

økonomi og blødt samfundsansvar – økonomi har derfor intet med CSR at gøre her. 

Et andet eksempel på, at CSR kan betragtes som noget blødt ses i følgende citat: 

”Jeg er i den seneste tid blevet spurgt mange gange, om den nuværende krise 
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betyder, at virksomheder skærer ned på ambitioner og budgetter for deres klima og 

CSR arbejde. Det er en nærliggende tanke – i hvert fald hvis man anser arbejdet 

med klima, miljø og etik som marketing eller noget »blødt fis«, der kun er behov for i 

opgangstider.” (BØR032). I dette eksempel refereres der også til en skelnen mellem 

blød og hård forretning, hvor CSR-arbejde bl.a. kan anses som marketing eller noget 

‟blødt fis‟. Således kan vi også her se, at der trækkes på tidligere tiders 

forretningsdiskurs, som vi beskrev i den indledende analyse (afsnit 4.1.), der satte et 

skel mellem bløde værdier og hård forretning. Der tages i ovenstående citat ikke 

eksplicit stilling til, hvad der er det ‟rigtige‟ at gøre for en virksomhed i krisetid, men 

læser man videre i artiklen, bliver der tydeligt skelnet mellem den strategisk 

tænkende virksomhed og ‟de andre‟: ”Forskellen på de strategisk tænkende 

virksomhedsledere og de andre er, at den første gruppe ved, at klimakrisen ikke er 

sat på hold, fordi der er en finanskrise. De ved også, at der nu mere end før er krav 

fra investorer og andre interessenter om at udvise ansvarlighed og 

gennemsigtighed.” (ibid.). Det vil sige, at denne artikel – i modsætning til den 

foregående – faktisk tager afstand til CSR som noget ‟blødt‟, men at det snarere er 

en del af det at tænke strategisk. 

 Der fremkommer her en subjektposition som den strategisk tænkende 

virksomhedsledelse, der, på trods af krisetid, ikke skærer ned på ansvarligheden – 

og som altså ikke bare ser CSR som noget ‟blødt fis‟. Modsat skabes der dermed 

også en subjektposition som en ‟dårlig‟ virksomhed, der vælger at se CSR som noget 

blødt fis, der skal skæres fra i krisetider. Der skabes også en subjektposition for 

investorer, der netop i krisetid stiller krav til virksomheder om at udvise ansvarlighed 

og gennemsigtighed. Dette skaber et vist handlerum for virksomhedsledere, der altså 

på trods af økonomisk krise skal sørge for, at virksomheden agerer ansvarligt og 

samtidig skal udvise åbenhed over for investorer (og omverdenen generelt). 

 

Med relation til ovenstående er åbenhed også et nøgleord i denne kategori, hvilket 

indebærer en form for gennemsigtighed ift. en virksomheds CSR-aktiviteter – altså at 

der ikke holdes noget skjult for virksomhedens interessenter, hvilket ellers kan være 

svækkende for virksomhedens legitimitet. Dette trækker på idealet om, at god 

virksomhedskommunikation skal være transparent, hvilket vi beskrev i den 

indledende analyse. Samtidig kan åbenhed gavne virksomheden på anden vis: 

”Fordelene ved større åbenhed om CSR vil for det første være at nedbryde 
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berøringsangsten over for samspillet mellem forretning og velgørenhed.” (BØR066). I 

dette citat ækvivaleres CSR også med velgørenhed. Dette refererer tilbage til 

diskursen i kategori A, men her lægges der dog vægt på ‟samspillet‟ mellem 

forretning og velgørenhed. Heri ligger der implicit, at der er en form for sammenhæng 

mellem virksomhedens kerneforretning og en given velgørenhedshandling – altså at 

velgørenhed ikke bare er et add-on (her trækkes der på integrationsdiskursen, 

kategori F).  Interessenter har altså en subjektposition i denne diskurs, idet det er 

dem, der får indsigt i virksomhedens CSR-arbejde, hvilket er legitimitetsskabende for 

virksomheden. 

 

Etik er desuden et vigtigt nøgleord i denne kategori, da det ofte kobles til CSR, fx i 

dette citat: ”Et aspekt af CSR, der lever i bedste velgående, handler om tillid til moral 

og etik i virksomhederne.” (BØR049). CSR som det at opføre sig ordentligt, ligger 

tæt op ad etikken, men er mere generelt for hele virksomhedens måde at agere på: 

”Corporate Social Responsibility – at opføre sig ordentligt over for virksomhedens 

interessenter, er blevet et meget aktuelt ledelsesanliggende.” (BØR008). Det at 

opføre sig ordentligt og at opføre sig etisk korrekt er utrolig værdiladet og kobles her i 

øvrigt til ledelse. Dette skaber et bestemt rum for, hvordan ledere kan drive forretning 

og skaber samtidig en position for interessenter, om det så gælder medarbejdere, 

andre virksomheder, investorer eller samfundet generelt. Den gode virksomhed 

opfører sig i hvert fald ordentligt (dvs. legitimt), og der er mange moralsk løftede 

pegefingre i empirien. Et eksempel herpå ses her: ”CSR er generelt et spørgsmål om 

at opføre sig ordentligt, og det er ikke noget, vi drosler ned på grund af finanskrisen” 

(BØR075). Denne udtalelse kommer fra CFO i Vestas, Jan Pilgaard. Han skaber her 

subjektpositionen dårlig virksomhed, og diskursiverer sig selv og sin virksomhed som 

forskellig fra denne position. På denne måde kommunikerer han, idet han er med til 

at forme diskursen og skaber legitimitet omkring sin egen virksomhed, samtidig med 

at han afviser den ‟forkerte‟ måde at opføre sig på. Med henvisning til etikken ser vi 

også i følgende citat, hvordan det kan være afgørende for virksomhedens interne 

interessenter, nemlig medarbejderne, at virksomheden har de rigtige ‟CSR-værdier‟: 

”Først og fremmest er det vigtigt, at de etiske forhold i virksomheden er i orden. 88 

pct. af de adspurgte foretrækker virksomheder med CSR-værdier, der matcher deres 
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egne. 86 pct. vil ligefrem fravælge en arbejdsplads, hvis disse værdier ikke længere 

lever op til forventningerne.” (BØR042)11. 

 

Det næste nøgleord i denne kategori ækvivalerer CSR med noget emotionelt: ”CSR 

har gennem de seneste år været en af de vigtigste faktorer i udviklingen af 

virksomhedernes omdømme og den stærkeste emotionelle driver, når forbrugerne 

vurderer virksomhederne.” (EHB14). I citatet her fremstilles CSR som en ‟emotionel 

driver‟, der påvirker omverdenens syn på virksomheden. Der kobles her til kategori E 

(markedsføring), idet trækkes på omdømmediskursen. Vi har set eksempler på 

steder i empirien, hvor der faktisk bliver refereret til en form for employer branding i 

forbindelse med værdier, eksempelvis her: ”De bedste medarbejdere fastholdes og 

nye tiltrækkes af en virksomhed med de rigtige værdier og med en vilje til at udøve et 

socialt ansvar.” (EHB24). Hvis virksomheden har de rigtige værdier tiltrækker det 

altså nye medarbejdere, foruden at fastholde de eksisterende. 

 

Som det fremgår af nøgleordene er fokus i denne kategori på CSR som noget 

værdiladet. Dvs. ikke blot overholdelse af love og krav, men mere en moralsk 

forholden sig til, hvordan man som virksomhed agerer. Man skal som virksomhed 

hele tiden huske at stræbe efter at agere i overensstemmelse med moralske 

principper, hvilket i sidste ende har stor indvirkning på omdømme og legitimitet i det 

hele taget. 

 

De subjektpositioner, der fremkommer i denne diskurs er: Den gode virksomhed, der 

har værdierne og etikken i orden, når den agerer over for alle interessenter. Den 

tænker strategisk og etisk og skærer ikke ned på ansvarligheden pga. finanskrise 

el.lign. Den dårlige virksomhed lægger ikke vægt på at opføre sig ordentligt. Den 

betragter CSR som noget blødt fis, der sagtens kan skæres fra i krisetid.  Investorer, 

der stiller krav til virksomheder om at udvise ansvarlighed og åbenhed. 

Virksomhedsledelsen, der ser ansvarlighed som en værdi. Interessenter, der får 

indsigt i virksomhedens arbejde med CSR, idet denne udviser åbenhed. 

 

  

                                                           
11

 Der henvises her til en undersøgelse af 4271 nyuddannede unge, foretaget af 
PriceWaterHouseCoopers. 
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4.2.9. Kategori I – Bundlinje 

Denne kategori indeholder nøgleord, der ækvivalerer CSR med noget, der gavner 

virksomheders bundlinje. Nøgleordene er: ’det betaler sig’, nye 

forretningsmuligheder, konkurrencefordel og langsigtet perspektiv. 47 artikler 

tilhører denne kategori. 

 

Det mest fremtrædende nøgleord i denne kategori er, at CSR ’betaler sig’ – dvs. 

forskellige artikulationer af CSR som noget, der gavner rent økonomisk: ”Det har 

nemlig vist sig, at en aktiv udøvelse af samfundsansvar ikke kun er godt for 

samfundet, men også for virksomhedernes egen bundlinje.” (EHB24). Dette syn på 

CSR går igen i alle fire nøgleord, idet de sidste tre også ækvivalerer CSR med noget, 

det betaler sig at udføre, bare artikuleret på andre måder. Således ligger „det kan 

betale sig‟ altid et sted i ækvivalenskæden, der indholdsudfylder nodalpunktet CSR i 

denne diskurs. 

 CSR ækvivaleres her med nye forretningsmuligheder for virksomheden: ”..Og 

de går desuden glip af de nye forretningsmuligheder, der ofte opstår i kølvandet på 

konkrete tiltag inden for CSR og bæredygtighed.” (BØR091). Altså kan det betale sig 

at udføre CSR, fordi det har positive følger for virksomheden rent forretningsmæssigt 

i kraft af, at det er et nyt marked, der åbner sig for den. Således er denne måde at 

artikulere CSR nært knyttet til CSR ækvivaleret med markedsføring (kategori E), idet 

CSR netop kobles med noget, der sælger. 

 Fint i tråd med det foregående nøgleord bliver CSR også ækvivaleret med 

konkurrencefordele for virksomheden: ”Dansk erhvervsliv skal være internationalt 

førende inden for virksomheders samfundsansvar. Det kan betale sig på bundlinjen 

og giver en konkurrence-fordel” (BØR60). Det vil altså sige, at det giver 

konkurrencefordele at være god til CSR-arbejde, hvilket må siges at kunne have 

positive økonomiske følger. 

 

Sidst, men ikke mindst, ækvivaleres CSR med momentet langsigtet ift. de 

ovenstående nøgleord. Dette perspektiv overlapper hele kategorien – nemlig det, at 

når en virksomhed udfører CSR-arbejde, styrker det forretningen på lang sigt: ”Af 

den grund er forretningsdrevet CSR ifølge ATP en god og langsigtet investering for 

virksomheder, der vil gøre sig attraktive for investorerne.” (BØR091). Her 

ækvivaleres CSR altså med en investering, der nok skal tjene sig selv ind i fremtiden. 
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Det, at CSR skal ses som noget langsigtet, er også den eneste artikulation, vi ser i 

denne kategori, som betragter CSR som noget potentielt negativt. At CSR tjener sig 

selv ind i fremtiden kan med en smule kritiske øjne læses som, at det koster mange 

penge lige nu – på kort sigt. Så direkte er der dog ingen, der udtaler sig nogetsteds i 

empirien – måske fordi der i nogle diskurser ligger en antagonisme i det at drive en 

forretning, der ikke kan betale sig rent økonomisk. Dette giver simpelthen ikke nogen 

mening i en diskurs, der ækvivalerer overskud på bundlinjen med det at drive 

forretning som fx den traditionelle liberale diskurs, hvor en virksomheds eneste 

opgave er at tjene penge. Vi ser dette afspejlet i følgende citat, hvor en hoteldirektør 

forsøger at underordne CSR i en diskurs, der beskriver, hvad der er god 

forretningspolitik: ”…Vi er en forretning, og vi tror på, at det er en sund 

forretningspolitik at have en klar CSR-politik,« siger hoteldirektør Allan L. Agerholm, 

som ikke er i tvivl om, at det fremover bliver et helt nødvendigt 

konkurrenceparameter.” (BØR081). Grunden til at det understreges, at det på sigt 

giver økonomiske fordele at iværksætte CSR-tiltag, er således, at det er den eneste 

måde hvorpå CSR, der koster mange penge på kort sigt, kan artikuleres positivt, så 

det stadig giver mening i en forretningsdiskurs, der fokuserer på bundlinjen. 

 Det at tænke langsigtet bliver desuden ækvivaleret med strategi: ”Kort sagt; de 

strategisk tænkende virksomheder, der reelt har integreret CSR i deres dna skærer 

det ikke fra – og de strategisk tænkende virksomheder, der har både mentalt og 

finansielt overskud til at tænke langsigtet, opruster.” (BØR032). Strategi hører til et af 

de almindelige begreber, der ækvivaleres med ledelse i en forretningsdiskurs, og her 

bliver CSR (udover med integration) ækvivaleret med at tænke langsigtet økonomisk, 

hvilket så ækvivaleres med strategi. Generelt kobles bundlinjediskursen ofte med 

andre diskurser og bruges dermed til at „sælge‟ CSR, dvs. til at gøre det mere legitimt 

i en traditionel liberal forretningsdiskurs. Det ser vi især i dette citat, som vi også 

henviste til i en forkortet udgave under momentet ‟betaler sig‟ tidligere i denne 

kategori: ”Det har nemlig vist sig, at en aktiv udøvelse af samfundsansvar ikke kun er 

godt for samfundet, men også for virksomhedernes egen bundlinje. At arbejde med 

samfundsansvar kan bidrage til aktiv risikostyring samt udvikling af »brand«, 

forretningsmodel og produkter.” (EHB24). Her trækkes både på bundlinje-, 

samfunds-, ledelsesværktøjs-, markedsførings- og integrationsdiskursen, og 

samfundsansvar er dermed både godt for det omkringliggende samfund og for 

virksomhedens bundlinje, samtidig med at det, der er godt for virksomhedens 
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bundlinje, i bedste Friedmann‟ske forstand (dvs. traditionelle liberale forstand), også 

er godt for samfundet. Man kan her sige, at CSR gøres til moment, der ækvivaleres 

med indtjening i den traditionelle liberale diskurs. 

 

I denne kategori fremstilles CSR altså som en investering, der nok skal tjene sig selv 

ind og ligefrem kan betale sig på forskellige måder. Den virksomhed, der tænker 

langsigtet og satser på CSR, dukker således op i en subjektposition som vinder, idet 

den både har konkurrencefordele, forretningsmæssige fordele i form af et større 

marked og helt basale økonomiske fordele, frem for den kortsigtede ikke-CSR-aktive 

virksomhed, der således bliver taberen i nærværende diskurs. Kunder fremkommer i 

denne diskurs som politiske forbrugere, der efterspørger en CSR-aktiv virksomhed – 

lige som det var tilfældet under kategori E. Ligeledes fremkommer investorer som 

nogen, der gerne vil investere i en socialt ansvarlig virksomhed, netop fordi de ved, 

at det kan betale sig på lang sigt. 

 

4.2.10. Kategori J – Samspil med mennesker i samfundet 

Kategori J beskriver de tilgange til CSR, hvor virksomheden ses som en aktør i 

samspil med mennesker i samfundet/omverdenen, og følgende nøgleord falder ind 

under denne kategori: kommunikation, interessentbevidsthed, dialog, skal gavne 

både virksomhed og samfund, ansættelse af socialt udsatte, socialt 

iværksætteri, samarbejde med det offentlige, partnerskaber, 

borgernes/kundernes medansvar, skaber arbejdspladser og mere end lovkrav. 

Diskursen her er meget omfattende, idet den indeholder så mange facetter af, 

hvordan CSR meningsudfyldes ift. forholdet mellem virksomheders ansvar og det 

omkringliggende samfund. 63 artikler tilhører denne kategori. 

 

Ift. momenterne dialog, kommunikation og interessentbevidsthed er der fokus på, 

at virksomheder skal være omhyggelige med at kommunikere med omgivelserne om 

deres CSR-arbejde: ”I forhold til kommunikation om CSR er resultatet temmelig 

entydigt: 63 pct. af de adspurgte svarer, at virksomhederne bør kommunikere mere 

om CSR, end de gør i dag. Mindre end 5 pct. mener det modsatte (resten svarer 

hverken eller).” (BØR066). Her refereres der til en undersøgelse foretaget af et 

analysebureau blandt danske erhvervsledere. Alle tre momenter fremkommer i 

følgende eksempel: ”Nørby-udvalgets anbefaling er næsten sammenfaldende med 
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de nye lovkrav om samfundsansvar. Virksomheder opfordres til at identificere og gå i 

dialog med deres interessenter for at afdække deres forventninger til virksomheden 

på det sociale og miljømæssige område.” (BØR084). Interessentbevidsthed handler 

altså om at tage hensyn til interessenternes ønsker og krav til virksomhedens ageren 

i samfundet. Dialog og kommunikation er i bredere forstand ideen om, at 

virksomheden skal stå i konstant dialog med sine omgivelser for at leve op til 

forventninger og i bund og grund være lydhøre over for forskellige interessenter. 

Dette stemmer overens med det ideal om god virksomhedskommunikation, vi 

beskrev i den indledende analyse. Her fremkommer således subjektpositionerne god 

og dårlig virksomhed, hvor den gode virksomhed kommunikerer med omgivelserne 

om forventninger til virksomhedens CSR-arbejde, og den dårlige virksomhed ikke 

formår at gøre dette – den sidste position fremkommer dog mest implicit. 

 

Et andet nøgleord beskriver, at CSR skal gavne både virksomheden selv og 

samfundet omkring den: ”Det nye inden for alle former for CSR er, at man tænker 

initiativerne ind i sin forretningsstrategi, så det sociale ansvar skaber værdi for såvel 

virksomhed som samfund” (BØR109). Dette citat refererer også til diskursen i 

kategori F (integration) og G (ledelsesværktøjer) ved at sige, at CSR skal tænkes ind 

i strategien. I det følgende citat trækkes der desuden på den økonomiske diskurs 

(kategori I, hvor vi også anvendte citatet): ”Det har nemlig vist sig, at en aktiv 

udøvelse af samfundsansvar ikke kun er godt for samfundet, men også for 

virksomhedernes egen bundlinje.” (EHB24). Her ser vi sammensmeltningen af de to 

ellers meget modstridende måder at drive virksomhed på – nemlig det at drive ren 

forretning (i bedste Milton Friedman-stil) og det at gøre noget godt for samfundet. 

Dette er den vigtigste antagonisme i denne diskurs, som forsøges hegemoniseret i 

ovenstående citat. Momentet her kan siges at være overordnet i forhold til de 

efterfølgende momenter i denne diskurs, idet der generelt er fokus på både at gavne 

samfundet og virksomheden selv, hvilket vil sige, at de alle ækvivaleres med CSR og 

det at gavne både samfund og virksomhed. 

 

En anden måde, hvorpå CSR gavner samfundet, er ved at skabe arbejdspladser: 

”Saxo Banks to stiftere har altid ment, at det var ægte social ansvarlighed at give folk 

et arbejde, så de er i stand til at betale skat til staten i det land, de er ansat i. Derfor 

har de haft fokus på at skabe en virksomhed, som giver ansættelse til folk” (EHB23). 
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Her fremkommer subjektpositionen ‟en uden arbejde‟, der altså kan blive hjulpet i 

arbejde af den gode virksomhed. Dette citat trækker i høj grad på den traditionelle 

liberale diskurs, idet der lægges vægt på at betale sin skat til staten (der så kan løse, 

hvad der ellers måtte være af sociale problemer). 

 I forlængelse heraf kan CSR ækvivaleres med det at ansætte socialt udsatte i 

virksomheden: “I dag handler CSR-debatten meget om bæredygtighed og om at 

opføre sig ordentligt, når man har underleverandører rundt omkring i verden. 

Omvendt handler den danske debat også om lokal ansvarlighed og om, hvor man 

kan gøre noget for at løfte en problemstilling i lokalområdet, for eksempel via særlige 

projekter for udsatte unge” (BØR016). Dette gavner også både virksomheden selv (fx 

i form af forbedring af omdømme) og det omkringliggende samfund (fx i form af 

aflastning). Dette citat refererer også til at opføre sig ordentligt, hvilket betyder, at 

CSR her også ækvivaleres med nogle mere værdiladede aspekter – her trækkes der 

altså på diskursen i kategori H. Citatet åbner for subjektpositionerne ‟udsatte unge‟, 

der har brug for hjælp, og virksomheder, der skal opføre sig ordentligt over for 

udenlandske underleverandører. 

 

CSR ækvivaleres ligeledes med at støtte socialt iværksætteri: ”Et af de nyere 

begreber under den hjemlige CSR-paraply er socialt iværksætteri. Kort fortalt handler 

det om, hvordan man som virksomhed eller individ kan støtte en iværksætter med et 

projekt, der kan gøre verden til et bedre sted for de mange.” (BØR022). Her handler 

det om at støtte nogen i at gøre noget for verden, og derfor er dette nøgleord faldet 

under netop denne kategori. Den gode virksomhed støtter således også projekter, 

der hjælper samfundet. 

 

CSR kan desuden være samarbejde med det offentlige: ”Dette bliver også 

bekræftet i en ny rapport fra Forum for Business Education (FBE): »HR og CSR – 

hvordan spiller det sammen?«, hvor vi har set nærmere på HR‟s samfundsansvar på 

uddannelsesområdet. Her svarer en række virksomheder, at de klart ser det som et 

samfundsansvar at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.” (BØR071). Denne 

type samarbejde handler om at skabe gode uddannelser, fordi det i sidste ende giver 

god og kvalificeret arbejdskraft ude i virksomhederne – på denne måde hjælper de to 

institutioner hinanden. Der bliver altså her også åbnet for en subjektposition for 

uddannelsesinstitutioner, der indgår i samarbejder med virksomhederne om CSR. 
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 Andre typer partnerskaber knyttes også til CSR: ”Vi ser en klar tendens til 

mere partnerskab inden for CSR frem for striks kontrol” (BØR109). Her er der tale om 

andre typer partnerskaber end de offentlig/private, fx mellem forskellige private 

virksomheder og græsrodsorganisationer om at gøre noget godt for samfundet. 

 

Et andet nøgleord omhandler det, at borgerne også siges at have et medansvar 

for, at samfundet agerer socialt ansvarligt: ”Selve indholdet af begrebet og 

fænomenet, en privat virksomhed, ændres. Borgernes roller og ansvar ændres. 

Politikernes roller ændres.” (BØR001). Dette citat er en afrunding på en diskussion 

om ansvarsfordelingen i samfundet. Her er fokus blot på borgernes medansvar for at 

vælge de virksomheder, der agerer socialt ansvarligt – at det ikke kun er 

virksomhederne og politikerne, der skal sørge for at agere socialt ansvarligt. Dette 

skaber en subjektposition for borgerne som politiske forbrugere, der nu har et 

medansvar for samfundet, og her kan vi altså se den subpolitiske model 

repræsenteret. 

  

Det sidste nøgleord i denne kategori er, at CSR er mere end bare overholdelse af 

lovkrav, idet det netop ikke er tvang, men et ønske om at ‟gøre noget‟ for samfundet: 

”Corporate Social Responsibility (CSR) – social ansvarlighed – dækker over 

virksomheders arbejde med etiske, sociale og miljømæssige hensyn i udførelsen af 

deres forretning. Hensyn, der rækker ud over de lovmæssige krav.” (BØR020). Her 

er der tale om en forholdsvis skarp kontrast til kategori G, fordi det ikke ‟bare‟ handler 

om at ‟sætte hak‟ ved de forskellige ledelsesværktøjer (funktioner), virksomheden nu 

har taget til sig, men langt mere handler om at tage hensyn til det omkringliggende 

samfund. ”Virksomheder og organisationer skal vise, at de tager ansvar for 

samfundet og opbygger social kapital for at få license to operate.” (BØR119). Man 

skal som virksomhed ikke længere blot overholde minimumskravene i loven, men 

tænke ud over disse for at skabe legitimitet, hvilket vi også diskuterede ifm. Den 

subpolitiske model i den indledende del af analysen (afsnit 4.1.). Idet det her bliver 

artikuleret, at CSR er mere end blot lovgivning, bliver ‟CSR udelukkende som 

overholdelse af lovgivning‟ (fx CSR som rapportering ifølge lovkrav) samtidig 

udgrænset. 
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CSR er nodalpunkt i denne diskurs, og det samme er ‟det at gøre noget godt for 

samfundet‟. Hele denne diskurs er desuden set i et globalt perspektiv, idet ‟samfund‟ 

ikke blot står for lokalsamfund. Fx interessentbevidsthed og dialog dækker bredt i 

den forstand, at så snart en virksomhed opererer internationalt, så er interessenter et 

meget vidt begreb – alt fra udenlandske investorer til medarbejdere hos 

underleverandører osv. 

 

For at samle op på subjektpositionerne i denne diskurs, er her et overblik over disse: 

Den gode virksomhed står i konstant dialog med sine omgivelser og er særligt 

opmærksom på at kommunikere med sine interessenter om CSR-arbejdet. Desuden 

skaber den arbejdspladser til minoritetsgrupper og til folk uden arbejde i det hele 

taget, hvilket aflaster samfundet. Den dårlige virksomhed kommunikerer ikke med 

interessenter og udfører ikke noget samfundsgavnende CSR-arbejde. Interessenter, 

der skal tages hensyn til og ikke mindst have indsigt i virksomhedens aktiviteter. 

 Desuden der en position for folk uden arbejde, der skal hjælpes samt socialt 

udsatte unge, handicappede og minoritetsgrupper i det hele taget, der bliver hjulpet i 

arbejde. Til sidst fremkommer borgerne, der har et medansvar i at agere socialt 

ansvarligt ved at være politiske forbrugere. 

 

4.2.11. Opsamling på analyse 

De fremanalyserede diskurser, der som udgangspunkt meningsudfylder CSR på 

forskellige måder, kan måske opfattes som firkantede. Imidlertid har denne skarpe 

adskillelse gjort det muligt for os at opfange de antagonismer, hegemoniseringer og 

udgrænsninger, der fremkommer i empirien. Som vi har set i de ovenstående 

analyser foregår der adskillige overlap, idet CSR meningsudfyldes af mange 

forskellige diskurser. Dog trækkes der i praksis ofte på mere end én diskurs ad 

gangen. Fx kan en artikel omhandle CSR som ækvivaleret med miljø og samtidig 

trække elementer ind fra en diskurs, der ækvivalerer CSR med økonomi og gøre 

dem til momenter i samme ækvivalenskæde som miljø. Således bliver artikulationen 

meningsfuld både i en miljødiskurs og i en økonomisk diskurs samtidig. Derfor giver 

det mening at tale om én overordnet CSR-diskurs, som alle de øvrige diskurser 

underordnes. Alle de underordnede diskurser beskriver det diskursive felt for den 

overordnede CSR-diskurs – altså det reservoir af meningstilskrivelser, der er til 

rådighed for den. Dermed trækker CSR-diskursen elementer ind fra alle de 
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underordnede diskurser og gør dem til momenter, der meningsudfylder nodalpunktet 

CSR, som vi har set det gennem analysen. 

 

Subjektpositioner – handlerummet for legitim ledelse 

Gennemgående for alle diskurser er, at der opstilles et ideal for, hvordan den gode 

virksomhed tilgår CSR, samt en negativ modpol, der dog ikke altid ekspliciteres. Den 

gode virksomhed fremkommer som en legitim aktør, fordi den udviser ‟passende‟ 

eller ‟rigtig‟ opførsel ud fra de objektiverede normer, diskursen beskriver. På den 

måde skabes der en subjektposition, der beskriver, hvilke handlerum man som 

virksomhed har ift. til at blive opfattet som legitim. Idet virksomhedsledelse i vores 

teoretiske ramme netop handler om at udvikle og vedligeholde, hvad der anses som 

legitimt, så handler god virksomhedsledelse om at få sin egen virksomhed til at 

fremstå som legitim. Dette gøres ved enten at agere ud fra eksisterende normer for, 

hvad der er legitimt, eller gennem strategisk kommunikation at forsøge at påvirke 

interessenternes opfattelse af virksomhedens handlinger i en mere positiv retning, 

hvorved virksomheden vil fremstå mere legitim. Denne subjektposition som god 

virksomhed beskriver således handlerummet for god virksomhedsledelse. 

 

Ud fra vores diskursanalyse kan vi danne os et overordnet billede af, hvordan en god 

virksomhed forholder sig til CSR. Gennemgående for de fleste af de analyserede 

diskurser er, at den gode virksomhed bruger CSR strategisk, samtidig med at den 

handler etisk forsvarligt, hvilket bl.a. betyder, at CSR integreres på alle niveauer i 

hele virksomheden og i dens forsyningskæde. At bruge CSR strategisk indebærer 

yderligere, at virksomhedens CSR både skal gavne den udøvende virksomhed og 

samfundet, herunder både interessenter og miljøet/klimaet. Denne type virksomhed 

tænker samtidig langsigtet og skærer ikke CSR fra på trods af den økonomiske krise. 

Desuden betragter den sine medarbejdere som ressourcer, der skal plejes, imens 

den gør noget godt for samfundet ved fx at ansætte mennesker, der ellers har svært 

ved at finde sin plads på arbejdsmarkedet. Den gode virksomhed kommunikerer 

aktivt med sine interessenter og sørger for altid at udvise åbenhed over for disse. 

Sidst, men ikke mindst, bruger den gode virksomhed aktivt integreret CSR som en 

del af markedsføringen, hvilket er i overensstemmelse med Regeringens ønske om, 

at Danmark skal brande sig på at være god til CSR. 
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Idet vi definerer ledelse som enhver aktivitet, der skaber legitimitet for virksomheden, 

er det ikke kun subjektpositionen som god virksomhed, der er interessant. 

Subjektpositionen som dårlig virksomhed beskriver således en subjektposition, man 

som virksomhed ikke kan indtage, hvis man vil bedrive ledelse. Den dårlige 

virksomhed formår således ikke at arbejde strategisk med CSR og kan dermed ikke 

siges at udføre ledelse ift. CSR. Dvs. at den dårlige virksomhed: 

- slet ikke arbejder med CSR og dermed tænker kortsigtet. 

- markedsfører sig på at arbejde med CSR, men reelt ikke gør det (window-

dressing eller bare dårlig integration af CSR). Dette er farligt for 

virksomheden, idet det kan føre til alvorligt tab af legitimitet, hvis det opdages. 

- arbejder med CSR, men ikke bruger det i sin markedsføring eller øvrige 

kommunikation med interessenterne. 

- arbejder med CSR, men gavner kun virksomheden selv i form af evt. 

markedsføring, og altså ikke virksomhedens kerneforretning, hvilket ikke 

anses som strategisk. 

 

Subjektpositioner, der beskriver hvilke andre typer aktører, virksomheden skal 

forholde sig til, og som dermed også er med til at beskrive virksomhedens 

handlerum: 

- Leverandører, der skal kontrolleres og styres. 

- Aktører, der har brug for hjælp. Her ser vi både socialt udsatte mennesker i 

samfundet, men virksomhederne selv har også brug for hjælp til at udføre 

CSR. 

- ‟Hjælpevirksomheder‟, der hjælper virksomheder med at udføre CSR. 

Herunder ser vi konsulentvirksomheder, nødhjælpsorganisationer og NGO‟er.  

- Interessenter, der efterspørger CSR og information herom fra virksomheden. 

Herunder ser vi både investorer, forbrugere, medarbejdere og potentielle 

medarbejdere. 

- Regeringen, der har et ønske om at Danmark skal brande sig på at være gode 

til CSR og derfor pålægger virksomheder at udføre CSR. 

 

Disse subjektpositioner skaber tilsammen et billede af, at CSR skal udføres ‟rigtigt‟ 

for at kunne betragtes som ledelse i vores optik – altså for at undgå tab af legitimitet 
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og for at gavne. Samtidig må CSR være svært og komplekst, idet subjektpositioner 

som hjælpevirksomheder forekommer ofte (i 6 ud af 10 kategorier). 

 

Antagonismer 

Vi ser adskillige antagonismer i empirien i form af sammenstød mellem forskellige 

holdninger til CSR. Den første forekommer ifm. CSR ækvivaleret med filantropi, hvor 

den oftest forekommende holdning er, at dette er i modstrid med god CSR, der er 

strategisk. CSR som filantropi søges dermed udgrænset og beskrives i øvrigt som en 

gammeldags form for CSR, mens moderne og ‟rigtig‟ CSR skal være strategisk. Idet 

kun 10 af artiklerne tilhører denne kategori (A) betragter vi det som en indikation af, 

at denne udgrænsning er ved at finde sted. 

 Markedsføring søges også udgrænset som selvstændig diskurs, idet den ikke 

alene kan forstås som ‟rigtig‟ CSR, men først bliver meningsfuldt, når den 

underordnes en diskurs, der beskriver CSR som noget, der skal være strategisk og 

integreret i virksomheden. Hvis CSR alene drejer sig om markedsføring udgrænses 

det, idet det således blot bliver opfattet som window-dressing og dermed ikke en del 

af god forretning. CSR som markedsføring artikuleres dog kun som negativ modpol til 

strategisk, integreret CSR, og aldrig som den ‟rigtige‟ måde at arbejde med CSR på. 

 

Det største slag står dog ift. om CSR overhovedet kan betragtes som en del af 

ledelse og god forretning generelt. Denne antagonisme ekspliciteres dog kun ifm. 

hvorvidt CSR kan betragtes som en del af corporate governance eller ej. Den 

fremkommer imidlertid implicit i andre tilfælde, fx ved at CSR fremhæves som noget, 

der netop ikke er ‟ren idealisme‟, ‟blødt fis‟ eller spild af penge. I de tilfælde trækkes 

der henholdsvis på det, vi kalder den traditionelle liberale diskurs og tidligere tiders 

forretningsdiskurs, hvor forretning ikke kunne have noget som helst med ‟bløde 

værdier‟ at gøre eller i øvrigt handle om andet end at tjene penge til investorerne og 

statskassen. Vi ser denne antagonisme eksplicit hegemoniseret ved at CSR i samme 

artikulation ækvivaleres med det at gøre noget godt for samfundet (ud over at betale 

sin skat) og at tjene penge. Imidlertid ser vi ikke den ene diskurs hverken 

underordnet den anden eller forsøgt udgrænset, som vi fx så det ved strategisk CSR 

ift. markedsføring og filantropi. Vi ser nemlig, hvordan de to diskurser begge kobles i 

en overordnet CSR-diskurs og dermed udgør en ny diskurs, der beskriver det, at 

virksomheder både har et økonomisk og et socialt ansvar. Den økonomiske diskurs i 
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form af eksplicitte ‟det kan betale sig‟-artikulationer fremkommer i 28,6% af alle 

artiklerne, hvilket indikerer, at CSR som en del af det at drive forretning kan være 

meningsfuldt uden at man nødvendigvis behøver at understrege, hvordan det 

påvirker virksomhedens økonomi. Dette bekræfter vores indledende tese om, at CSR 

er et forsøg på at hegemonisere et væld af diskurser, der alle definerer forskellige 

ansvarsområder for en virksomhed. 

 

CSR-diskursen 

Den overordnede CSR-diskurs gør det meningsfuldt at betragte virksomheder som 

ansvarlige for andet end direkte profit, idet de underordnede diskurser, som CSR-

diskursen trækker på, tilsammen beskriver mange ansvarsområder, som man som 

god virksomhed kan og skal forholde sig til. Det ser vi ved, at den underordnede 

diskurs, der fylder mest i empirien, er den, hvori CSR primært ækvivaleres med 

ledelsesværktøjer12, hvilket indikerer, at CSR i høj grad beskrives som en del af den 

daglige ledelse af virksomheden. Desuden forekommer miljø- og klimadiskursen i 

44,0% af artiklerne, hvilket understreger, at det er meningsfuldt, at virksomheder 

tager ansvar for dette område, hvilket giver mening ift. risikosamfundsdiskursen. 

Samtidig afspejler det, at klima er ‟oppe i tiden‟. 

 CSR er på vej til at blive en integreret del af virksomheders dagligdag, og drejer 

sig nu både om miljø, etik og værdier, ledelsesværktøjer og bundlinje: ”»I dag er en 

aktiv CSR -politik så integreret i hele virksomhedens produktion, at en finanskrise 

ikke kan påvirke det. Der er ikke længere en modsætning mellem det at påtage sig et 

socialt ansvar og så en god bundlinje,« siger CSR-koordinator i DI, Anne-Marie 

Meisling.” 

 

Det at CSR bliver taget alvorligt understreges desuden ved, at vi kun ser selve CSR-

begrebet forsøgt udgrænset i to enkelte artikler (BØR031 + BØR108), hvori CSR 

afvises som et utilstrækkeligt begreb til fordel for et nyt og bedre begreb. Altså ser vi i 

størstedelen af vores empiri, hvordan CSR ækvivaleres positivt med det at drive en 

virksomhed. 

  

                                                           
12

 60,1% af alle artiklerne tilhører kategori G 
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5. Test af vores kategorier 

 

5.1. Test af kategorier ift. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens katalog 

over CSR-aktiviteter 

 

I dette afsnit vil vi teste vores kategorisering ift. en rapport, der er udarbejdet af 

Ashridge Center for Business and Society13 (herefter Ashridge) for Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen i 2005. Kataloget beskriver internationale CSR-aktiviteter14, og 

formålet med det er at skabe et overblik over det brede felt af praktiske CSR-

aktiviteter, så man som virksomhed kan få hjælp til at navigere på det komplekse 

område. Vi ser derfor kataloget som en måde at gøre CSR mere håndgribeligt på. 

Kataloget er primært rettet til små og mellemstore virksomheder i Danmark, idet det 

er disses CSR-kompetencer, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen søger at forbedre. 

 

Under udarbejdelsen af vores analyse af de forskellige diskurser, der fremkommer i 

empirien blev vi gjort opmærksomme på dette katalog, netop fordi vores 

kategorisering har mange ligheder med Ashridges kategorisering. Derfor er det 

interessant at sammenligne de to – for vores vedkommende for at teste vores 

resultater ift. andre former for kategorisering, der er fremkommet ved andre tilgange 

end vores, og overordnet set for at se, hvordan vores afhandling kan bidrage til 

forståelsen af, hvilken mening CSR tilskrives. 

 

Ashridges katalog er opbygget, så de forskellige CSR-aktiviteter først er blevet 

inddelt i syv hovedgrupper, hvorefter der under hver hovedgruppe er blevet 

identificeret ”sammenhængende, meningsfyldte og repræsentative klasser af CSR-

aktiviteter” (Ashridge 2005:2). Der bliver altså sorteret på aktiviteter i dette katalog, 

og ikke, som vi gør, sorteret på hvad, der i øvrigt tillægges begrebet CSR. Ud fra 

disse klasser er der efter hver gennemgang af en hovedgruppe skrevet et par 

praktiske eksempler, der skal illustrere de nævnte CSR-aktiviteter. Hovedgrupperne 

er:  

 
                                                           
13

 Ashridge er en britisk „tænketank‟, der beskæftiger sig med bæredygtig udvikling. Organisationen 

har siden rapporten blev udgivet skiftet navn til Ashridge Centre for Business and Sustainability. 
14

 Aktiviteter, der anses som almindelige i Europa og Nordamerika (Ashridge 2005: 2). 
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A. Ledelse, vision og værdier 

B. Kundeaktiviteter 

C. Medarbejderaktiviteter 

D. Leverandøraktiviteter 

E. Interessentrelationer 

F. Samfundsaktiviteter 

G. Miljøaktiviteter 

 

Allerede ved første øjekast forekommer disse kategorier meget sammenlignelige 

med vores kategorier. Vores egen kategorisering opstiller nogle forskellige diskurser, 

der som udgangspunkt ekskluderer hinanden. I den efterfølgende opsamling på 

analysen gjorde vi det klart, at der foregår adskillige overlap, hvor det, der anses som 

elementer i det diskursive felt for én diskurs i visse sammenhænge også inddrages 

og bliver moment i ækvivalenskæden i selvsamme diskurs. De forskellige diskurser 

udgør tilsammen én overordnet CSR-diskurs, vi betragter som en hybrid af de 10 

underordnede. 

 Ashridges katalog har en mere flydende opdeling af kategorierne, hvilke er langt 

bredere end vores og overlapper hinanden meget mere. Det skyldes, at kataloget i 

højere grad er praktisk orienteret og derfor sorterer på mere konkrete eksempler på 

aktiviteter, hvor vores sortering mere foregår på problemområder, der ifølge 

diskurserne skal løses. Samtidig går vores analyse på at identificere, hvordan CSR 

meningsudfyldes, hvorfor vores analysemetode, altså diskursanalysen, er en anden. 

For at skabe overblik har vi nedenfor illustreret de sammenhænge vi finder mellem 

vores kategorier og Ashridges. Der er 7 individuelle illustrationer (figur 1-7) – en for 

hver af Ashridges kategorier – der hver viser sammenhængene mellem Ashridges og 

vores kategorier. Under hver figur er der en liste over sammenhænge mellem de to 

kategoriseringer – altså grunde til at vi har foretaget disse koblinger, og efter hver 

begrundelse skrevet et bogstav, der angiver koblingen til vores kategorier. Vi samler 

op i en ottende figur for at skabe overblik over de forskellige koblinger. 
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Som nævnt, og som det også fremgår af figurerne, forekommer der en masse 

overlap mellem kategorierne. Fx er der områder fra vores kategori J (samspil med 

mennesker i samfundet) i 6 ud af de 7 kategorier i kataloget – alle undtagen i 

Ashridges ‟Miljøaktiviteter‟. Dette er et eksempel på den meget brede inddeling, 

Ashridge har foretaget, hvor hver kategori omfatter bogstaveligt talt alle de 

indsatsområder, der kunne tænkes at høre under den givne kategori. Fx har deres 

kategori B ‟Kundeaktiviteter‟ områder fra 7 af vores kategorier (se figur 2). Dette ser 

vi igen som et resultat af, at denne rapport netop er udarbejdet som et værktøj til små 

og mellemstore virksomheder, så de kan danne sig et overblik over, hvor man som 

virksomhed kan sætte ind ift. CSR – altså den meget praktiske tilgang. Af samme 

årsag ser vi overhovedet ikke vores kategori I (bundlinje) repræsenteret i nogen af 
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Ashridges kategorier (se figur 8), hvilket på baggrund af katalogets formål altså ikke 

er underligt. Men omvendt kan det også undre os, at der ikke snakkes bundlinje når 

Regeringen er afsender, idet Regeringen bl.a. i vores empiri taler meget om at prale 

med CSR ift. Danmarks konkurrencedygtighed (fx i artikel BØR027 og BØR060). 

 Dog finder vi det rigtig interessant, at alle vores andre kategorier – der jo er 

konstrueret ud fra vores empiriske materiale – er at finde op til flere gange i 

Ashridges katalog. Dette er med til at verificere vores metode og analyse. Samtidig 

bidrager vores resultater til CSR-diskursen, bl.a. idet vi har det ekstra aspekt med om 

‟at det betaler sig‟ (kategori I) som virksomhed at engagere sig i CSR. Desuden 

påviser vi, hvordan CSR artikuleres i forskellige diskurser samt hvordan disse 

diskurser kobles. 

 Ligheden mellem vores og Ashridges kategorisering kan også bero på, at 

Ashridges katalog, der er fra 2005, har været med til at konstruere den CSR-diskurs, 

vi i denne afhandling har fremanalyseret. 
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5.2. Test af kategorier i forhold til en konkret virksomheds CSR-

kommunikation 

I det følgende afsnit kigger vi nærmere på en specifik virksomheds CSR-rapport, 

hvilket også er en form for test af vores konklusioner. Denne test giver os indblik i, 

hvordan en konkret virksomhed kommunikerer ift. sit arbejde med CSR, hvilket vi så 

kan sammenligne med vores konklusioner i diskursanalysen. Dette er altså endnu en 

måde at teste vores kategorier på, som giver os indblik i, hvordan vores kategorier 

stemmer overens med, hvordan en konkret virksomhed i tilskriver CSR mening. Vi 

har valgt A.P. Møller-Mærsk (herefter beskrevet som ‟Mærsk‟) og deres 

bæredygtighedsrapport for 2009 (weblink 2) som eksempel. Valget er faldet på 

Mærsk, fordi det er en stor dansk virksomhed, der falder under Regeringens 

Handlingsplan (weblink 9) om at skulle rapportere om sine CSR-aktiviteter, og fordi 

virksomheden opererer globalt. Samtidig er Mærsk repræsenteret flere steder i vores 

empiri ifm. CSR (bl.a. i BØR056 og BØR065). En anden grund til, at vi har valgt så 

stor en virksomhed er, at vi er interesserede i at kigge på virksomhedens 

kommunikation ift. CSR. Derfor er det nødvendigt at vælge en virksomhed, der 

eksplicit kommunikerer om sit arbejde med CSR, hvilket de færreste små og 

mellemstore virksomheder gør. Samtidig er Mærsk, på trods af sin størrelse, først i 

de seneste år begyndt at udarbejde deciderede CSR-rapporter, og vi har derfor en 

formodning om, at disse bl.a. er en reaktion på det nye lovkrav. 

 

Denne sammenligning skal ikke betragtes som en udtømmende analyse af Mærsks 

bæredygtighedsrapport, men som et overblik, der kan give os et billede af, om vores 

kategoriseringer ses afspejlet i de nøgleord, Mærsk selv bruger om deres CSR-

kommunikation. 

 

Lidt om virksomheden A.P. Møller-Mærsk 

Mærsk er en af Danmark største virksomheder og har eksisteret i over 100 år 

(weblink 3). Virksomheden har mere end 115.000 ansatte og har kontorer over hele 

verden, i mere end 130 lande (weblink 2:4). I 2009 oplevede Mærsk den økonomiske 

krise på egen krop, idet virksomheden havde et meget dårligt regnskabsår, der bl.a. 

medførte massive fyringsrunder, hvor flere tusinde medarbejdere blev afskediget 

(weblink 2:7). Men det er ikke kun den økonomiske krise, der har sat sine spor på 

http://livepage.apple.com/
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Mærsk. Året 2009 bød også på en medieskandale, hvor Mærsk bl.a. blev beskyldt for 

ikke at overholde basale arbejdstagerrettigheder, regler for arbejdsmiljø og 

afskedigelser på en af virksomhedens containerfabrikker i byen Dongguan i Kina 

(weblink 2:68). På det tidspunkt havde Mærsk allerede udgivet to positive rapporter 

om sundhed, sikkerhed og miljø – de såkaldte HSSE-rapporter15. På denne måde 

har Mærsk oplevet, hvordan en medieskandale kan give hak i legitimiteten, når det 

positive billede, virksomheden kommunikerer ud, ikke stemmer overens med de 

ansattes mere negative opfattelse af tingenes tilstand (jf. kategori E og F). 

 

Mærsk udgav sin første ikke-finansielle rapport i 2007, og den hed en ‟Health, Safety 

and Environment Report 2007‟ (weblink 4). Rapporten her ændrede radikalt på 

Mærsks måde at kommunikere på, idet de tidligere havde været anset som en meget 

traditionel og ikke-transparent virksomhed, der rapporterede finansielt og holdt 

kortene tæt på kroppen. Den nyeste rapport, Bæredygtighedsrapport 2009, er derfor 

nummer tre i rækken af ikke-finansielle rapporter, men er den første til at indeholde 

områder som bl.a. menneskerettigheder, virksomhedsledelse og standarder for 

arbejdsmiljø: ”endelig rapporterer vi for første gang detaljerede resultater for hver 

enkel forretningsenhed for at give vores interessenter et bedre indblik i 

virksomheden.” (weblink 2:7). Denne nye udformning ser vi som en følge af 

Regeringens Handlingsplan16, idet Mærsk er en af Danmarks 1100 største 

virksomheder og dermed er pålagt at skulle rapportere om sin CSR. Desuden 

ansatte Mærsk i 2008 CSR-frontløberen Novo Nordisks tidligere CSR-chef Annette 

Stube (weblink 8), der formentlig også har haft en del at skulle have sagt ift. 

udformningen af bæredygtighedsrapporten. 

 

Bæredygtighedsrapport 2009 i forhold til vores kategorisering 

Mærsk præsenterer en model på side 16 i bæredygtighedsrapporten under titlen 

”Strukturen i vores arbejde med bæredygtighed”, hvilket er en helt overordnet model 

over virksomhedens nuværende indsatsområder ift. CSR. Selvom Mærsk kalder 

rapporten for en bæredygtighedsrapport er det således det samme som en CSR-

rapport, idet bæredygtighed ifølge rapporten er en del af CSR: 

                                                           
15

 HSSE står for Health, Safety, Security og Environment (weblink 2:26). 
16

 Ifm. Handlingsplanen anbefaler Regeringen, at man tilslutter sig Global Compacts principper, der 
bl.a. indbefatter menneskerettigheder, virksomhedsledelse og standarder for miljø (weblink 9) 

http://www.business.dk/navne/maersk-snupper-chef-fra-novo
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Ordene i det midterste felt i modellen (‟fællesmængden‟) er de nøgleord, Mærsk 

arbejder ud fra, hvor ordene både til højre og venstre herfor er hvad de forstår ved 

disse nøgleord og er dækket ind under disse. Grunden til, at de har delt ordene op i 

henholdsvis HSSE og CSR, betragter vi som et forsøg på at illustrere den integration 

af de to områder, som denne rapport er. 

 

Hvis vi sammenligner alle ordene i modellen med vores egne kategorier får vi 

følgende ‟match‟: 

 

- Kategori A: ingen 

- Kategori B: Børnearbejde, Anti-korruption, Menneskerettigheder, 

- Organisationsfrihed 

- Kategori C: Arbejdstagerrettigheder, Sundhed, Arbejdssikkerhed, Sikkerhed 

- Kategori D: Energiforbrug, Grønne produkter, Forurening, Klimaforandringer, 

Affald, Vand, Miljø, Genanvendelse, Livcyklusvurderinger 

- Kategori E: ‟Employability‟17 

- Kategori F: Ansvarlig indkøbspolitik (her set som integration i 

forsyningskæden) 

- Kategori G: Bæredygtighedsrapport, Governance, Global Compact (det, at 

Mærsk har meldt sig ind i Global Compact) 

- Kategori H: Gennemsigtighed 

- Kategori I: ingen 

                                                           
17

 Dette ord er ikke nærmere forklaret, men vi forstår employability som det, at man som virksomhed 
ønsker at udstråle, at man kan ansætte mange typer af medarbejdere – altså som en form for 
employer branding. 
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- Kategori J: Lokalsamfund, Interessentinvolvering 

Ansvarlighed er også et nøgleord i modellens ‟fællesmængde‟ og er som sådan 

dækkende for alle kategorier, idet det er et meget generelt udtryk. Vi vælger derfor 

ikke at placere den under en enkelt kategori, men lader den stå for sig selv, idet det 

hele handler om ansvar. 

 

I samme afsnit forklares det, at Mærsk har en ambition om at få integreret 

bæredygtigheden i hele virksomheden: ”Vi vil opfylde vores ambition om 

bæredygtighed ved at have en fælles tilgang og et fælles ambitionsniveau for alle 

forretningsenheder. […] Vi vil gennem en række aktiviteter og ændringer arbejde på 

at blive en gruppe, hvor bæredygtighed er en integreret del af aktiviteterne i alle 

vores forretningsenheder” (weblink 2:17). Mærsk har altså en ambition om at 

integrere bæredygtighed (CSR) endnu mere i hele forretningen, hvilket svarer til 

diskursen i vores kategori F. Denne ambition stemmer forbavsende overens med det, 

vi konkluderede ud fra vores diskursanalyse – nemlig, at den mest fremtrædende 

diskurs er, at CSR skal være strategisk og en integreret del af alle 

virksomhedsniveauer. 

 Samtidig er næsten alle vores kategorier repræsenteret i Mærsks 

indsatsområder, hvilket yderligere understreger, at der er en sammenhæng mellem 

vores kategorisering – altså den såkaldte ‟fællesverden‟, vi har analyseret – og 

hvordan CSR betragtes ude i det danske erhvervsliv. De kategorier, der ikke er 

repræsenteret, er A og I. Mærsk lægger ikke vægt på filantropi (A), hvilket egentlig 

giver mening, idet Mærsk har et fremtidigt fokus på at integrere CSR i hele 

forretningen. Filantropi er dog noget, virksomheden tidligere har praktiseret (weblink 

8). Men nu hvor de har ansat Annette Stube, der har fokus på strategisk 

kommunikation, ser vi antagonismen fra empirien afspejlet: at filantropi ikke giver 

mening i en diskurs, der lægger vægt på strategisk CSR, hvorfor det bliver 

udgrænset. Filantropi er, som beskrevet under kategori A, netop en form for ekstern 

aktivitet, der ikke har noget med kerneforretningen at gøre. Netop derfor er det 

oplagt, at Mærsk i sin bæredygtighedsrapport ikke nævner denne form for CSR. 

Fraværet af kategori I (bundlinje) som indsatsområde er ligeledes helt forståeligt, når 

man tager rapportens natur i betragtning – at den indeholder det ikke-finansielle 

regnskab. ‟Bundlinjeargumenter‟ skal derfor ikke stå i en sådan rapport, da det mest 

er virksomheden selv og så selvfølgelig investorer, der er interesserede i at høre om, 
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hvordan forskellige tiltag gavner virksomheden økonomisk – altså hører den slags til i 

den egentlige årsrapport. 

 Samtidig dukker der dog hist og her nogle implicitte henvisninger til økonomi op, 

som det fx ses i følgende citat: ”Vi har iværksat en lang række initiativer, som skal 

skabe besparelser og effektivitet. Også vores brug af innovativ teknologi vil fortsat 

mindske både omkostninger og udledningen af drivhusgasser – til gavn for miljøet, 

vores kunder og virksomheden.” (weblink 2:7). Bundlinjeffekten af CSR-

indsatsområderne dukker således op som en effekt af disse, men ikke som et 

indsatsområde i sig selv, og heller ikke som noget, CSR knyttes til. 

 

For at samle op på dette afsnit, så har vi ved at kigge på Mærsks 

Bæredygtighedsrapport 2009 fået bekræftet vores konklusioner fra diskursanalysen. 

Sammenligningen med Mærsks bæredygtighedsrapport skal betragtes som en 

indledende stikprøve for at få indblik i et eksempel på en virksomheds eksplicitte 

kommunikation om sin CSR. Vi ser, ligesom under sammenligningen med Ashridges 

rapport, hvordan vores kategorier må være repræsentative, når disse to andre former 

empiri diskursiverer CSR på samme måde. 
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6. Diskussion 

I dette afsnit samler vi op på pointerne fra analysen og teorien, og diskuterer dem 

yderligere. Vi inddrager bl.a. Lynn Sharp Paines tilgang til CSR og diskuterer den ift. 

vores analyse. 

 

6.1. Økonomi – fra eksplicit til implicit 

Vi har nu set vores kategorier repræsenteret i både Ashridges katalog over CSR-

værktøjer og i Mærsks bæredygtighedsrapport samtidig med, at kategorierne er 

dækkende for de to rapporters artikulationer af CSR. Det viser, at kategorierne er 

repræsentative for bredden af, hvordan begrebet CSR meningsfuldt kan artikuleres i 

dagens Danmark. Den eneste kategori, vi slet ikke ser repræsenteret i Ashridge er 

den, der handler om, at CSR er godt for virksomhedens bundlinje, og som indeholder 

de økonomiske argumenter for at engagere sig i CSR. Det er muligvis fordi kataloget 

netop er lavet som et værktøjskatalog og at det er meningen, at virksomheder bruger 

det når de allerede har besluttet sig for at engagere sig i CSR og derfor ikke behøver 

yderligere økonomiske incitamenter. 

 

Vi konkluderede ud fra analysen, at begrebet CSR beskriver et opgør med den 

traditionelle liberale diskurs, hvor virksomheder kun havde et økonomisk ansvar. I 

CSR-diskursen har virksomheder mange flere ansvarsområder sammen med det 

økonomiske. CSR-diskursen er en hegemonisering af forskellige diskurser, der ikke 

underordnes hinanden, men samordnes og skaber en ny diskurs hvor økonomi, 

politik og etik på mange måder sideordnes, samtidig med at nogle diskurser 

udgrænses. 

 Hvis CSR-diskursen er ved at opnå status som objektiv diskurs, er det derfor 

ikke længere nødvendigt at eksplicitere de økonomiske fordele ved CSR, da de altid 

vil være der som en naturlig og „objektiv‟ del af det at drive forretning. I den optik 

ligger den økonomiske fordel ved CSR som en implicit og uundgåelig del af at 

arbejde med CSR-værktøjer i det hele taget. Det kan være forklaringen på, at 

økonomi ikke nævnes i Ashridges katalog. 
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6.2. Vores kategorier som overbliksværktøj 

Vi skriver i sammenligningen med Ashridges katalog over CSR-værktøjer (afsnit 

5.1.), at vi betragter vores kategorier som problemområder, man som virksomhed 

skal forholde sig til ved hjælp af CSR-aktiviteter, imens Ashridge har en anden 

indgangsvinkel. Vores kategorier kan bruges som et overbliksværktøj, når man som 

virksomhed ønsker at forholde sig til sine egne aktiviteter og kategorisere dem ift. 

CSR. Virksomheden kan altså blive opmærksom på, hvilke eksisterende aktiviteter, 

der kan betragtes som CSR-aktiviteter, hvilket skaber en ny type overblik over egne 

aktiviteter. Herudfra kan virksomheden identificere potentielle problemområder, hvor 

en CSR-indsats ville kunne gavne – altså en form for risikostyring. Samtidig kan 

virksomheden drage nytte af dette overblik, hvis den har intentioner om at udarbejde 

et ikke-finansielt regnskab, da overblikket netop hjælper med at identificere og 

beskrive eksisterende aktiviteter som CSR-aktiviteter. På denne baggrund betragter 

vi vores bidrag som et godt supplement til Ashridges rapport, som vi betragter mere 

som et værktøj til at få overblik over, hvor man kan sætte med CSR på de forskellige 

virksomhedsområder.. 

 

6.3. CSR som værdier 

Lynn Sharp Paine har en anden tilgang til CSR end os, idet CSR for hende 

grundlæggende handler om værdier, der bliver en større og større del af ledelse: 

“Executives are coming to see attention to values not as a frill or an indulgence but 

as an integral part of effective management, touching all aspects of a company‟s 

operations” (Paine 2003:27). Denne tilgang er meget forskellig fra vores, da CSR 

ækvivaleret med værdier hos os udgør en kategori i sig selv og på den måde er 

adskilt fra andre tilgange til CSR. Dog er værdier en del af vores tilgang til ledelse og 

CSR, fordi ledelse handler om at opretholde legitimitet hos interessenterne, der 

gennem deres kulturelle opfattelse af værdier og moral bedømmer, om 

virksomheden er legitim eller ej. Dvs. at ledelse i vores analyse først og fremmest 

skal legitimere virksomhedens handlinger ift. interessenternes værdier. I Paines 

perspektiv, derimod, er det først og fremmest den enkelte leder, der skal vurdere, om 

en handling er legitim eller ej ud fra egne værdier. Altså skal man som leder 

bedømme sig selv som legitim før man prøver at vurdere legitimitet ift. 

interessenterne. Det at værdier og ledelse hænger sammen beskrev vi i analysen 
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under kategori H, idet der, når der trækkes på værdidiskursen, ofte også trækkes på 

ledelsesværktøjsdiskursen (G). Dette indikerer, at CSR som værdier meningsfuldt 

kan knyttes til ledelsesarbejde i den overordnede CSR-diskurs. 

 

Paine har undersøgt, hvilke bevæggrunde ledere har for at engagere sig i CSR, hvor 

hun identificerer 5 hovedargumenter. Nogle af argumenterne refererer til ydre 

motivation, fx kriser eller skandale, nogle er strategiske og logiske fx ift. positionering 

af virksomheden, mens et enkelt argument refererer til at „gøre det rigtige‟ som 

motivation nok i sig selv (Paine 2003). Hun beskriver, at ligegyldig hvad argumentet 

er, så fører det til, at værdier bliver en integreret del af virksomheden og alle dens 

handlinger (ibid.). På den måde opstiller Paine et skel mellem tidligere tiders fokus på 

“management as a “value-free” science and business as an “ethics-free zone”” 

(Paine 2003:27) og en „ny‟ og værdibaseret måde at tænke forretning på. 

 Vi identificerer i virkeligheden samme udvikling som Paine, blot i en anden 

optik, fordi vi ikke har fokus på værdier. Men fælles for vores analyser er, at de 

begge identificerer en udvikling fra en tidligere forretningsdiskurs, der har fokus på 

økonomiske fordele, til en tilgang, hvor der også er plads til andre motiver og 

indsatsområder for ledelse. 

 

6.4. CSR i forhold til basale ledelsesfunktioner 

CSR udgør en ny samlet diskurs, der beskriver flere forskellige ansvarsområder for 

ledelse. Hvis vi vender tilbage til Watsons basale ledelsesfunktioner (som beskrevet i 

afsnit 1.1.2.), er hans pointe, at disse funktioner er faste, mens de aktiviteter, der 

udfylder dem, ikke nødvendigvis er klart defineret. Vi kan ud fra vores kategorier se, 

at CSR-aktiviteter meningsfuldt kan kobles til alle disse funktioner og dermed kan 

indgå i alle ledelsesområder. 

 CSR som strategi, risikostyring og kontrol af omgivelser er fx med til at udfylde 

funktionen planlægning. CSR indvirker også på virksomhedens organisering, da 

ansvaret for CSR er nyt og der derfor uddifferentieres nye roller i virksomheden, fx 

som CSR-chef. CSR som employer branding er med til at udfylde funktionen 

rekruttering. Funktionen vejledning udfyldes bl.a. af indførelse af værdisæt som fx 

code of conduct, der kan give medarbejderne og underleverandører et regelsæt at 

handle ud fra. CSR som integration handler om at få virksomheden til at fremstå 
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konsistent, hvorfor det kan siges at udfylde funktionen koordinering. Rapportering 

udfyldes bl.a. af krav om CSR-rapportering og fx grønne regnskaber. CSR påvirker 

også budgettering, fordi det ændrer på, hvilke udgifter, der anses som legitime og 

dermed, hvordan budgettet skal prioriteres. Interessentfokusset i CSR gør det muligt 

at prognosticere potentielle risikoområder og er derfor med til at udfylde funktionen 

prognosticering. Kommanderen/styring udfyldes bl.a. af kontrol og styring af 

leverandører og af hele forsyningskæden, mens kontrolleren desuden udfyldes af 

CSR som ledelsesværktøjer generelt. 

 Disse eksempler indikerer, at handlerummet for ledelse ift. CSR er meget stort, 

og at CSR i virkeligheden kan bruges i og knytter sig til alle ledelsessammenhænge. 

Denne indikation er direkte sammenlignelig med Paines konklusion, nemlig at CSR 

er en væsentlig del af ledelse og alle virksomhedens funktionsområder. CSR 

ækvivaleres altså med stadig flere ledelsesfunktioner og -områder, hvilket samtidig er 

endnu et tegn på, at CSR-diskursen er på vej til at blive „objektiv‟ og dermed en fast 

del af det at drive virksomhed.  

 

6.5. Det ‘godes’ stemme 

I diskursanalysen stødte vi på nogle „objektive‟ diskurser, som vi betragter som „det 

godes stemme‟, og som er meget svære at argumentere imod. Disse objektive 

diskurser omhandler menneskerettigheder der skal overholdes (kategori B), 

medarbejdere der er en ressource, også (eller måske især) når de er „mangfoldige‟ 

(kategori C) samt klima/miljø, hvor alle fx skal reducere CO2 (kategori D). Det er 

hverken meningsfuldt eller legitimitetsskabende at argumentere imod disse diskurser, 

og vi kan derfor (med diskursanalytiske termer) se dem som et udtryk for magt, der 

udelukker potentielle muligheder for andre typer artikulationer. CSR-diskursen bliver 

også et udtryk for magt, da det på sigt ikke bliver muligt at forestille sig en 

virksomhed, der kun har økonomisk ansvar eller en virksomhed der kun har politisk 

eller etisk ansvar. Derfor kan man også overveje, hvorvidt de to diskurser egentlig 

samordnes eller om den økonomiske diskurs blot udvides og bevæger sig ind på 

etikkens område; man kan som virksomhed ikke længere meningsfuldt gøre noget 

kun af et godt hjerte – der er altid noget økonomisk i det at drive virksomhed. 
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6.6. Idealfremstilling af CSR 

Vi ser ikke samordningen af økonomi og politik/etik materialiseret i Mærsks 

rapportering, fordi CSR stadig rapporteres separat fra den samlede årsrapport, der 

har et økonomisk fokus. Vi ser derfor stadig skellet mellem finansiel og ikke-finansiel, 

hvilket kan være en indikation af, at den overordnede CSR-diskurs måske alligevel 

ikke er på vej til at blive helt så objektiv. Hvis vi ser på, hvilke 

afsendersubjektpositioner, der udtaler sig i empirien, kan vi måske forklare, hvorfor vi 

ser denne uoverensstemmelse. Uddannelsesinstitutioner udgør den 

afsendersubjektposition, der forekommer oftest (i 117 ud af 168 artikler, se bilag 7), 

og repræsenterer den samme akademiske verden, vi selv kommer fra, hvori CSR 

som ideal fylder meget. Dette påvirker naturligvis den CSR-diskurs, der fremkommer 

i aviserne, i en akademisk idealiseret retning, hvilket kan være årsag til, at vi ikke ser 

den afspejlet i Mærsks måde at rapportere på. Samtidig er Mærsk ikke repræsentativ 

for alle danske virksomheder, og derfor er det sandsynligt, at en anden 

sammenligning ville have resulteret i en anden konklusion. 

 

Laclau og Mouffe definerer diskurser som materielle og med reelle sociale 

konsekvenser, fordi diskurser skaber samfundet på en bestemt måde, der udelukker 

andre mulige måder (Jørgensen & Phillips 2006:47). Idealet om samordningen af 

økonomi, politik og etik, som CSR-diskursen beskriver, er dermed politisk. Idealet er 

meget fremtrædende og vi ser det sjældent udfordret. De antagonismer vi har 

identificeret, forekommer kun fordi idealdiskursens modpol bliver artikuleret i form af 

skræmmeeksempler og dermed som en modsætning til CSR. Dette er en måde at 

udgrænse de „forkerte‟ artikulationer af CSR på, hvorved de på sigt bliver potentielle i 

stedet for aktuelle – dvs. at vi igen kan se CSR-diskursen som et udtryk for magt. 

Magt og politik er nært forbundne og gennem CSR er virksomheder med til at skabe 

verden på en ny måde. Fx åbnes der for, at minoritetsgrupper, der før ikke havde 

adgang til arbejdsmarkedet og måske ligefrem kunne betragtes som en byrde for 

samfundet, nu får et større handlerum, idet de meningsfuldt kan indtage flere 

forskellige subjektpositioner fx som medarbejdere og ressourcer. Samtidig åbner det 

for, at en anden gruppe udstødes, nemlig dem, der ikke formår at agere legitimt ift. 

CSR-diskursens værdisæt – fx en chef der udelukkende leder virksomheden ud fra 

økonomiske interesser. 
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CSR-diskursen indeholder altså et ideal om at integrere CSR og at fremstå 

konsistent og dermed legitim. Men den moderne globaliserede verden gør det svært 

at leve op til dette ideal i praksis, fordi kulturelle opfattelser af værdier og hvad, der er 

legitim adfærd, er så forskellige lande imellem. Disse forskelle gør, at man som 

virksomhedsledelse står med en kompleks opgave i at lede ud fra værdier og i at 

skabe et konsistent billede af virksomheden og dennes værdisæt. Det er måske især 

derfor, at der er så stort fokus på at integrere CSR i hele virksomheden og 

forsyningskæden, fordi denne kompleksitet gør det nær umuligt at fremstå som en 

hel virksomhed, gøre alle interessenter tilfredse samt at fremstå legitim i alle kulturer. 

I kategori G så vi, hvordan CSR blev beskrevet som noget svært og komplekst, og 

Tony Watson beskrev yderligere, hvordan det kan være en famlen i mørket at 

bestemme, hvilke aktiviteter, der bedst udfører de basale ledelsesfunktioner. Dette 

giver netop mening i en global og multikulturel kontekst, fordi ledelsens 

værdiopfattelse ikke nødvendigvis stemmer overens med interessenternes, hvorfor 

det kan være meget svært at handle legitimt. 
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7. Konklusion 

Denne afhandling har undersøgt, hvordan begrebet CSR tillægges mening i danske 

erhvervsrettede medier, og hvilket handlerum det skaber for legitim 

virksomhedsledelse. Undersøgelsen aktualiseres af, at det er blevet lovpligtigt for de 

1100 største danske erhvervsvirksomheder at forholde sig aktivt til deres 

samfundsansvar, hvilket er Regeringens danske betegnelse for CSR. Endvidere er 

det Regeringens plan, at samfundsansvaret skal udbredes til små og mellemstore 

virksomheder. Dette udgør en udfordring for ledere i dansk erhvervsliv, idet CSR 

bruges til at beskrive mange forskelligartede virksomhedsaktiviteter på mange 

forskellige områder. Derfor er en afklaring af begrebet nødvendig for at dansk 

erhvervsliv kan tage stilling til, hvad CSR er og hvordan virksomheder skal tilgå dette. 

 

For at kunne få øje på CSR som et flertydigt begreb benytter vi Ernesto Laclau og 

Chantal Mouffes diskursteori, som er en socialkonstruktivistisk analyseoptik. 

Diskursanalysen gør det muligt for os at se begrebet CSR som socialt konstrueret og 

samtidig få overblik over, hvad dette begreb kan rumme af meningstilskrivelser. Ud 

fra dette konkluderer vi på, hvilke mulige handlerum der skabes for legitim 

virksomhedsledelse. 

  

Vi begynder vores analyse med en indledende analysedel, der sætter scenen for den 

videre undersøgelse ved at beskrive den faglige diskursive kontekst, som vi opfatter 

virksomheders handlerum igennem, og i hvilken denne afhandling bliver meningsfuld. 

Denne analyse konkluderer, at vi i denne diskursive kontekst kan beskrive, hvordan 

samfundet er gået fra at tilskrive sig selv mening gennem en traditionel liberal 

diskurs, der sætter et skel mellem offentligt og privat – mellem politik og økonomi – til 

en diskurs, i hvilken disse skel er til forhandling. Derfor bliver det meningsfuldt at 

tillægge virksomheder andet end økonomisk ansvar, og både virksomheder og 

forbrugere bliver til politiske aktører. Det er på denne baggrund, at begrebet CSR får 

sin betydning. 

 CSR indbefatter et interessentperspektiv, hvilket betyder, at virksomheders 

legitimitet er kontekstuel og afhænger af, hvilket ansvar virksomheder tillægges og 

forventes af deres interessenter. Dermed afgøres virksomheders legitimitet gennem 

forhandling. Ud fra vores definition, der er baseret på Tony Watsons definition af 
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ledelse og Mark Suchmans definition af legitimitet, er virksomhedsledelse en aktivitet, 

der netop skal udvikle og vedligeholde virksomhedens legitimitet og altså bidrage til 

dennes overlevelse. Derfor bliver CSR meningsfuldt ifm. ledelse som en aktivitet, der 

skaber legitimitet, hvilket samtidig betyder, at CSR er ledelse, hvis det skaber 

legitimitet. 

 

Vores valg af erhvervsrettede medier som empirisk grundlag bunder i en 

Luhmanniansk opfattelse af disse som skabere af erhvervslivets kommunikative 

fællesverden, i hvilken mange lederes opfattelse af begrebet CSR afspejles og 

konstrueres. 

 Efter den indledende analyse foretog vi en diskursanalyse af 168 artikler fra 

Erhvervsbladet og Børsen, der alle behandler CSR. Ud fra denne analyse opstillede 

vi 10 kategorier, der beskriver forskellige meningssammenhænge, hvori CSR 

fremkommer og tillægges mening. Hver kategori udgør en diskurs, der definerer en 

virksomheds legitime (og illegitime) handlerum ifm. CSR. De 10 kategorier er 

Filantropi, Menneskerettigheder, Medarbejderaspekter, Miljø og klima, Markedsføring 

og omdømme, Integration, Ledelsesværktøjer og ‟hvordan det er‟, Værdier, Bundlinje 

og Samspil med mennesker i samfundet. Vi analyserede disse kategorier separat og 

fandt i hver kategori frem til, hvilken adfærd ift. CSR, der beskrev handlerummet for 

legitim virksomhedsledelse. Alle kategorierne beskriver områder, virksomheden kan 

og skal forholde sig til og gøre noget ved for at opnå legitimitet.  

 

I opsamlingen på analysen konkluderer vi, at de forskellige diskurser trækker på 

hinandens meningstilskrivelser i en sådan grad, at de tilsammen udgør en 

selvstændig, overordnet CSR-diskurs, der samordner områderne politik, økonomi og 

etik. I denne diskurs bliver CSR meningsfuldt ved at være en aktivitet, virksomheden 

bruger som et strategisk ledelsesværktøj og integrerer på alle virksomhedsniveauer 

og i alle led af forsyningskæden. Den overordnede diskurs trækker på de 

underordnede diskurser som ansvarsområder, som man som god virksomhed kan og 

skal forholde sig til – især miljø og klima er meget fremtrædende. Dermed beskrives 

handlerummet for legitim virksomhedsledelse gennem disse ansvarsområder, som 

virksomheden skal forholde sig strategisk til og integrere i hele virksomheden. Som 

det eneste ansvarsområde forsøges filantropi udgrænset, idet det ikke anses som en 

strategisk aktivitet. CSR bliver imidlertid beskrevet som svært og komplekst, og 
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derfor som noget, man som virksomhed har brug for hjælp til, hvorfor virksomhedens 

handlerum bl.a. formes ift. konsulentvirksomheder, der kan hjælpe. 

 Den overordnede CSR-diskurs er ved at blive objektiv, hvilket er 

diskursanalysens term for selvfølgeliggjort, og den er derfor et udtryk for politik og 

produktiv magt, fordi den udelukker andre potentielle måder at organisere 

ansvarsfordelingen i samfundet på. Objektiveringen sker, fordi CSR-diskursen 

samordner nogle diskurser, der fremstår objektivt gode, hvorfor CSR-diskursen i sig 

selv bliver svær at se et meningsfuldt alternativ til. 
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8. Refleksion 

Dette afsluttende kapitel har til formål at reflektere over afhandlingens teoretiske og 

empiriske tilgange, metoder og disses konsekvenser. Vi gør dette ved at udvide 

perspektivet til at række ud over afhandlingens undersøgelsesfelt ved at reflektere 

over andre mulige teoretiske tilgange. Desuden reflekterer vi over de metodiske til- 

og fravalg, vi har truffet bl.a. i kraft af vores valg af diskursteorien som det bærende 

analytiske værktøj. 

 

I denne afhandling har vi undersøgt, hvordan virksomheder gennem diskurser 

konstrueres som ‟gode‟ eller ‟dårlige‟. Vi er imidlertid ikke gået i dybden med, hvilke 

intentioner, de forskellige afsendere har, når de artikulerer begrebet CSR ift. 

virksomhedsledelse på forskellige måder. I modsætning til fx Norman Faircloughs 

kritiske diskursteori leder vi ikke efter ulige magtforhold, der understøtter en bestemt 

samfundsorden, der undertrykker visse grupper i samfundet (Fairclough 2003). Vi har 

konkluderet, at der er magt på spil i kraft af, at CSR-diskursen er på vej til at blive 

objektiv, og at den samordner nogle diskurser, der fremstår som objektivt gode. 

Disse objektivt gode diskurser har reelle sociale konsekvenser, idet de er et udtryk 

for politik i Laclau og Mouffe‟sk forstand og dermed skaber samfundet på en bestemt 

måde. Vi går dog ikke nærmere ind i disse konsekvenser, og fx hvilke gruppers 

interesser, der tilgodeses i kraft af, at samfundet og verden skabes gennem netop 

disse objektive diskurser, hvilket også kunne have været et interessant analyseobjekt 

i sig selv. 

 

Vi har fravalgt at fokusere på de forskelle, der måtte være mellem Børsen og 

Erhvervsbladets fremstillinger af CSR og de aktører, der behandles i artiklerne. Det 

ville have været en helt anden analyse at undersøge forskellene mellem disse to og 

evt. andre erhvervsrettede medier. En sådan analyse ville indebære en helt anden 

tilgang, hvor det også ville være meningsfuldt at se på, hvilke intentioner og 

agendaer, der måtte ligge bag de eventuelle forskelle i avisernes fremstillinger. Fx 

kunne man have undersøgt, om nogle afsendere bruger aviserne i deres strategiske 

kommunikation for at forsøge at påvirke det verdensbillede, aviserne er med til at 

skabe. Man kunne i den forbindelse have set nærmere på, hvordan fx 

konsulentvirksomheder har en egeninteresse i at skabe sig en subjektposition som 
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‟hjælper‟, idet de er med til at artikulere CSR som noget komplekst. Dette kan 

betragtes som en måde at få virksomheder til at få øje på, at de har brug for hjælp, 

hvorefter de passende kan søge hjælp hos selvsamme konsulentvirksomheder – 

altså er der en økonomisk gevinst for konsulentvirksomhederne i at artikulere CSR 

som de gør. 

 

Det er også muligt, at vores analyse ville have set helt anderledes ud, hvis vi havde 

valgt at kigge på digitale medier, som muligvis er ved at indhente papiraviserne som 

lederes foretrukne nyhedsmedie. Vi traf valget om at søge empiri i papiraviserne ud 

fra nogle generelle læsertal på papirmedier samt ud fra de specifikke læsertal, vi fik 

oplyst af hhv. Erhvervsbladets og Børsens redaktioner. 

 For at gøre det muligt at finde de specifikke søgeord i artiklerne, benyttede vi os 

af artikeldatabaser, hvilket samtidig betød, at vores adgang til empirien kun har været 

i elektronisk form. Hvis vi i stedet havde siddet med de fysiske aviser foran os kunne 

analysen desuden have inddraget overvejelser omkring placeringen af artiklerne i 

aviserne. Dette ville have givet os et billede af, hvilke andre meningssammenhænge, 

artiklerne i kraft af deres placering fremkom i. 

 

Idet vi ikke ønskede at undersøge udviklingen i CSR-diskursen, har vi desuden 

afgrænset os fra at tage stilling til tidsspændet i empirien, og har derfor artiklerne 

som et samlet hele. Hvis man ville have undersøgt denne udvikling kunne det have 

været spændende at indsamle empiri fra tidligere tider, hvor opfattelsen af det at 

drive forretning var meget forskellig fra den, vi har i dag. Her kunne man fx benytte 

sig af Foucaults genealogiske analysemetode (Villadsen 2006) til at vise, hvilke 

forskelle og ligheder, der er mellem datidens og nutidens opfattelser, og hvordan 

disse forskelle og ligheder skaber mulighedsbetingelserne for CSR. Dette ville også 

være en spændende analyse, men ville kræve et større spænd i tid og et helt andet 

fokus for analyse. 

 

Grænserne for meningstilskrivelse af CSR-begrebet er i princippet kontingente, men 

vores analyseresultater viser, at der alligevel viser sig nogle grænser for, hvordan det 

kan artikuleres og stadig være meningsfuldt. Vi har testet vores resultater ift. to andre 

typer empiri, hvori CSR artikuleres, hvilket har bekræftet disse grænser for 

meningstilskrivelse. Det ville imidlertid være interessant at teste vores resultater i et 
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større omfang og på flere forskellige typer empiri for at få et større overblik over 

resultaternes repræsentativitet. Det ville desuden være interessant at få nogle 

virksomheder til at evaluere vores kategoriseringsværktøj for at finde ud af, om de 

finder det brugbart. 

Vi ser vores afhandling både som en undersøgelse af samt et bidrag til 

CSR-diskursen og samtidig som et bidrag til en større forståelse af virksomheders 

handlerum for legitim virksomhedsledelse. Samtidig er vores bidrag et fikspunkt for 

CSR-diskursen anno 2010 og kan dermed anvendes som grundlag for yderligere 

undersøgelser af diskursens udfoldelse og udbredelse. 
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Bilag 1. Telefoninterview med Børsen 

Annoncesalg, Frederik Olesen 
Hvem er jeres læsergruppe (på papiravisen) – altså hvem læser reelt jeres 

avis? 

- Beslutningstagere 

- Frontløbere 

- Kvalitetsbevidste 

Hvor mange læsere har I? 

- 207.000 læsere 

Hvordan ser fordelingen af jeres læsere ud? 

- I landet: 43% Vest, 57% Øst 

- Alder: Stor koncentration i alderen 30-60 år 

Hvilke professioner har jeres læsere? 

- Beslutningstagere 

Hvilke virksomhedstyper henvender I jer til (alle eller hovedsageligt store)? 
- Alle 

 

Interviewet er foretaget d. 29.08.10. 
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Bilag 2. Telefoninterview med Erhvervsbladet 

Annoncesalg, Berlingske Media, Michael Madsen 

Hvem er jeres læsergruppe (på papiravisen) – altså hvem læser reelt jeres 

avis? 

- Ledere i små og mellemstore virksomheder 

- De fleste læsere er nogen, der har en form for beslutningsansvar (eller på 

samme niveau) – ellers finder de det ikke interessant 

- Lavet om til ugeavis i januar, derfor er de ikke helt opdateret på nye tal 

Hvor mange læsere har I? 

- Omkring 60.000+ 

Hvordan ser fordelingen af jeres læsere ud? 

- Geografisk: Nogenlunde 50/50 (med lidt overvægt i Øst) 

- Alder: 30+ 

Hvilke professioner har jeres læsere? 

- Beslutningstagere, ledere, mellemledere 

 

Interviewet er foretaget d. 29.08.10. 
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Bilag 3. Nøgleord og kategorier 
  

Nøgleord Kategorier 

Filantropi 

A - Filantropi 
Velgørenhed 

Frivilligt arbejde 

Nødhjælpsarbejde 

Børnearbejde 

B - Menneskerettigheder Anti-korruption 

Menneskerettigheder 

Mangfoldighed 

C - Medarbejderaspekter 

Fyre med værdighed 

Personalepleje og sundhedsordninger 

HR 

Ligestilling 

Miljø 

D - Miljø og Klima 
Klima 

CO2-reduktion 

Bæredygtighed 

Varm luft/window-dressing 

E - Markedsføring og omdømme 

Markedsføring 

Branding 

Kan give negativ omtale 

Employer branding 

Skal prales med 

Integration i virksomheden 

F - Integration 

Integration i topledelsen 

Integration i strategi 

Integration i kundeleddet 

Integration i forsyningskæden 

Skal give forretningsmæssig mening 

"Helt ned i kaffekoppen" 

Innovation ift. produktudvikling 

Forskellig fra innovation 
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Risikostyring 

G - Ledelsesværktøjer og  
'hvordan det er' 

Strategi 

Kontrol 

Rapportering (lovkrav) 

Målbarhed 

Knyttet til corporate governance 

Forskellig fra corporate governance 

Ledelse 

Code of conduct 

På mode (buzzword 

En nødvendighed 

Svært/komplekst 

Byrde 

Knyttet til værdibaseret ledelse 

H - Værdier 

Blødt (i modsætning til hårdt) 

Åbenhed 

Etik 

Opføre sig ordentligt 

Emotionelt 

Det betaler sig 

I - Bundlinje 
Nye forretningsmuligheder 

Konkurrencefordel 

Langsigtet perspektiv 

Kommunikation 

J - Samspil med mennesker i samfundet 

Interessentbevidsthed 

Dialog 

Skal gavne både virksomhed og samfund 

Ansættelse af socialt udsatte 

Socialt iværksætteri 

Samarbejder med det offentlige 

Partnerskaber 

Borgernes/kundernes medansvar 

Skaber arbejdspladser 

Mere end lovkrav 
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4. Afsendertypificering 

 

 Uddannelsesinstitutioner – der underviser i CSR, hovedsageligt universiteter 

og handelshøjskoler. 

 Private konsulentvirksomheder, der på en eller anden måde rådgiver andre 

virksomheder om CSR-tiltag. 

 Andre private virksomheder – ofte større virksomheder, der på en eller anden 

måde arbejder med CSR. 

 Regeringen – i form af diverse politikere og styrelser. 

 Interesseorganisationer – organisationer, hvis primære job på en eller anden 

måde er direkte at varetage andres interesser eller velbefindende, men ikke er 

Regeringen.  

 Case-artikler, der beskriver en særlig form for artikel, der eksemplificerer en 

privat virksomheds konkrete CSR-tiltag. Det er en særlig type artikel, hvor 

casevirksomheden bruges som et ”sådan”-eksempel. Men hvem det egentlig 

er, der afsender budskabet om, at sådan kan CSR også se ud, er uklart. 

Derfor er denne type artikler i en kategori for sig selv. 

 Faktaboks – beskriver, at der forekommer en slags punktform, som fortæller 

hvordan man får succes med CSR som virksomhed, eller hvad CSR kan 

bruges til. 

 Avisen selv, men ikke faktaboks – der er her tale om en opsummering på 

andre mediers dækning af fx CSR eller lignende. 
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Bilag 5. Fordeling af artikler under hver kategori 
 

 

 

 

 

11 23

38

79

57

38114

43

51

71

A - Filantropi

B - Menneskerettigheder

C - Medarbejderaspekter

D - Miljø og klima

E - Markedsføring og omdømme

F - Integration

G - Ledelsesværktøjer og 'hvordan er 
det'

H - Værdier

I - Bundlinje

J - Samspil med mennesker i samfundet
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Bilag 6. Artikler i kategori X tilhører også kategori Y

Artikler med 
kategori x.. Antal x 

..har også ofte 
kategori y.. 

y/x (y ud af alle 
x'ere) 

..dernæst har de 
kategori q.. 

q/x (q ud af alle 
x'ere) 

..og dernæst 
kategori w.. 

w/x (w ud af alle 
x'ere) 

A 10 G 6/10 D 5/10 C 4/10 

B 21 G 17/21 D 16/21 J 12/21 

C 36 D 22/36 G 20/36 J 17/36 

D 74 G 48/74 J 33/74 I 30/74 

E 55 G 32/55 D 25/55 I + J 23/55 

F 30 E + G 17/30 D 15/30 I + J 14/30 

G 100 D 48/100 E + J 32/100 H 26/100 

H 37 G 26/37 D 18/37 J 16/37 

I 47 D 30/47 G 25/47 E + J 23/47 

J 63 D 33/63 G 32/63 E + I 23/63 
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Bilag 7. Afsenderinddeling 
 
 
  

11

117

108

84

25

102

47

23 8

Akademisk

Uddannelsesinstitutioner

Konsulentvirksomheder

Andre private virksomheder

Regeringen

Interesseorganisationer

"Sådan"-case

Faktaboks

Avisen selv, men ikke fakta
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Bilag 8. Samlet oversigt over avisartikler 

Børsen 

 BØR001: Hildebrandt, Steen. (2008, 23. maj). Virksomheders 

samfundsansvar – i en flad verden. Børsen. 

 BØR002: Amundsen, Claes. (2008, 23. maj). CSR-skandaler skader alle. 

Børsen. 

 BØR003: Knudsen, Jette Steen. (2008, 29. maj). Selskabernes 

samfundsansvar. Børsen. 

 BØR004: Jørgensen, Helle Bank. (2008, 30. maj). Toget kører – og farten 

sættes op. Børsen. 

 BØR005: Risom, Jakob. (2008, 4. juni). Kodeks-koks. Børsen. 

 BØR006: (2008, 11. juni). Bendtsen: Kom i gang. Børsen. 
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 BØR008: Hildebrandt, Steen. (2008, 27. juni). Pragmatisk tilgang til CSR. 
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 BØR009: Bang, Bjarne. (2008, 13. august). Administrative miljøbyrder skader 

konkurrenceevnen. Børsen. 

 BØR010: Lyngse, Erik. (2008, 14. august). Kommentar Klima kræver 

holdninger. Børsen. 

 BØR011: Hansen, Anne, Klejsgård. (2008, 20. august). Dong satser stort på 

klimapartnerskaber. Børsen. 

 BØR012: Boye, Mette. (2008, 20. august). Sammen om etisk handel. Børsen. 

 BØR013: Dahl, Kent. (2008, 29. august). Handikappede medarbejdere skaber 

bedre arbejdsmiljø. Børsen. 

 BØR014: Hildebrandt, Steen. (2008, 29. august). CSR – igen!. Børsen. 

 BØR015: Marcinkowski, Camilla Victoria. (2008, 5. september). Stor 

efterspørgsel på klimauddannelser. Børsen. 



 

 
144 

 

 BØR016: Lykke, Pia. (2008, 5. september). Pressalits højre hjerne halvdel 

tager ordet. Børsen. 

 BØR017: Dyrskjøt, Mette. (2008, 24. september). Klimakompas skal gøre 

virksomheder klimabevidste. Børsen. 

 BØR018: Lykke, Pia. (2008, 26. september). Indisk erhvervsliv klar til opgør 

med kasterne. Børsen. 

 BØR019: Aagaard, Jette. (2008, 26. september). Analytikere blæser på social 

ansvarlighed. Børsen. 

 BØR020: (2008, 26. september). Børsen Fakta Social ansvarlighed. Børsen. 

 BØR021: Dahl, Jacob Rendtorff. (2008, 10. oktober). På vej mod 

virksomheders gode statsborgerskab. Børsen. 

 BØR022: (2008, 10. oktober). På jagt efter social venturekapital og eksperter. 

Børsen. 

 BØR023: Lykke, Pia. (2008, 10. oktober). Rift om at hjælpe sociale 

iværksættere. Børsen. 

 BØR024: Kastberg, Louise. (2008, 14. oktober). Bæredygtige børnemøbler 

skaber vækst i Zimbabwe. Børsen. 

 BØR025: Klok, Jacob. (2008, 15. oktober). Finanskrise vil styrke klimafokus. 

Børsen. 

 BØR026: Rossen, Martin. (2008, 15. oktober). Uden legitimitet er et godt 

image intet værd. Børsen. 

 BØR027: Lykke, Pia. (2008, 17. oktober). For små til at gå forrest med CSR. 

Børsen. 

 BØR028: (2008, 17. oktober). Mattel bruger sit eget regelsæt. Børsen. 

 BØR029: Henriksen, Kurt. (2008, 24. oktober). PFA sparer tonsvis af CO2. 

Børsen. 

 BØR030: (2008, 31. oktober). Bundlinje og god PR spiller en vigtig rolle. 

Børsen. 
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 BØR031: Bjerager, Anna-Lise. (2008, 7. november). Vi er på fælles korstog. 

Børsen. 

 BØR032: Jørgensen, Helle Bank. (2008, 14. november). Skær fedtet fra. 

Børsen. 

 BØR033: Lykke, Pia & Tholstrup, Susanne. (2008, 14. november). Værdierne 

består syretesten. Børsen. 

 BØR034: Martini, Jakob & Hansen, Anne Klejsgård. (2008, 26. november). 

Topkoncerner skruer op for klimabudgettet. Børsen. 

 BØR035: Dahl, Kent. (2008, 4. december). Miljørigtigt byggeri i Asien. Børsen. 

 BØR036: Buhmann, Karin. (2008, 5. december). Lad ikke kurserne tage 

samfundsansvaret med i faldet. Børsen. 

 BØR037: Knudsen, Jette Steen. (2009, 30. januar). Transparens og 

ansvarlighed – det nye mantra i finanskrisetid. Børsen. 

 BØR038: Tholstrup, Susanne. (2009, 30. januar). Den danske ledelsesmodel 

under pres. Børsen. 

 BØR039: Hansen, Nils Rasmus. (2009, 4. februar). Hvad med værdierne når 

krisen kradser?. Børsen. 

 BØR040: Tholstrup, Susanne. (2009, 13. februar). Kunsten at fyre med 

værdighed. Børsen. 

 BØR041: Jørgensen, Helle Bank & Christiansen, Anne Mette (2009, 27. 

februar). Rodekassen, telefonbogen eller rapportering der giver 

forretningsmæssig mening. Børsen. 

 BØR042: Pedersen, Signe. (2009, 27. februar). Den loyale generation. 

Børsen. 

 BØR043: (2009, 6. marts). Corporate social innovation. Børsen. 

 BØR044: (2009 6. marts). Gode tider for de helt rigtige ideer. Børsen. 

 BØR045: Lykke, Pia. (2009, 6. marts). CSR er både mission og mammon. 

Børsen. 

 BØR046: (2009, 6. marts). ISS vil tjene på mangfoldighed. Børsen. 
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 BØR047: Tholstrup, Susanne. (2009, 6. marts). Krisen belønner 

vedholdenhed. Børsen. 

 BØR048: (2009, 6. marts). Coop holder balancen på bundlinjen. Børsen. 

 BØR049: Drejer, Andersen & Djursø, Helle Tølbøll. (18. marts 2009). Social 

ansvarlighed fra god forretning til nødvendighed. Børsen. 

 BØR050: Schultz, Majken. (2009, 27. marts). Branding og omdømme i krise. 

Børsen. 

 BØR051: (2009, 27. marts). Formænd: Grib chancen. Børsen. 

 BØR052: Koch, Jacob. (2009, 27. marts). Kommentar Lær af EU‟s 

landbrugspolitik. Børsen. 

 BØR053: (2009, 30. marts). PWC: På høje tid. Børsen. 

 BØR054: (2009, 30. marts). Danske Bank efterlyser grønne styresystemer. 

Børsen. 

 BØR055: Hansen, Anne Klejsgård. (2009, 30. marts). Øvlisen sætter 

tommelskruer på klimasyndere. Børsen. 

 BØR056: (2009, 7. april). Indland. Børsen. 

 BØR057: (2009, 14. april). Lokal støtte til fiskefarmere. Børsen. 

 BØR058: Knudsen, Jette Warrer. (2009, 23. april). Virksomheder satser i 

blinde på sundhed. Børsen. 

 BØR059: Trong, Maj Dang & Limann, Jørn. (2009, 24. april). Nye danske 

bøger. Børsen. 

 BØR060: Bendsen, Jørgen. (2009, 15. maj). Lene E: Virksomheder skal prale 

noget mere. Børsen. 

 BØR061: Thomsen, Professer Steen. (2009, 22. maj). Corporate responsibility 

– det handler om redelighed. Børsen. 

 BØR062: Madsen, Christina Lund. (2009, 8. juni). Grønt pres på offentlige 

leverandører. Børsen. 

 BØR063: Lund, Oskar. (2009, 22. juni). Videnkapital til klimaiværksætter. 

Børsen. 
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 BØR064: Behric, Samir, Langelykke, Søren & Telving, Thomas. (2009, 24. 

juni). Hårde medieknubs til Novo Nordisk oven på Irak-sag. Børsen. 

 BØR065: Gården, Hugo. (2009, 26. juni). AP Møller-Mærsk fik en CSR-

lærestreg på kinesisk. Børsen. 
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 BØR067: Justesen, Pia. (2009, 30. juni). Lettere at rapportere om 
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 BØR071: Elias, Stina Vrang & Zachariassen, Anne Mette. (31. juli 2009). 

Makkerskab med erhvervslivet giver bedre uddannelser. Børsen. 

 BØR072: Lykke, Pia. (2009, 21. august). Dansk erhvervsliv skal være 

verdenskendt for CSR. Børsen. 

 BØR073: Reisch, Lucia A. (2009, 21. august). En leders pligt er at tjene 

samfundet. Børsen. 

 BØR074: Lykke, Pia. (2009, 28. august). Rektor vil se nytænkning. Børsen. 

 BØR075: (2009, 28. august). Rallykørsel i Vestas' top. Børsen. 

 BØR076: Frandsen, Lisbet Thyge & Opel, Børge. (2009, 4. september). 

Global værktøjskasse med massive mangler. Børsen. 

 BØR077: (2009, 4. september). Roskildevejen. Børsen. 

 BØR078: Tholstrup, Susanne. (2009, 4. september). Offentlig sektor sætter 

omdømme over styr. Børsen. 

 BØR079: Brûnnich, Eva Kirstine. (2009, 8. september). Mødeindustri skal 

vinde på samarbejde. Børsen. 

 BØR080: (2009, 8. september). Kanalrundfart på batterier. Børsen. 
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 BØR081: (2009, 8. september). Solceller, CSR og genbrugelige håndklæder. 

Børsen. 

 BØR082: Pedersen, Kim Betak. (2009, 10. september). Krisen skal styrke 

Cowi. Børsen. 

 BØR083: Hansen, Jimmy. (2009, 21. september). Coops leverandører skal 

være CO2-venlige. Børsen. 

 BØR084: Knudsen, Jette Steen & Meisling, Annemarie. (2009, 29. 

september). Behov for forretningsdrevet samfundsansvar i god 

selskabsledelse. Børsen. 

 BØR085: Horn, Ulrik. (2009, 30. september). Søvndal: Grøn vækst skal sikre 

velstand. Børsen. 

 BØR086: Wivel, Teddy. (2009, 30. september). Skæg for sig og snot for sig. 

Børsen. 

 BØR087: (2009, 30. september). Børsen retter. Børsen. 

 BØR088: (2009, 2. oktober). International anerkendelse for rapport. Børsen. 

 BØR089: (2009, 2. oktober). DSV sætter fart på CSR-vognen. Børsen. 

 BØR090: Lykke, Pia. (2009, 2 oktober). Virksomheder i vildrede om CSR-

rapportering. Børsen. 

 BØR091: (2009, 2. oktober). ATP: CSR skal skrives ind i god selskabsledelse. 

Børsen. 

 BØR092: (2009, 2. oktober). Bæredygtighed i fokus hos investeringsbank. 

Børsen. 

 BØR093: Tholstrup, Susanne. (2009, 2. oktober). Novozymes fører CSR-

toget. Børsen. 

 BØR094: Thomsen, Professor Steen. (2009, 2. oktober). Virksomhedens 

formål: En ny disciplin i corporate governance?. Børsen. 

 BØR095: Hansen, Jimmy. (2009, 5. oktober). Torm bedst til CO2-rapportering. 

Børsen. 
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 BØR096: Martini, Jakob. (2009, 12. oktober). Kinesere banker danskere på 

miljøfronten. Børsen. 
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pres. Børsen. 

 BØR099: Krage, Mads. (2009, 20. oktober). Hæld socialt ansvar i 

kaffekopperne. Børsen. 

 BØR100: Hansen, Jimmy. (2009, 2. november). Europæisk skibsfart kan 

spare 180 milliarder. Børsen. 

 BØR101: Behric, Samir, Langelykke, Søren & Telving, Thomas. (2009, 25. 

november). Svag medieinteresse for social ansvarlighed. Børsen. 

 BØR102: Christensen, Peter Møller. (2010, 5. januar). Software ind i kampen 

mod drivhusgasser. Børsen. 

 BØR103: Zigler, Thomas. (2010, 20. januar). Danske virksomheder kappes 

om at hjælpe Haiti. Børsen. 

 BØR104: Kastberg, Louise. (2010, 22. januar). Jordskælvet i Haiti er Røde 

Kors-præsidentens ilddåb. Børsen. 

 BØR105: Thomsen, Steen. (2010, 22. januar). Scheibyeudvalgets første 

bedrifter et bestået. Børsen 

 BØR106: Ellemann, Karen. (2010, 28. januar). Det betaler sig at tage socialt 

ansvar. Børsen. 
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effektiv markedsføring. Børsen. 
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Vietnam. Børsen. 

 BØR119: Donnerborg, Tina & Barren, Kim. (2010, 28. april). Glem borgeren 
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