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Abstract 
This thesis has from a social constructivist standpoint investigated the role that today’s political 

consumer plays in Danish companies’ work with Corporate Social Responsibility (CSR). The 

problem area has been addressed by interviewing CSR managers from three of the biggest 

companies in Denmark: IKEA, Arla and FDB. The empirical results have been analysed by 

applying main concepts from institutional theory, sensemaking theory and discourse theory, and the 

analysis has contributed in creating a picture of today’s political consumer and it’s activity. 

 The analysis shows that neither IKEA, Arla nor FDB encounter the political consumer 

in their day-to-day work. Here understood as a consumer, who boycotts or opts for different 

products or producers based on political values. The political consumer is therefore not seen as a 

driving force behind these companies’ CSR efforts. Instead, it is other institutional and internal 

organisational factors that drive CSR. Due to the negligible presence of the political consumer, the 

thesis suggests another way to understand this social phenomenon. From a discourse analytical 

perspective, the political consumer can be understood as an interpellated subject that acts as part of 

companies’ CSR-discourses. IKEA, Arla and FDB all draw on educational CSR-discourses that 

seek to teach consumers about socially responsible consumer behaviour. Through this learning, the 

companies contribute to increasing the number of consumers who bring with them social and 

political values in purchase situations, and indirectly they make consumers political. Thus, the 

political consumer is no longer seen as an autonomous and strong-willed individual, but as a 

disciplined subject that behaves politically, as a result of companies’ CSR-discourses. 

 This means that the companies no longer act in a reactive fashion towards the political 

consumer, as much earlier examples have shown, but instead adopt a proactive posture, seeking to 

encourage more sustainable consumption. And instead, it is now the consumers, who act in a 

reactive manner in response to the companies’ CSR communication. The reason for this shift in 

roles can be found by looking at the intensity of companies’ CSR engagement, today. Companies 

are increasingly sharpening their CSR profile by integrating CSR into their business foundation, 

and it is therefore suggested that companies have incorporated many of the values formerly 

associated with the political consumer, ultimately altering the raison d’etre of the political consumer 

and establishing a need for a novel understanding of the subject – the politicized consumer. 
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1. Indledning 
Den politiske forbruger er en person, der er drevet af et politisk motiv om at tilgodese fællesskabet, 

og hvis købsbeslutninger ikke er rettet mod én selv men mod helheden. Det er det, som er i 

offentlighedens interesse, der tæller. I store træk er det sådan, den politiske forbruger ofte er blevet 

defineret og analyseret gennem tiden, lige siden begrebet dukkede op i Danmark i midten af 

1990’erne. Dengang så man eksempler på, hvordan forbrugere indtog en politisk aktiv rolle ved at 

anvende deres forbrug som et værktøj til at påvirke regeringer og virksomheder (Sørensen, 

2004:35). Atomprøvesprængning og olieudslip var aktiviteter, som for alvor blussede op under det 

politiske forbrug, og eftersom flere lignende episoder fulgte i kølvandet, måtte virksomheder og 

regeringer indstille sig på en ny forbrugerdagsorden.  

Det er snart 20 år siden, at den politiske forbruger vandt indpas i det danske samfund 

og hurtigt blev en magtfaktor, som virksomhederne tog hensyn til, og et begreb, som medierne 

brugte flittigt (Sestoft, 2001:12). I dag synes der dog at være langt mellem de episoder, hvor den 

politiske forbruger aktivt demonstrerer sit politiske engagement. Selv i situationer, hvor man 

umiddelbart skulle tro, at de politiske forbrugere ville markere sig, er de ofte usynlige. Men hvad 

betyder det for virksomhedernes tilgang til den politiske forbruger? Er det stadig en forbruger, som 

der bliver taget hensyn til, og er det en forbruger, som virksomhederne prøver at tilgodese igennem 

deres arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR)? Måske er det i virkeligheden andre 

bevæggrunde end den politiske forbruger, der i dag får virksomhederne til at tilgodese fælleskabet, 

værne om helhedens interesser og investere i offentlighedens velbefindende? Denne afhandling 

ønsker at undersøge, hvor aktiv den politiske forbruger er i dagens Danmark, og i særlig grad 

hvilken rolle den politiske forbruger spiller i virksomhedernes arbejde med CSR i dag. 

1.1. Motivationen for specialet 

En stor del af den CSR litteratur, som jeg har stiftet bekendtskab med i løbet af min uddannelse, 

tager sit afsæt i stakeholderteorien. Indenfor dette perspektiv betragtes CSR som en reaktion på 

specifikke krav fra virksomheders eksterne stakeholders, heriblandt statslige institutioner, NGO’er 

og forbrugere (Basu & Palazzo, 2005:122;Beckmann, 2007:27). Sidstnævnte er blevet fremhævet 

som en stakeholdergruppe, der i stigende grad efterspørger og forventer, at virksomheder påtager 

sig et socialt ansvar (Porter & Kramer, 2006:78) Eksempler på forbrugerprotester og boykots er 

blevet fremhævet som nogle af de ’våben’, forbrugere benytter sig af overfor de virksomheder, der 

ikke lever op til deres sociale ansvar (Spar & La Mure, 2003:80). I forlængelse af dette bliver det 

også fremhævet i CSR litteraturen, at stadig flere forbrugere bekymrer sig om etiske og politiske 
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aspekter ved deres produkter og i højere grad føler et personligt ansvar overfor samfund og miljø 

(Carrington et al., 2010:140).  

Men hvor omfattende er det politiske forbrug i Danmark i dag, og er det en 

stakeholdergruppe, som danske virksomheder aktivt tager stilling til og inddrager i deres 

overvejelser omkring CSR? Det er et spørgsmål, som jeg stillede mig selv for første gang for et års 

tid siden, da jeg i en købssituation satte spørgsmålstegn ved mit eget politiske forbrug.  

På trods af mit mangeårige kendskab til CSR og en forståelse af vigtigheden i, at 

virksomheder vedkender deres sociale ansvar, valgte jeg at købe en MacBook Pro bærbar computer. 

Umiddelbart en ganske almindelig købssituation, men det paradoksale var, at jeg dagen forinden 

havde set et indslag i TV2 News omkring kritisable arbejdsforhold hos Apples kinesiske 

underleverandører på fabrikken Foxconn.1 Det ændrede imidlertid ikke min beslutning om at købe 

en Apple computer. Mine bevæggrunde var klare; jeg ønskede en computer med det smarteste 

design, og var bl.a. ud fra samtaler med andre CBS studerende overbevist om, at Apple var det 

rigtige valg, hvad angår design, kvalitet og funktionalitet. 

Denne personlige episode gav anledning til en undren og nysgerrighed. Jeg ønsker 

nemlig at betragte mig selv som en forholdsvis socialt bevidst og fællesskabsorienteret person. Jeg 

tænker på hønsene, når jeg køber økologiske æg, på miljøet når jeg køber miljøvenlige 

rengøringsmidler, og på kaffebonden når jeg køber Fair-Trade kaffe. Og i realiteten lægger jeg helst 

mine penge hos virksomheder, der lever op til deres sociale ansvar. Men når jeg så alligevel vælger 

et produkt, der repræsenterer det modsatte, så sætter det gang i nogle overordnede tanker omkring 

det politiske forbrug. For er mit adfærdsmønster atypisk, eller er der mange andre forbrugere, der 

følger samme spor, og i nogle tilfælde tildeler større betydning til faktorer, såsom pris, design og 

kvalitet fremfor social ansvarlighed? Er forbrugere egentlig særligt interesserede i virksomheders 

CSR, og kan man tale om, at den politiske forbruger er et overvurderet begreb?  

Min motivation for emnevalget til dette speciale bunder i et ønske om at grave dybere 

ned i denne grundlæggende undren og forhåbentlig skabe et mere nuanceret og nutidigt billede af 

dagens politiske forbruger. Ikke mindst er det i denne sammenhæng interessant at undersøge 

nærmere, hvilken betydning virksomhederne selv tillægger denne forbruger. 

1.2. Problemfelt 

Den politiske forbruger er et dansk begreb, der har eksisteret siden midten af 90’erne, og som i sine 

tidlige år vakte stor opmærksomhed i samfundet, da den betegnede en helt ny form for 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 ”Slaveforhold hos Apples leverandør i Kina” (Web 1)  
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forbrugeradfærd. Den politiske forbruger viste sig tydeligst i samfundsbilledet i form af dens 

boykotaktioner af producenter, som ikke levede op til forbrugerens politiske og sociale værdier. 

Interessen for denne nye type forbrug var særligt stor i 1990’erne, og det var således også i denne 

periode, at langt størstedelen af de undersøgelser der findes om den politiske forbruger, blev 

foretaget.  

Siden fremkomsten i 90’erne, hvor den politiske forbruger aktivt demonstrerede sine 

politiske overbevisninger, er den politiske forbruger dukket op i mediebilledet og litteraturen fra tid 

til anden, og begrebet bliver stadig brugt i det offentlige rum. Umiddelbart synes det dog ikke at 

være den samme politiske forbrugeraktivisme, vi har været vidne til i Danmark i de sidste 10 år, 

som den, man oplevede i midten af 90’erne, hvor hylderne bl.a. var tomme for franske varer pga. 

manglende efterspørgsel, da den politiske forbruger nægtede at ’finansiere’ Frankrigs 

atomprøvesprængninger. Ligeledes har der ikke været nogle større danske undersøgelser af den 

politiske forbruger indenfor de sidste par år.  

Men hvem er den politiske forbruger så i dag, og hvor aktiv er denne forbruger i 

dagens samfund? Det er et spørgsmål, der synes interessant at grave dybere ned i, og ikke mindst 

når nye sager om virksomheders manglende sociale ansvar dukker frem. For hvordan forholder den 

politiske forbruger sig til disse virksomheder? Fravælger forbrugeren virksomhedernes produkter, 

eller er forbrugeren ligeglad? Og hvor fremtrædende er det politiske forbrug i forhold til de 

virksomheder, der i den grad påtager sig et socialt og miljømæssigt ansvar? Bliver virksomhederne 

belønnet i form af øget salg, eller viser forbrugeren heller ikke her nogen mærkbar interesse? Og 

kan man i så fald stadig tale om en politisk forbruger? 

Dette speciale vil undersøge, hvad der karakteriserer den politiske forbruger i dag, og 

hvilken rolle den politiske forbruger spiller i virksomhedernes arbejde med CSR? Det vil således 

blive undersøgt, hvilken udvikling der er sket med den politiske forbruger siden opkomsten i 

90’erne, og om tidligere undersøgelser af den politiske forbruger stadig gør sig gældende den dag i 

dag? Dermed bringes begrebet ’up to date’, gives en nutidig relevans, og analyseres ud fra en 

nutidig kontekst.  

Endvidere vil dette speciale, i modsætning til tidligere kvantitative undersøgelser af 

den politiske forbruger, der anlægger en forbrugervinkel med udgangspunkt i 

spørgeskemaundersøgelser, undersøge den politiske forbruger ud fra en kvalitativ 

virksomhedsvinkel. Dette metodiske valg er truffet ud fra nogle af de samme bevæggrunde, som 

Christine Sestoft (2002) fremlægger i sin bog ’Med hensyn til den politiske forbruger’. Her retter 
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Sestoft en skarp kritik mod den såkaldte kvantitative spørgeskema-virkelighed, som har præget 

hovedparten af de undersøgelser, der er lavet om den politiske forbruger. Sestoft mener ikke, at man 

kan spørge sig frem til forbrugernes købsadfærd og derefter sætte mærkatet ’politisk forbruger’ på 

dem, fordi vi lever i et omskifteligt og foranderligt forbrugssamfund, hvor alting ændrer sig 

konstant. Forbrugsmønstre ændrer sig f.eks. dagligt, og det samme gælder de købsargumenter, som 

forbrugerne benytter. Så dét, der kan betegnes som et politisk forbrug den ene dag, kan være det 

stik modsatte den næste dag, hvor faktorer som pris, design og kvalitet i langt højere grad er 

købsmotivet. Det er således Sestofts vurdering, at vigtige forhold i verden udenfor forbliver 

ureflekteret i et spørgeskema, såsom den offentlige mening, forbrugerskandaler og omskiftelige 

trends (Sestoft, 2002:11). 

Det er derfor et metodisk valg, at dette speciale bygger sin argumentation på et 

kvalitativt fundament, der giver mulighed for at få et mere dybdegående indblik i dette forbrugs 

komplekse natur. Den politiske forbruger vil blive undersøgt ud fra et virksomhedsperspektiv, dvs. 

fra de aktører, der direkte mærker konsekvenserne af den politiske forbrugers valg. Specialets 

primære empiri består således af interviews med CSR-ansvarlige fra tre af de største virksomheder i 

Danmark; IKEA, Arla og FDB. Virksomheder som alle bevæger sig inden for fast moving 

consumer goods området, og som alle er eksponerede overfor den politiske forbruger gennem det, 

de sælger, som f.eks. fødevarer og billige møbler. Ud fra et socialkonstruktivistisk 

videnskabsteoretisk ståsted vil specialet undersøge og analysere disse virksomheders syn på den 

politiske forbruger, herunder den betydning de tillægger denne forbruger. Socialkonstruktivistiske 

teorier og begreber vil anvendes, og tilsammen vil disse kunne bidrage til at skabe et billede af den 

politiske forbruger i dag og give et indblik i, hvordan denne forbruger indgår i de udvalgte 

virksomheders arbejde med CSR. 

 

 

 

 

 

 

 



	   8	  

1.2.1. Problemformulering 

Ovenstående beskrivelse af problemfeltet danner baggrund for følgende problemformulering, der på 

kvalitativ vis og ud fra et virksomhedsperspektiv søger at undersøge, hvad der karakteriserer den 

politiske forbruger i dag, og hvordan denne forbruger indgår i virksomheders arbejde med CSR. 

Problemformuleringen lyder som følger: 

 

 

Hvordan kan den politiske forbrugers rolle i danske virksomheders arbejde med CSR 

forklares og fortolkes ud fra et internt organisatorisk, institutionelt og diskursanalytisk 

perspektiv? Og hvilken udvikling er der sket med den politiske forbruger fra opkomsten i 

1990’erne til nu? 

 

 

1.2.2. Undersøgelsesspørgsmål 

For at kunne belyse problemformuleringen fra flere sider og opnå nuancerede konklusioner uddybes 

problemformuleringen med tre undersøgelsesspørgsmål, som hver især bidrager til at svare på 

hovedspørgsmålet. Besvarelsen af disse tre undersøgelsesspørgsmål udgør tre delanalyser, der 

tilsammen konstruerer et bud på, hvordan den politiske forbruger indgår i virksomhedernes arbejde 

med CSR i dag. Undersøgelsesspørgsmålene er som følger: 

 

• I hvor høj grad er den politiske forbruger en drivkraft bag CSR i dag?  

• Hvordan kan den politiske forbrugers rolle i virksomhedernes arbejde med CSR forstås 

diskursivt? 

• Hvilken udvikling har den politiske forbruger gennemgået? 

 

1.3. Afgrænsning 

Så vidt vides er der ikke foretaget nogle undersøgelser af den politiske forbruger ud fra et 

virksomhedsperspektiv, og således hvordan virksomheder oplever denne type forbruger i deres 

daglige virke. Det har derfor været et bevidst valg at udfylde dette tomrum og dermed afstå fra at 

undersøge den politiske forbruger ud fra en kvantitativ forbrugervinkel. Specialet er derfor 

afgrænset ved at minimere brugen af teori fra consumer behaviour litteraturen, da det ikke er 
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specialets formål at foretage en undersøgelse af, hvad forbrugerne forbruger, og hvordan de rent 

praktisk gør det, men snarere at undersøge hvem den politiske forbruger er i dag, og hvad denne 

forbruger betyder for virksomhederne. I forlængelse af dette begrundes mit fravalg af en kvantitativ 

analysemetode også med et ønske om at undgå at overvurdere omfanget af det politiske forbrug. I 

spørgeskemaundersøgelser kan der således opstå en kløft mellem det, som respondenterne ytrer 

omkring politisk forbrug og den endelige handling, de foretager ved købsdisken. Det er det, som 

man i litteraturen betegner som et ’attitude-behaviour gap’, og dette vil i denne analyse gerne 

undgås. (Auger & Devinney, 2007:361,362).  

Mit analytiske fokus på, hvem den politiske forbruger er i dag, og hvad denne 

forbruger betyder for virksomhederne, kan belyses ud fra flere vinkler, og det har derfor været 

nødvendigt at træffe et analysestrategisk afgrænsende valg. Således fravælger jeg et fokus på den 

del af litteraturen om den politiske forbruger, som beskæftiger sig med det politiske forbrug som en 

ny form for demokratisk deltagelseskanal, og som kigger nærmere på det politiske forbrugs 

betydning for den politiske magtfordeling i samfundet (Sørensen, 2004:54). Jeg er således ikke 

interesseret i at undersøge forholdet mellem forbruger og stat, men derimod mellem forbruger og 

virksomhed.  

 Endelig beskæftiger jeg mig med den politiske forbruger i Danmark og fravælger 

dermed et fokus på det politiske forbrug i andre lande, hvor casevirksomhederne også opererer. 

Dette sker pga. begrebets danske omstændigheder og dets historie, hvis lige måske ikke 

forekommer på samme måde i andre lande, og hvor man i højere grad har anvendt begreber, som 

den etiske eller grønne forbruger (Sørensen, 2004:23). 
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1.4. Visuelt overblik over specialet  
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2. Videnskabsteoretisk ståsted 
 Specialet bygger på det videnskabsteoretiske perspektiv socialkonstruktivisme. Det er således ud 

fra en socialkonstruktivistisk forståelsesramme, at problemstillingen vil blive analyseret, og det er 

derfor også det videnskabsteoretiske fundament i de valgte teorier og begreber, der anvendes i 

analysen.  

2.1. Socialkonstruktivisme 

Socialkonstruktivismen er et udbredt perspektiv med mange facetter, og man kan derfor tale om 

flere socialkonstruktivisme(r) end blot en enkelt. Men fælles for dem alle er et fokus på sprogets 

bærende rolle. Sproget indtager en dominerende stilling i og med, at det er en forudsætning for 

selve tænkningen. Dvs. vores sprog og dets begreber bestemmer, hvad vi som mennesker er i stand 

til at tænke (Fuglsang & Olsen, 2009:351). En anden gennemgående tråd er det anti-essentialistiske 

syn, der antager, at personer ikke har naturgivne indre ’essenser’ og dermed stabile og autentiske 

karakteristika. Menneskers identiteter bliver i stedet konstrueret gennem sproget, og er således et 

produkt af sociale processer (ibid.:351; Jørgensen & Phillips, 1999:14). 

På trods af socialkonstruktivismens mangeartede natur distingveres der dog generelt 

mellem en ontologisk og en erkendelsesteoretisk variant af perspektivet. Indenfor disse to grene 

skelnes der yderligere mellem et fokus på den fysiske virkelighed og den samfundsmæssige og 

sociale virkelighed. Den ontologiske variant er den mest radikale af de to, i kraft af dens opfattelse 

af, at selve virkeligheden ikke eksisterer i sig selv, men først bliver til, idet vi erkender den. Dermed 

er fokus indenfor denne variant på konstruktionen af virkeligheden (Collin, 2003:29; Fuglsang & 

Olsen, 2009:370). Det primære fokus indenfor den erkendelsesteoretiske socialkonstruktivisme er 

derimod, at al vores viden om virkeligheden er en konstruktion, og det er derfor ikke muligt at opnå 

en objektiv og endegyldig sandhed om verden (ibid.:352,353). Vores erkendelse af verden 

bestemmes af den sociale og diskursive kontekst, vi agerer i. Sagt på en anden måde er vores viden 

et resultat af vores måder at kategorisere virkeligheden på, som er kulturelt, socialt og historisk 

betingede (Jørgensen & Phillips, 1999:13).  

Dette speciale benytter sig af den erkendelsesteoretiske socialkonstruktivisme med et 

fokus på den sociale virkelighed, fremfor den ontologiske socialkonstruktivisme, som hævder, at 

virkeligheden er fuldstændig afhængig af vores erkendelse af den, og at den derfor er en 

epistemologisk baseret konstruktion (Andersen, 2005:28). Valget træffes, da det er specialets 

opfattelse, at virkeligheden eksisterer realt, men vi er til gengæld aldrig i stand til at opnå det sande 

og objektive billede af virkeligheden, da sandheden om ’verden’ er en diskursiv konstruktion, hvor 
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forskellige vidensregimer udpeger, hvad der gælder for sandt og falsk (Jørgensen & Phillips, 

1999:22).  

Tilslutningen til den erkendelsesteoretiske variant sker således, da specialet deler 

samme videnskabsteoretiske forståelse af, at viden konstrueres socialt, og at vores opfattelse og 

meningstilskrivelse af samfundsmæssige forhold derfor er socialt betingede. Det er således i 

interaktionen, at viden skabes, og det er her, at aktørerne imellem træffer beslutning om, hvilke 

socialt konstruerede sandheder der skal gøres gældende, og hvilke der skal afvises. Denne tilgang 

anlægger dermed et anti-realistisk synspunkt, hvor vores viden om verden aldrig kan være objektiv 

viden, men altid er en fortolkning og et bestemt perspektiv vi anskuer verden igennem (Fuglsang & 

Olsen, 2004:351). 

Mit erkendelsesteoretiske ståsted har betydning for min tilgang til specialets analyse 

af casevirksomhedernes arbejde med CSR. Jeg betragter virksomhederne som aktører, der opererer i 

en institutionel kontekst, som præger virksomhedernes erkendelse af virkeligheden. En kontekst, 

der afgrænser og udfordrer virksomhedernes forståelse og fortolkning af sociale områder som netop 

CSR. Det er således i interaktionen imellem virksomheder og mellem virksomheder og 

institutioner, at viden og meningssammenhænge om samfundsmæssige forhold, såsom CSR, opstår.  

Afslutningsvist er det væsentligt at tilføje, at med dens historiske og kulturelt 

betingede karakter, vil vores viden også forandre sig med tiden, og netop begrebet foranderlighed er 

grundlæggende indenfor den erkendelsesteoretiske socialkonstruktivisme. De samfundsmæssige 

forhold, der præger vores dagligdagsviden, er ikke evige og uforanderlige, men tværtimod 

komplekse og omskiftelige, og dermed bliver også vores viden forandret over tid (ibid.:354). Denne 

forståelse har betydning for specialets analytiske tilgang. Således vil de sociale fænomener, den 

politiske forbruger og CSR, undersøges som sociale dynamiske processer, fremfor statiske 

strukturer (ibid.:352). 

3. Den politiske forbruger i Danmark 
Siden opkomsten i 90’erne er den politiske forbruger og det politiske forbrug blevet analyseret og 

defineret på forskellig vis. I det følgende afsnit vil de mest populære kvantitative og kvalitative 

tilgange til begrebet kortlægges, og til sidst vil dette speciales tilgang præsenteres. 
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3.1. Kort om den politiske forbrugers historie 

Begrebet den politiske forbruger vinder for alvor udbredelse i den danske offentlighed i midten af 

90’erne, da en række boykotaktioner finder sted i kølvandet på flere kontroversielle begivenheder. 

Særligt den sagnomspundne Brent Spar sag, hvor Shell forsøger at sænke sin boreplatform i 

Atlanterhavet, er årsag til en opsigtsvækkende og ny form for forbrugeraktivisme (Sørensen, 

2004:9). Samme år vælger den franske præsident, Jacques Chirac, at genoptage landets 

atomprøvesprængninger, hvilket medfører en stærk forbrugerreaktion i Danmark foruden politisk 

opbakning – TV-billeder af den daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen der ’cykler for 

fred’, når ud til de fleste danske stuer og ikke mindst den øvrige verden. Flere franske varer bliver 

taget af de danske hylder, da efterspørgslen er væk. Der er altså her tale om en eksplicit form for 

forbrugermarkering, i kraft af at man via sit forbrug kan gøre en (politisk) forskel (Sestoft, 

2002:23). Dermed bliver begrebet ’den politiske forbruger’ for alvor søsat i den danske 

offentligheds bevidsthed.  

3.2. Definition af den politiske forbruger 

Det var forskningschef ved Instituttet for Fremtidsforskning (IFF), Steen Svendsen, der i 1994 for 

første gang anvendte begrebet den politiske forbruger i IFFs medlemsrapport og dermed lancerede 

et nyt begreb om den danske forbrugerkultur. Det var ligeledes IFF, der i 1996 for første gang 

definerede begrebet i forbindelse med en undersøgelse, som i samarbejde med Elsam skulle 

afdække den politiske forbrugers konsekvenser for elsektoren. I denne undersøgelse defineres det 

politiske forbrug og den politiske forbruger som: ”Det politiske forbrug kan beskrives som en 

adfærd, hvor der i forbrugsvalget mellem producenter eller produkter lægges vægt på bevidste 

holdninger eller værdier, der retter sig mod fællesskabet” (Svendsen, 1995; Sørensen, 2004:14).  

Sidenhen er der kommet få nye definitioner til, og fælles for dem alle er, at der er tale 

om en adfærd, der retter sig mod fællesskabet. Endvidere er det en gennemgående faktor, at den 

politiske forbruger udtrykker sin politiske overbevisning igennem til- eller fravalg af en vare eller 

producent (Sørensen, 2004:35). Et valg, som Andersen og Tobiasen (2001) betegner som positivt 

eller negativt politisk forbrug. Det positive politiske forbrug kommer til syne, når forbrugeren f.eks. 

vælger at købe en dansk dyrket grøntsag i supermarkedet af den årsag, at klimabelastningen er 

mindre, end hvis grøntsagen kom fra udlandet. Dette positive forbrug kan også betegnes som et 

’buykot’, hvor forbrugeren ’belønner’ virksomheden for en adfærd, der er forenelig med 

forbrugerens politiske værdier (Friedman, 1999:201). Det modsatte negative forbrug kommer til 

syne i form af boykots, hvilket var tydeligt hos de danske forbrugere i 90’erne, da en række 
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boykotkampagner ramte landet. Her er der tale om et boykot af en virksomhed på grund af dens 

asociale og upolitiske handlinger, og den politiske forbruger indtager således en betydningsfuld 

rolle, da forbrugeren igennem sit forbrugsvalg kan presse virksomhederne til at tage affære (Auger 

& Devinney, 2007:262). 

Men hvor ofte skal man foretage enten et politisk til- eller fravalg for at blive 

kategoriseret som politisk forbruger? Det giver Andersen og Tobiasen (2001) tilmed et svar på i 

deres undersøgelse om den politiske forbruger fra 2000, som også er den sidste store kvantitative 

undersøgelse, der er lavet om denne forbruger. I undersøgelsen afgrænser forfatterne den politiske 

forbruger til at være en person, som indenfor de sidste 12 måneder mindst én gang har boykottet 

varer for at opnå forbedringer eller modvirke forringelser i samfundet, eller købt varer af politisk, 

etisk eller miljømæssig karakter (ibid.:28).2   

Endelig er det relevant at klarlægge dette speciales definition. Specialets definition på 

den politiske forbruger er således en forbruger, der, i tråd med den gængse opfattelse, til- eller 

fravælger produkter eller producenter ud fra et politisk værdisæt. Der hvor specialets definition 

adskiller sig fra ovenstående og andre tidligere definitioner er imidlertid, at dette politiske 

handlemønster er struktureret og determineret af omgivende diskurser. Denne diskursanalytiske 

tilgang til den politiske forbruger vil blive uddybet og forklaret i afsnit 3.6.   

3.3. Motivet bag det politiske forbrug 

Det kan ofte være svært at vurdere, hvornår der er tale om en politisk forbruger eller ej. For er en 

person, der køber økologiske fødevarer og hudplejeprodukter uden kemikalier ikke selvskreven til 

identitetsbetegnelsen politisk forbruger? Ikke nødvendigvis, understreger Andersen og Tobiasen 

(2001), da det alt sammen afhænger af motivet. Hvis motivet for det økologiske og miljørigtige valg 

er baseret på egeninteresse og således et ønske om at vælge det bedste for en selv, så er der i 

virkeligheden tale om en bevidst forbruger og ikke en politisk forbruger (Andersen & Tobiasen, 

2001:14).  

Det politiske aspekt dukker imidlertid op, når der i købssituationen opstår en 

hensyntagen til det ’fælles’ i samfundet. Der hersker således et indre ønske om at tilgodese 

fællesanliggender og kæmpe for det, man opfatter som helhedens interesser. Dermed gør ideen 

omkring det politiske forbrug op med den traditionelle økonomiske model af forbrugeren, hvor 

motivet er båret af egennyttemaksimering. I stedet er det nu båret af et individuelt ønske om at 

værne om fællesskabet (ibid.:14).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 ”Den politiske forbruger” (Web 2) 
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Opsummerende er det altså kun, hvis den enkeltes forbrug er motiveret af et ønske om 

at påvirke én gruppe for netop at styrke en anden gruppe, at man kan tale om politisk forbrug. 

Motivet er således altid afgørende for skelnen mellem en politisk handlen og en almindelig 

forbrugshandling (Sørensen, 2004:35).  

3.4. De danske kvantitative undersøgelser af den politiske forbruger  

De største danske undersøgelser af den politiske forbruger er foretaget i tiden efter lanceringen af 

begrebet i midten af 1990’erne. Fælles for disse undersøgelser er deres metodevalg i og med, at 

undersøgelserne er foretaget som spørgeskemaundersøgelser med henblik på hovedsageligt at forstå 

omfanget af fænomenet i Danmark (Sørensen, 2004:26). Implicit i disse undersøgelser ligger et syn 

på den politiske forbruger som en faktisk person, der findes derude i samfundet. En anskuelse, der 

understreger begrebets fysiske eksistens. Der er således tale om en person, der er kendetegnet ved 

sine værdimæssige handlinger, og som bevidst træffer valg, der fremmer et politisk mål (Andersen 

& Tobiasen, 2001:12). Et andet fælles lighedstegn ses i form af undersøgelsernes resultater, der 

overordnet viser et billede af en udbredt og fremtrædende forbrugergruppe.  

 Den første undersøgelse blev foretaget i 1995 af Ugebrevet Mandag Morgen, og 

undersøgelsen viser, at op mod hver tredje dansker tager politiske hensyn, når forbrugeren handler. 

Undersøgelsen lægger vægt på, at det politiske forbrug bliver stadigt mere udbredt, og at der således 

er tale om en ’mega trend’, der er kommet for at blive (Rasmussen, 1995:28,25; Sørensen, 

2004:27). De efterfølgende større undersøgelser deler samme syn på denne nye type forbruger og 

tilslutter sig alle i mere eller mindre grad det faktum, at de politiske forbrugere udgør et betydeligt 

forbrugersegment i samfundet (IFF & Elsam, 1996:114; Thulstrup, 1997:2; Andersen & Tobiasen, 

2000:29). 

 I nyere tid er den politiske forbruger ikke blevet undersøgt i lige så detaljeret grad, 

som man så det i 1990’erne. I dag indgår den politiske forbruger fra tid til anden i forskellige 

forbrugerundersøgelser omkring danskernes generelle forbrugsadfærd. En af disse nyere 

undersøgelser er fra 2011 og iværksat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 3 Denne 

spørgeskemaundersøgelse har til formål at undersøge danskernes bæredygtige forbrug, og den 

stiller bl.a. spørgsmålet om, hvad forbrugeren lægger størst vægt på, når forbrugeren køber 

dagligvarer til sin husstand. Det interessante er her, at hele 81 procent af de adspurgte svarer pris, 

mens kun 11 procent svarer politisk overbevisning/etik. Kun 8 procent svarer klimahensyn i 

produktionen, og endelig svarer 15 procent sociale forhold i produktionen. Derimod viser en endnu 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  ”Undersøgelse af bæredygtigt forbrug” (Web 3).	  
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nyere undersøgelse fra 2012 foretaget af FDB Analyse omkring den lave tillid til politikeres indsats 

for en bæredygtig verden, at op mod hver fjerde respondent mener, at de som forbrugere kan være 

med til at skabe en grønnere verden.4 Ved første øjekast et resultat, der står i modsætning til KFSTs 

undersøgelse, hvor kun 8 procent jo ytrede ønske om at tilgodese klimaet gennem sine indkøb. 

 Endnu tydeligere bliver denne uoverensstemmelse blandt undersøgelserne, når man 

perspektiverer til undersøgelser foretaget i udlandet. Her viser forskellige 

spørgeskemaundersøgelser om den beslægtede etiske forbruger, at denne type forbrug både er en 

voksende størrelse og en adfærd der ikke udgør nogen væsentlig faktor. Bevis for, at det politiske 

forbrug er en realitet i samfundet, synes således tvetydig, og undersøgelserne skaber langt fra et 

entydigt billede af denne type forbruger (Auger & Devinney, 2007:261; Devinney et al., 2010:39).     

3.5. Et opgør med de kvantitative undersøgelser 

Tvetydigheden i de kvantitative undersøgelser kritiseres i særlig grad af førnævnte Christine Sestoft 

(2002), der netop sætter spørgsmålstegn ved validiteten i de mange undersøgelser af den politiske 

forbruger. I stedet argumenterer hun i bogen ’Med hensyn til den politiske forbruger’, hvordan den 

politiske forbruger bedre kan forstås og forklares ud fra en kvalitativ vinkel. For Sestoft er det ikke 

interessant, at undersøge, hvad og hvordan forbrugerne forbruger ud fra kvantitative 

analysemetoder, men i langt højere grad hvorfor vi overhovedet taler om den politiske forbruger, og 

således hvorfor man defineres som én (Sestoft, 2002:11). En kvalitativ tilgang til begrebet, som 

dette speciale også anvender. 

 Denne analysestrategi benytter Sestoft i sin bog, hvor forfatteren på kvalitativ vis 

undersøger diskursen om den politiske forbruger. Her er der ikke længere tale om, at den politiske 

forbruger blot er en håndgribelig størrelse, der skal udledes ved hjælp af holdningsundersøgelser og 

kvantitative beregninger, men derimod skal den politiske forbruger anskues som en diskursiv 

konstituering, der hersker i samfundet, og som bestemmes ud fra relationerne mellem individ, 

samfund og stat (ibid.:68). Sestoft anlægger dermed en anden subjektopfattelse end den gængse, 

vestlige opfattelse af subjektet, som har præget førnævnte kvantitative analyser af den politiske 

forbruger. Disse undersøgelser har betragtet subjektet som en autonom og suveræn enhed, der 

handler uafhængigt og kulturelt frisat fra samfundets strukturer og systemer. Der er tale om et 

emancipatorisk subjekt, der nærmest har opnået ontologisk status i samfundet (ibid.:99,105). I 

Sestofts diskursteoretiske optik er subjektet dog langt fra en fri og viljesfuld aktør, og den politiske 

forbruger kan ikke betragtes som et subjekt, der handler ud fra et politisk motiv, baseret på interne 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  ”Lav tillid til politikeres indsats for en bæredygtig verden” (Web 4).	  
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essenser. I stedet er denne forbruger decentreret og udgrænset af diskurser i samfundet, og Sestoft 

forklarer, hvordan hun i stedet betragter den politiske forbruger som en bestemt væren  (ibid.:105; 

Jørgensen & Phillips, 1999:24). Ud fra et epistemologisk perspektiv bryder Sestoft dermed med den 

gængse anskuelse af den politiske forbruger som et autonomt subjekt. 

I tråd med specialets socialkonstruktivistiske ståsted deler jeg Christine Sestofts 

diskursive tilgang til begrebet og anskuer den politiske forbruger som en diskursiv væren, der opstår 

som resultat af diskurser i samfundet. Derfor vil Sestofts diskursive tilgang uddybes nærmere i det 

følgende afsnit. 

3.5.1. Diskursen om den politiske forbruger 

I Christine Sestofts optik bør den politiske forbruger betragtes som en diskurs, der hersker i 

samfundet. Begrebet diskurs skal her forstås som den måde, man taler om og forstår et udsnit af den 

sociale virkelighed på (Jørgensen & Phillips, 1999:9). Italesættelsen af diskursen om den politiske 

forbruger fungerer ifølge Sestoft som en dannelsesproces, hvor forbrugeren disciplineres som 

politisk forbruger - et såkaldt specifikt nationalt subjekt. Denne disciplinering sker som led i en 

nationalstatslig økonomisk, politisk og kulturel mobilisering af borgeren (Sestoft, 2002:91). 

Processen kaldes også en interpellationsproces, som har til formål at disciplinere forbrugeren til at 

forstå, hvem forbrugeren selv er, og hvem forbrugeren er i forhold til andre. Interpelleringen lykkes, 

når forbrugeren til sidst tror og føler, at den politiske forbruger kendetegner forbrugeren selv 

(ibid.:15,68). Ifølge Sestoft vil denne disciplinerings- og dannelsesproces således med tiden fremstå 

følelsesmæssigt naturlig for forbrugeren, og dermed være usynlig (ibid.:17). Hvorfor 

interpellationen i første omgang lykkes, kan forklares ud fra forbrugerens ønske om at indordne sig 

de herskende sociale normer og ikke mindst høre med i gruppen af ’gode politiske forbrugere’ 

(ibid.:119).  

 Men hvem er det, der er drivkraften bag denne disciplineringsproces og dermed udgør 

parthavere i den politiske forbrugerdiskurs? Ifølge forfatteren er der tale om et 

forbrugeroplysningsprojekt, hvor forskellige offentlige instanser præger forbrugerne i en mere 

politisk ansvarlig retning (ibid.:119). Disse instanser vejleder forbrugerne gennem oplysnings- og 

rådgivningskampagner og guider dem således i, hvordan de kan indrette deres liv på nye måder, 

som Sestoft forklarer her: ”De rette dyder, som skal lægges subjekterne på rygmarven i forhold til 

forbrugerdiskursen, er en miljø- og sundhedsmæssig samvittighed, den sande viden om varerne og 

en almen vilje til at købe, sælge og producere den gode, sunde eller skønne vare. 

Forbrugeroplysning er det vigtigste led i den interpellation, som baseres på videnskaberne om det 
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gode, sunde eller skønne” (ibid.:148). Eksempler på disse instanser er bl.a. Forbrugerrådet, 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Miljøstyrelsen og forskellige forbrugerbevægelser, der alle 

benytter sig af forskellige metoder til bedst at udbrede det sunde og/eller det grønne budskab. En af 

disse metoder er mærkningsordningen. En nylig FDB analyse viser f.eks., at hver 2. dansker kender 

til nøglehulsmærket, som hjælper forbrugerne til at vælge en mere ernæringsrigtig kost. 5 

Tilsvarende viser en anden analyse, at 1 ud af 3 danskere kender til FSC-mærket.6  Endelig er det 

røde Ø-mærke det mest kendte fødevaremærke i Danmark. 7 

Sestoft betegner således ovennævnte institutioner som interpellerende institutioner og 

inddrager også skolen og medierne i denne kategori. Alle bidrager de til formidlingen om forbrugets 

konsekvenser. Endelig spiller videnskaben også en væsentlig faktor i interpellationen af den 

politiske forbruger, eftersom videnskaben har sat rammerne og standarden for, hvad det gode liv er 

(ibid.:125). Ifølge Sestoft foregår italesættelsen af den politiske forbruger i tæt samspil med andre 

samfundsdiskurser, herunder særligt sundhedsdiskursen, miljø/naturdiskursen og diskursen om 

menneskerettigheder og socialt ansvarlighed (ibid.:92). Disse diskurser samarbejder, idet de trækker 

på hinandens sandheder. Dermed kan man også tale om, at de nævnte diskurser udgrænser 

forbrugersubjektiviteten og er med til at definere den politiske forbruger (ibid.:105). 

 Opsummerende kan Sestofts analyse af den politiske forbruger ses som en ny måde at 

undersøge og forstå den politiske forbruger på, set i forhold til de tidligere kvantitative 

undersøgelser. Sestoft gør således op med anskuelsen af den politiske forbruger som et autonomt og 

frit handlende subjekt, der forbruger på en bestemt måde og taler i stedet om den politiske forbruger 

som en specifik interpelleret subjektivitet. Dvs. en bestemt væren, som fremkommer diskursivt 

(ibid.:105). Fremfor at måle og kvantificere den politiske forbruger undersøger Sestoft således 

italesættelsen af diskursen om den politiske forbruger. En diskurs, som på en moraliserende og 

disciplinerende måde ’overtaler’ forbrugeren til at træffe netop det politisk rigtige valg, der er bedst 

for forbrugeren selv og andre. Det er således de FSC-mærkede havemøbler forbrugeren vælger 

fremfor dem uden mærkatet. Dels fordi man kender mærket og finder det troværdigt, og dels fordi 

at man nødig vil være vidne og medvirkende til, at regnskovene svinder ind, sådan som det bliver 

portrætteret i medierne, pointeret af forskerne og understreget af myndighederne.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  ”Danskerne hælder til nøglehullet” (Web 5).	  
6	  ”Danskerne har høje forventninger til bæredygtigt træ” (Web 6)	  
7 ”Næsten alle danskere kender og har tillid til det røde Ø-mærke” (Web 7)  
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3.6. Specialets diskursive tilgang til den politiske forbruger 

Dette speciale anvender, ligesom Sestoft, en diskursiv tilgang til den politiske forbruger. Som 

socialkonstruktivist deler jeg således Sestofts anti-essentialistiske syn på subjektet og betragter ikke 

den politiske forbruger som en forbruger, der handler ud fra iboende og autentiske politiske 

værdier. Jeg definerer dog stadig den politiske forbruger som en forbruger, der til- eller fravælger 

produkter eller producenter ud fra et politisk værdisæt, men ud fra mit diskursive synspunkt anser 

jeg dette handlemønster som værende betinget og styret af de diskurser, der omgiver forbrugeren 

(Jørgensen & Phillips, 1999:31). Det er således også med udgangspunkt i min 

socialkonstruktivistiske tilgang, at jeg i dette speciale undersøger og diskuterer de mere 

essentialistiske og real-ontologiske forståelser af den politiske forbruger, som har præget mange af 

de tidligere undersøgelser om den politiske forbruger, og som alle er kommet til udtryk i et faktisk 

og målbart politisk forbrug.  

 Endelig skal det også tilføjes, at jeg i dette speciale overvejende taler om den politiske 

forbruger, fremfor de politiske forbrugere. Det betyder ikke, at jeg blot refererer til én enkelt 

person, men at jeg betragter den politiske forbruger, som repræsentant for en gruppe af ligesindede 

politiske forbrugere.  

4. Specialets kvalitative metodetilgang  
Som fortalt i forrige afsnit anvender specialet en kvalitativ metodisk tilgang til undersøgelsen af den 

politiske forbruger. Gennem kvalitative interviews med de CSR ansvarlige fra IKEA, Arla og FDB 

vil det således undersøges, hvordan disse interviewpersoner oplever den politiske forbruger i deres 

daglige virke. 

4.1. Styrken ved det kvalitative interview 

De tre interviews med de CSR ansvarlige fra IKEA, Arla og FDB udgør specialets 

forskningsmetode. I dette tilfælde er det kvalitative semistrukturerede forskningsinterviews, der 

anvendes. Styrken ved det kvalitative interview er, at det kan indhente dybdegående og nuancerede 

beskrivelser af forhold i interviewpersonens livsverden (Kvale & Brinkmann, 2008:19). Den 

interviewede er omdrejningspunktet for det enkelte interview og frembringer ud fra sine egne 

perspektiver personlige beretninger om emnet; den politiske forbruger. Disse personlige 

beskrivelser kan således bidrage til at få skabt en helhedsopfattelse af det studerede fænomen. 



	   20	  

Hvorfor den interviewede oplever den politiske forbruger på en bestemt måde, og hvilken mening 

der ligger bag udsagnene, er så op til mig som interviewer at analysere og fortolke (ibid.:45). 

4.2. Planlægning af den kvalitative interviewundersøgelse 

Som Kvale og Brinkmann (2008) understreger, er en væsentlig del af interviewprocessen selve 

tematiseringen, som går forud for det første interview. Tematiseringen dækker over den teoretiske 

afklaring af det undersøgte tema. Derfor gjorde jeg mig overvejelser omkring interviewets hvorfor, 

hvad og hvordan, før jeg påbegyndte de praktiske interviews (ibid:125).  

 I forbindelse med førstnævnte ønskede jeg at gennemføre interviews med de udvalgte 

interviewpersoner for at indhente empirisk viden om deres oplevelser af det valgte tema; den 

politiske forbruger og CSR, og dermed sætte temaet ind i en ’real life’ kontekst (ibid.:126). På 

forhånd havde jeg sat mig ind i temaet, så jeg havde et godt overblik over, hvad det var, jeg ville 

undersøge, og dermed kunne stille de relevante spørgsmål. Med en god og solid forhåndsviden om 

området, var jeg således i stand til hurtigt at opfange nye og ukendte input fra interviewpersonerne, 

når de bød sig. Endelig kortlagde jeg proceduren til interviewene og tog bl.a. stilling til antallet af 

interviewpersoner. Dette var ikke endeligt fastlagt fra starten, men blev besluttet efter det tredje 

interview, da jeg her vurderede, at jeg havde indhentet det, som jeg havde brug for at vide, og som 

kunne udgøre et solidt empirisk grundlag for afhandlingen (ibid.:133).  

4.3. Udførelsen af interviewet 

Som Kvale og Brinkmann råder til, blev hvert interview indledt med en kort briefing omkring 

formålet med interviewet (ibid.:149). I forbindelse med planlægningen af de tre interviews havde 

jeg udarbejdet en interviewguide, som skulle fungere som rettesnor for hvert interview. Det var i 

udgangspunktet den samme interviewguide, jeg brugte til alle interviews, om end der blev foretaget 

få ændringer efter det første interview (se bilag). Som kendetegnet ved det semistrukturerede 

interview beror det på den konkrete undersøgelse, hvorvidt man ønsker at følge interviewguiden 

stringent eller se bort fra den i situationer, hvor den interviewedes svar kan føre én nye steder hen. 

Jeg valgte fra start sidstnævnte form og holdt mig således ikke til en bestemt rækkefølge af 

spørgsmål, men var derimod åben overfor nye retninger, som kunne føre til ny viden og skabe nye 

ideer (ibid.:144). Således var interviewguiden blot en guide med forslag til spørgsmål og en 

styreplan, som sørgede for, at jeg holdt mig indenfor den overordnede ramme (ibid.:151). 

 Den indledende briefing blev fulgt op af en debriefing, da interviewet skulle afrundes. 

Her opsummerede jeg interviewets hovedpunkter og konklusioner overfor den interviewede for at 
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sikre mig, at jeg havde forstået og fortolket den interviewedes beretninger på rette vis og for at give 

mulighed for, at den interviewede kunne komme med tilføjelser. 

4.4. Interviewets objektivitet, reliabilitet og validitet 

Igennem tiden har der været mange indvendinger imod den kvalitative interviewforskning, særligt 

rettet mod objektiviteten af interviewviden. Indvendingerne går på, at interviewforskning ikke kan 

fremskaffe objektiv og videnskabelig viden, og dermed betvivles kvaliteten af den producerede 

viden. Kvale og Brinkmann imødekommer denne kritik med en række modargumenter, der 

forklarer, hvorfor og hvordan den kvalitative forskningsmetode kan sidestilles med den kvantitative 

i forhold til kvalitet og objektivitet. Sidstnævnte objektivitet er nemlig et flertydigt begreb, og 

fortolkes det som værende frihed fra ensidighed, kan et kvalitativt interview være en objektiv 

forskningsmetode, hvis intervieweren besidder en evne til systematisk og fordomsfrit at kontrollere, 

problematisere og fortolke resultaterne teoretisk (ibid.:193,268). Således analyseres og fortolkes 

specialets empiriske udsagn ud fra et teoretisk fundament, som netop skal sikre objektiv viden. 

 I dette speciale er der truffet metodiske valg med henblik på at øge reliabiliteten og 

validiteten i interviewene. I forhold til reliabiliteten gjorde jeg brug af enkelte ledende spørgsmål i 

de tre interviews for at knytte an til bestemte tanker og beretninger. Ifølge Kvale og Brinkmann er 

ledende spørgsmål legitime og særligt velegnede i kvalitative interviews, da de medvirker til 

løbende at kontrollere reliabiliteten af svarene og fortolkningen af disse (ibid.:195). Med hensyn til 

valideringen af interviewene blev dette betragtet som en kontinuerlig proces, der lige fra 

tematiseringen af interviewet til det endelige speciale handlede om at sikre en høj kvalitet igennem 

kontinuerlig kontrol af spørgsmål og svar, samt teoretisk fortolkning af resultaterne (ibid.:275).  

For at vende tilbage til kritikken af de kvalitative interviews, så er netop validitet et 

aspekt, som mange positivistiske fortalere har afvist kan tillægges et kvalitativt forskningsinterview. 

Ud fra et positivistisk synspunkt er validitet lig med kvantitative målinger, og det er igennem 

målinger, at man kan opnå sand og gyldig viden, der afspejler virkeligheden derude. Specialets 

socialkonstruktivistiske position har imidlertid en anden opfattelse, da den afviser, at der eksisterer 

en absolut og objektiv viden om verden. Derfor kan også kvalitative interviews anses som valide, 

idet pragmatiske sandhedskriterier kommer i forgrunden, og jagten på den sande og objektive viden 

erstattes af forsvarlige og troværdige påstande om viden (ibid.:273, 274). 
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4.5. Specialets analysestrategi 

Genstanden for denne afhandlings undersøgelse er den politiske forbruger, og der er truffet et 

analysestrategisk valg om at iagttage dette sociale fænomen ud fra et virksomhedsperspektiv. Det 

analytiske blik er således rettet mod den politiske forbrugers betydning for virksomhederne og deres 

arbejde med CSR. 

 Som socialkonstruktivist er jeg bevidst om, at dette analysestrategiske valg 

konstruerer den politiske forbruger på en bestemt måde og således lægger rammerne for, hvad jeg 

som undersøger kan få øje på. Her skal ’konstruere’ ikke forstås som en bevidst skabelsesproces, 

men mere som en bestemt fremstilling (Knudsen, 2009:13). Jeg anlægger et bestemt perspektiv på 

genstanden og benytter mig af udvalgte socialkonstruktivistiske begreber, der leder til en bestemt 

konstruktion af genstanden. Der eksisterer altså andre måder at konstruere genstanden på, og derfor 

kan mine konklusioner heller ikke ses som objektive sandheder, men som en opsamling på den 

udførte konstruktion (Esmark et al., 2005:12).  

Specialets socialkonstruktivistiske analysestrategi er delt op i 3 delanalyser, som 

benytter analysebærende begreber, der konstruerer et bestemt perspektiv på den politiske forbruger, 

og disse vil i det følgende uddybes. I delanalyse 1 er institution et analysebærende begreb, der er 

anvendt for at undersøge drivkraften bag virksomhedernes arbejde med CSR. Her ligger det 

analytiske fokus således ikke på adfærds- eller beslutningsniveauet i virksomhederne, men på 

betingelserne for virksomhedernes handlen (ibid.:140). Specialet ønsker at undersøge, hvorvidt den 

politiske forbruger er en reel drivkraft i forhold til virksomhedernes beslutninger, eller om det i 

højere grad er andre institutionelle faktorer, der kan forklare deres arbejde med CSR. Det 

institutionelle perspektiv anvendes også løbende igennem specialet for at skabe forståelse for de 

sociale faktorer, der ligger hinsides virksomhederne og forbrugerne, og som er med til at organisere 

disses rum for social handlen. Delanalyse 1 analyserer også virksomhederne ud fra et internt 

organisatorisk perspektiv, idet specialet undersøger det analysebærende begreb sensemaking. Dette 

sker for at skabe et nuanceret billede af virksomhedernes CSR praksis ved at supplere det eksterne 

fokus med et internt, og dermed opnå en dybdegående og rigere forståelse for, hvorfor 

virksomhederne gør, som de gør i forhold til CSR.  

Delanalyse 2 anvender Laclau og Mouffe’s (1985) diskursteori for at undersøge, 

hvordan den politiske forbrugers rolle i virksomhedernes arbejde med CSR kan forstås diskursivt. 

Nærmere bestemt analyseres det, hvordan den politiske forbruger indgår i virksomhedernes CSR-

diskurser. Den diskursteoretiske rolleanalyse af forbrugerens rolle i CSR-diskurserne skaber et 
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indblik i, hvad der betinger og muliggør menneskelig handling og kan kortlægge den mening, der 

opstår i relationen mellem forbrugeren og virksomheden (ibid.:17,172).  

Endelig tager delanalyse 3 udgangspunkt i socialkonstruktivismens 

forandringsperspektiv med det formål at undersøge det sociale fænomen, den politiske forbrugers, 

historiske og kulturelle specificitet (Jørgensen & Phillips, 1999:14). Ifølge dette 

forandringsperspektiv, så er vores identiteter kontingente og kan forandres over tid. Det er således 

interessant at undersøge, hvordan den politiske forbruger gør sig gældende i dag sammenholdt med 

dens virke i 1990’erne for dermed at give begrebet en mere nutidig relevans. 

5. Det teoretiske fundament  
I det følgende vil specialets primære teorier og udvalgte begreber blive præsenteret. Teorierne deler 

alle et socialkonstruktivistisk videnskabsteoretisk grundlag og er valgt på baggrund af en personlig 

vurdering af, hvad der bedst kan forklare den politiske forbrugers rolle i virksomhedernes arbejde 

med CSR.  

5.1. Nyinstitutionel teori – Om myter og legitimitet 

Specialets undersøgelsesspørgsmål om, hvorvidt den politiske forbruger kan siges at være en 

drivkraft bag CSR, vil bl.a. undersøges ved brug af institutionel teori. Det vil således analyseres, i 

hvor høj grad, det er den politiske forbruger eller andre institutionelle faktorer, der determinerer 

virksomhedernes arbejde med CSR. Med andre ord, anvendes institutionel teori på baggrund af et 

ønske om at opnå et nuanceret billede af, hvorfor disse virksomheder arbejder med CSR.  

 Specialet anvender nyinstitutionalismen, der adskiller sig fra den ældre 

institutionalisme i kraft af sit fokus på forandring og på de kognitive aspekter ved institutioner. 

Denne nyere retning blev udviklet i 1970’erne, og fælles for de bidrag, som specialet anvender er, at 

virksomheders beslutninger og strategier udvikles i en institutionel kontekst, som afgrænser og 

etablerer mulige handlingsveje (Esmark et al. 2005:142). 

 Ifølge det nyinstitutionelle perspektiv kan man ved at afdække, hvad der sker uden for 

virksomheden, få et indblik i og forstå, hvad der foregår inden for virksomheden. Nyinstitutionel 

teori belyser således de formelle og uformelle institutionelle regler, normer og incitamenter, som 

omgiver virksomhederne og påvirker deres adfærd. Det er institutioner, som vi tager for givet, og 

som betragtes som naturlige og selvfølgelige (Lorenzen et al., 2004:148). I relation til CSR kan det 
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institutionelle perspektiv belyse, hvordan institutioner påvirker og præger virksomhedernes arbejde 

med CSR. Her fokuseres der således på den sociale kontekstualisering af CSR. 

Udover at tage højde for de fysiske institutioner i virksomhedernes omgivende 

samfund og deres påvirkning, retter det institutionelle perspektiv også særlig fokus på de socialt 

konstruerede institutioner (Matten & Moon, 2008:406). Disse institutionelle kognitive faktorer 

præger virksomhederne i en bestemt retning og påvirker virksomhedernes måde at anskue deres 

sociale virkelighed på (Jackson & Apostolakou, 2010:371).  

W. Richard Scott (1998) er en af de førende forskere indenfor feltet, og ifølge ham 

forklarer det institutionelle perspektiv, hvordan virksomheder består af en lang række forestillinger 

og ideer om, hvordan verden ser ud, og det er disse antagelser om sociale forhold i verden, der er 

socialt konstruerede. (Lorenzen et al., 2004:146). I tråd med specialets erkendelsesteoretiske 

socialkonstruktivistiske position muliggør dette perspektiv således en undersøgelse af, hvordan 

samfundets institutionelle regler præger virksomheders fortolkning af den samfundsmæssige 

virkelighed, herunder sociale forhold, som f.eks. CSR. Udgangspunktet for specialets analyse er 

således, at virksomheder opererer i en sfære af institutionelt skabte, ’taget-for-givne’ 

hverdagsforståelser af verden (Esmark et al., 2005:143).  

5.1.1. Institutionelle myter  

I en af de hyppigst citerede artikler indenfor nyinstitutionalismen ’Institutionalized Organizations: 

Formal Structure as Myth and Ceremony’ beskriver forfatterne Meyer & Rowan (1977), hvordan 

virksomheder tilslutter sig de herskende institutionelle regler i ønsket om at fremstå legitime og 

dermed sikre sit fremtidige eksistensgrundlag. Det drejer sig om institutionelle regler for, hvilke 

praksisser, procedurer og professioner virksomhederne bør inkorporere i deres forretningsgrundlag. 

Disse strukturelle regler fungerer som myter om rationalitet, effektivitet og fremskridt, som 

virksomheder indordner sig efter for at fremstå legitime (Lorenzen et al, 2004:152; Meyer & 

Rowan, 1977:345). Virksomhederne strukturerer således deres organisation efter myternes forskrift, 

og det har den konsekvens, at virksomhederne i høj grad kommer til at fremstå ens. En 

ensliggørelse, som indenfor det institutionelle perspektiv betegnes som isomorfisme (DiMaggio & 

Powell, 1983:149) 

 Mange af disse myter er ført frem og holdt i hævd af forskellige stakeholdergrupper, 

som f.eks. forbrugere, domsstole og andre myndigheder, samt socialt konstruerede institutioner i 

samfundet, såsom den viden, der skabes i uddannelsessystemet og den offentlige mening generelt 

(Meyer & Rowan, 1977:343). Trækkes der en tråd til CSR, er de institutionaliserede myter med til 
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at sætte standarden for korrekt, rationel og nødvendig CSR praksis og de dertilhørende procedurer 

og professioner. Standarder, som virksomhederne altså underordner sig for at fremstå som legitime 

samfundsborgere og dermed bevare sine omgivelsers støtte og sikre sin fremtidige overlevelse 

(ibid.:349). 

5.1.2. Legitimitet 

Legitimitet er et af de helt centrale begreber indenfor institutionel teori, og én af de institutionelle 

teoretikere, der har beskæftiget sig særligt med området, er Mark C. Suchman. Suchmans primære 

fokus har været at definere og forklare begrebet og skabe en bro imellem de mange forskellige 

perspektiver på legitimitet (Suchman, 1995:572; Lorenzen et al., 2004:158). Suchmans egen 

definition af begrebet er således også en bred definition, der rummer flere aspekter, og som især 

retter fokus på den sociale omverdens betydning for virksomheders legitimitet; ”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). Suchmans definition betoner begrebets socialkonstruktivistiske natur, idet 

den belyser, hvordan legitimitet opstår, når der er kongruens mellem virksomhedens praksis og de 

socialt konstruerede normer og værdier, der er gældende indenfor grupper i samfundet. Dette 

speciale anskuer legitimitet ud fra samme socialkonstruktivistiske perspektiv og bekender sig 

dermed til Suchmanns definition af legitimitet. 

 Ifølge Suchman spiller legitimitet en altafgørende rolle for virksomheder af 

forskellige årsager. Først og fremmest har legitime virksomheder en større mulighed for at få del i 

vigtige ressourcer, det være sig kapital, materialer og ansatte (ibid.:574). Derudover betragtes 

legitime virksomheder, som mere værdige, meningsfulde og troværdige, og det har en afsmittende 

positiv effekt på virksomhedernes forretning (ibid.:575). Trækker man en parallel til CSR, spiller 

legitimitet således også en væsentlig rolle. For virksomheders illegitime sociale adfærd og 

manglende CSR engagement bliver som oftest straffet med en tur i mediernes søgelys og visse 

sociale gruppers misbilligelse.  

 I tråd med Suchmans definition af begrebet kan legitimitet bedst anskues som et 

forhold mellem virksomheden og omverdenen, fremfor en værdi, virksomheden besidder 

(ibid.:594). Det betyder, at legitimitet er noget, som stakeholdere i overført betydning tildeler de 

virksomheder, der agerer i henhold til de socialt konstruerede regler og gældende meningssystemer. 

Ifølge Suchman kan man overordnet set identificere tre typer af legitimitet, som virksomheder kan 

tildeles af stakeholderne. Det er pragmatisk, moralsk og kognitiv legitimitet. Alle tre typer tager 
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udgangspunkt i  Suchmans definition, men adskiller sig i kraft af forskellige underliggende 

legitimitetsskabende processer (ibid.:577). 

 Pragmatisk legitimitet er baseret på stakeholdernes egeninteresse. Stakeholderne 

betragter således en virksomhed som legitim, hvis virksomhedens aktiviteter skaber værdi for 

stakeholderne selv. Man kan således tale om et udvekslingsforhold, hvor begge opnår et positivt 

udbytte (ibid.:578).  

 I tråd med den pragmatiske legitimitet, indbefatter moralsk legitimitet også en 

evaluering af virksomhedernes adfærd, men her er fokus på, om adfærden er i overensstemmelse 

med stakeholdernes moralske værdier. Fokus er altså ikke længere på egeninteresse, men derimod 

på, hvad der er bedst for alle. Og hvad der er bedst for alle bestemmes ud fra stakeholdergruppernes 

socialt konstruerede meningssystemer (ibid.:579). Virksomheder anses som moralsk legitime, hvis 

de f.eks. kan fremvise positive og velansete resultater indenfor forskellige områder. Et eksempel 

kunne være en nedgang i CO2 udledning eller færre arbejdsulykker. Moralsk legitimitet opstår 

også, hvis virksomheder forstår at implementere og benytte specifikke socialt accepterede 

teknikker, standarder og processer. Der kunne her være tale om etablering og vellykket håndtering 

af en Code of Conduct eller virksomheders tilslutning til ISO26000 eller DS49001. Endelig anses 

virksomheder som moralsk legitime, hvis virksomhederne inkorporerer institutionaliserede 

forventninger og krav til organisationsstruktur og forretningsgange, som f.eks. at etablere en 

særskilt CSR afdeling (ibid.:581).  

 Til forskel fra de to øvrige typer af legitimitet er den kognitive legitimitet ikke baseret 

på stakeholdernes evaluering af virksomhederne. Derimod anses virksomhederne for at være 

legitime, hvis stakeholderne kan trække på sociale og kulturelle meningssystemer, der forklarer og 

begrunder disse virksomheders adfærd. Legitimitet er således ikke baseret på stakeholdernes 

egeninteresse eller moralske værdier, men på forståelsen for virksomhedernes ageren. Set ud fra et 

virksomhedsperspektiv kan virksomhederne således opnå legitimitet ved at tilpasse sig de kognitive 

meningsrammer, som stakeholderne støtter sig til (ibid.:582,589). Er virksomhederne imidlertid 

usikre på, hvad der karakteriseres som legitim adfærd, kan de gøre deres virksomheder isomorfe og 

pejle efter de mest fremtrædende virksomheder i deres felt. Ligeledes kan virksomhederne følge tæt 

med i den professionalisering, der konstant er i gang, og indrette deres aktiviteter efter f.eks. 

uddannelsesinstitutioners eller brancheorganisationers handleanvisninger (ibid.:589).  
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5.2. Fra et eksternt til et internt organisatorisk fokus  

Ligesom ovennævnte institutionelle faktorer præger virksomheders CSR adfærd, forklarer Kunal 

Basu og Guido Palazzo (2008), hvordan interne organisatoriske processer også kan siges at influere 

virksomhedernes arbejde med CSR (ibid.:123). Således rykkes der i dette afsnit fra et eksternt 

makro analyseniveau til et mikro niveau, hvor fokus er på den mentale strukturering i 

virksomheder, fremfor den eksterne struktur (Weick et al.:2005:417). Basu og Palazzo påpeger 

vigtigheden i at undersøge virksomheders mentale forståelsesrammer, som de CSR ansvarlige 

agerer og træffer beslutninger ud fra, hvis man ønsker at opnå en dybdegående forståelse af 

virksomhedernes CSR praksis. Nærmere bestemt vil en undersøgelse af virksomheders interne 

sensemakingprocesser, dvs. den måde virksomheder anskuer verden på, kunne føre til en rigere 

beskrivelse af virksomhedernes CSR. Disse sensemaking processer fortæller nemlig noget om, hvad 

virksomheder tænker, siger og gør i forhold til deres stakeholdere (Basu & Palazzo, 2008:123,133).  

5.2.1. Sensemaking 

Begrebet sensemaking betyder meningsskabelse eller dét at give noget mening. Begrebet er især 

blevet behandlet af Karl E. Weick (2005), der definerer begrebet således: ”Sensemaking involves 

the ongoing retrospective development of plausible images that rationalize what people are doing” 

(ibid.:409). Ifølge Weick handler sensemaking således om at skabe forståelse og fortolkning af det, 

som vi oplever. Denne meningsskabende proces foregår retrospektivt. Dvs. for at forstå den 

situation, man befinder sig i, trækker man på tidligere erfaringer (Frankel & Schmidt, 2012:164). 

Weick lister endvidere syv egenskaber ved sensemaking, og det er deres indbyrdes relation, der 

muliggør, at sensemaking overhovedet kan finde sted (Weick et al., 2005:269). Af disse syv 

egenskaber vil dette speciale i særlig grad tage udgangspunkt i den første, nemlig at sensemaking er 

funderet i identitetskonstruktion. En egenskab, som ifølge Weick udgør et mere centralt element i 

en sensemaking proces (Mils & Weatherbee, 2006:270). Weick hævder, at en virksomheds 

identitet, der er konstrueret af oplevelser og erfaringer, bestemmer hvordan virksomheden forstår og 

fortolker verden og i sidste ende agerer (Weick, 2005:416). Derudover lægger dette speciale også 

vægt på det fjerde aspekt, hvor sensemaking skal ses som en social proces. Med dette menes der, at 

en virksomhed ikke skaber mening i et vakuum, men læner sig op ad, hvad andre aktører tænker og 

gør (Mils & Weatherbee, 2006:270). Dermed ses der et link til førnævnte institutionel teori. 

 Som nævnt tidligere er Basu og Palazzo optaget af at klarlægge de interne 

sensemakingprocesser, som virksomheders CSR ansvarlige træffer beslutninger ud fra, og som 

dermed kan forklare virksomhedernes CSR adfærd. Forfatterne har opstillet en model over disse 
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processer og identificerer tre centrale sensemakingprocesser; den kognitive, lingvistiske og den 

konative sensemakingproces. Gennem en analyse af disse er det muligt at opnå en forståelse for, 

hvad virksomheder tænker, siger og gør i forhold til CSR.  

 En analyse af den kognitive sensemakingproces ser blandt andet på, hvordan 

virksomheder orienterer sig mod deres stakeholdere. En individualistisk orientering indebærer et 

ensidigt fokus på egen succes, og et CSR engagement forklares derfor ud fra et ønske om at være 

blandt de bedste indenfor CSR feltet. Denne modstilles med den relationelle og kollektive 

orientering, hvor det sociale aspekt betones i langt højere grad, og hvor arbejdet med CSR ses som 

et led i en strategi om at tilgodese andres interesser (Basu & Palazzo, 2008:127).  

 Den lingvistiske sensemakingproces ser nærmere på, hvad virksomheder 

kommunikerer, og her er der bl.a. fokus på, hvordan de begrunder deres CSR engagement. 

Virksomheder kan således vælge at trække på juridiske, videnskabelige, økonomiske eller etiske 

begrundelser i deres CSR kommunikation, som forklarer, hvorfor de gør, som de gør (ibid.:127). 

Som eksempel på dette begrunder den CSR ansvarlige hos FDB, Thomas Roland, foreningens 

sociale ansvar ud fra en etisk forståelsesramme, mens IKEAs CSR ansvarlige, Joans Engberg, 

anvender en økonomisk begrundelse for virksomhedens sociale engagement.  

 Den sidste, konative sensemakingproces belyser, hvordan virksomheder tackler 

forventninger, krav og ikke mindst kritik fra omverden. Basu og Palazzo nævner her tre forskellige, 

men meget almindelige holdninger, som virksomheder kan have overfor kritiske stakeholdere. 

Virksomheder kan således have en defensiv holdning overfor kritik, hvor alternative bud på 

virksomhedsledelse afvises. I en mere moderat udgave kan virksomheder også være tøvende i 

forhold til at tage kritik til sig og dermed være langsomme til at foretage de forslåede ændringer. 

Endelig kan virksomheder også være åbne og modtagelige overfor nye ideer. Dermed viser de 

parathed til at lære med et ønske om at blive bedre og ikke mindst blive anset som mere legitime 

aktører (ibid.:129).  

Udover de tre adfærdsmønstre kan virksomheder også variere i forhold til 

konsistensen i deres handlinger. Her kan organisationer både udvise strategisk konsistens og 

strategisk inkonsistens i sine aktiviteter. Begge adfærdsmønstre udmønter sig i to forskellige 

tilgange til CSR. Sidstnævnte afspejler vilkårlige CSR aktiviteter, som er valgt ud fra 

stakeholdernes aktuelle krav og dermed uafhængigt af den overordnede strategi. Førstnævnte 

derimod sikrer en overensstemmelse mellem virksomhedens overordnede strategi og dens CSR 

aktiviteter (ibid.:129). I den sammenhæng inddrager Basu og Palazzo Michael E. Porter og Mark R. 
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Kramers (2006) teori omkring strategisk CSR. Ifølge dem bør en virksomheds CSR aktiviteter altid 

hænge sammen med forretningsstrategien, da der på denne måde bliver skabt fælles værdi for både 

virksomheden og det omgivende samfund (Porter & Kramer, 2006:89). I denne sammenhæng 

fremgår det af den senere analyse, at både IKEA og Arlas CSR ansvarlige fremhæver dette aspekt 

af CSR som særlig vigtigt. 

 Opsummerende giver Basu og Palazzos sensemakingmodel et overblik over de tre 

interne organisatoriske sensemakingprocesser, som CSR ansvarlige agerer ud fra, og som dermed 

former virksomhedernes CSR praksis. I den senere analyse vil modellen benyttes for at forklare 

casevirksomhedernes adfærd indenfor CSR området og skabe en forståelse for, hvorfor 

virksomhederne agerer forskelligt indenfor nogle områder af CSR.  

5.3. Diskursteori – Om betydningsdannelse og subjektpositioner 

I specialets andet undersøgelsesspørgsmål vil diskursteorien anvendes for at undersøge, hvordan 

den politiske forbrugers rolle i virksomhedernes arbejde med CSR kan forklares diskursivt. Dette 

vil ske igennem en analyse af de CSR-diskurser, som virksomhederne trækker på. CSR-diskurser 

skal her forstås som den måde, virksomhederne taler om og forstår det udsnit af den sociale 

virkelighed, der hedder CSR, på (Jørgensen & Phillips, 1999:9). Hvilken diskursiv rolle den 

politiske forbruger tildeles af disse diskurser, vil være omdrejningspunktet for analysen.      

Diskursteorien er valgt, da dens begreber kan give et nuanceret billede af forholdet 

mellem virksomheder og forbrugere, med særligt henblik på magtrelationerne imellem disse. Der 

findes flere forskellige diskursive tilgange, og dette speciale trækker således også på elementer fra 

mere end et diskursanalytisk perspektiv. De er dog alle valgt ud fra det fælles kriterium, at de 

beskæftiger sig med, hvordan diskurser overordnet set begrænser vores handlemuligheder. Således 

vil de CSR-diskurser, som virksomhederne taler ud fra, analyseres ved brug af Ernesto Laclau & 

Chantal Mouffes diskursteori. Dertil vil analysen af de forbrugeridentiteter, som diskurserne stiller 

til rådighed, ske ud fra et mere kritisk perspektiv ved at trække på Christine Sestofts diskursive 

tilgang og særligt hendes inspiratorer Foucault og Althussers teorier om subjektet. Igennem denne 

multi-perspektivistiske diskursanalyse vil det således være muligt at nå frem til en dybere forståelse 

af forholdet mellem virksomheder og forbrugere, og særligt hvordan den politiske forbruger indgår 

i virksomhedernes arbejde med CSR (ibid.:12).  
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5.3.1. Laclau & Mouffe 

I specialets analyse vil udvalgte begreber fra Laclau og Mouffes diskursteori anvendes med 

udgangspunkt i deres hovedværk Hegemony and Socialist Strategy. Diskurs forstås her som 

fastlæggelse af betydning indenfor et bestemt domæne. Men denne fastlæggelse er aldrig total, 

snarere kontingent, og det betyder, at der altid er andre betydningsmuligheder, der kan udfordre og 

kæmpe om at forandre diskursens struktur. Det er forskerens rolle at undersøge, hvordan denne 

diskursive kamp udfolder sig (Laclau & Mouffe, 2001:36).  

 De centrale begreber i Laclau og Mouffes diskursteori er inspireret af Ferdinand de 

Saussures strukturalistiske lingvistik, hvor der er fokus på tegnene i sproget, og begreberne 

muliggør derfor en tekstnær diskursanalyse. Et vigtigt begreb i denne sammenhæng er momenter, 

som er de tegn, der udgør selve diskursen. Iblandt disse tegn eksisterer der nogle privilegerede tegn, 

de såkaldte nodalpunkter, som de andre tegn får deres betydning i forhold til (ibid.:105,115). I dette 

speciale tages der udgangspunkt i tegnet ’CSR’, som er nodalpunktet i virksomhedernes CSR-

diskurs, og som momenter, samt nodalpunktet selv, får deres betydning ud fra. Anvendes IKEA 

som eksempel, er det blandt andre momenter som ’grøn’, ’omstilling’ og ’bæredygtighed’, som 

IKEAs CSR ansvarlige benytter sig af i interviewet, og som knytter sig til nodalpunktet ’CSR’, og 

dermed udgør virksomhedens CSR-diskurs. 

 Alle disse tegn i en diskurs udgør en totalitet på et bestemt tidspunkt og et bestemt 

sted. Tegnene er fastlagte, og deres indbyrdes relation skaber diskursens betydning. Ordet ’CSR’ 

betyder derfor ikke særligt meget i sig selv, men sættes det i relation til momenter som ovenstående, 

giver det mening, og det er denne praksis, som Laclau og Mouffe kalder artikulation. Med 

diskursteoretiske termer kan diskursen således betragtes som en lukning - et midlertidigt stop i 

tegnenes betydningsglidninger. Dvs. diskursen udelukker alle de andre betydningsmuligheder, som 

tegnene kunne have og de måder tegnene kunne være relateret til hinanden på (ibid.:105). Tegnene 

’grøn’, ’omstilling’ og ’bæredygtighed’ kan således betyde andre ting i andre diskursive 

sammenhænge, men i denne specifikke diskurs er deres betydning bestemt ud fra nodalpunktet 

’CSR’. Ifølge Laclau og Mouffe skal ethvert sprogligt udtryk således forstås som en aktiv reduktion 

af betydningsmuligheder, fordi det igennem artikulation sætter tegnene i bestemte relationer til 

hinanden fremfor andre (Jørgensen & Phillips, 1999:39). 

 Men diskursen er som nævnt aldrig konstant og kan aldrig fikseres fuldstændig. 

Diskursen kan således undergraves og destabiliseres af det diskursive felt. Dette felt skal her forstås 

som feltet af betydningstilskrivelser, som tegn har i andre diskurser, men som afvises i den 
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specifikke diskurs for at skabe entydighed (ibid.:38). Disse betydningsmuligheder kan altså 

udfordre og forandre diskursens struktur, og diskursen vil dermed altid blot være en midlertidig 

lukning. Det betyder, at IKEA og andre virksomheders CSR-diskurser kan ændre sig over tid, i kraft 

af at nye krav og forventninger til virksomheders CSR institutionaliseres. For 20 år siden var der 

f.eks. ikke det samme fokus på virksomheders miljøbelastning og deres klimansvar, som der er i 

dag, og derfor indgår miljøområdet som en fast bestanddel af større virksomheders arbejde med 

CSR i dag. Sagt på en anden måde forstår og taler mange virksomheder i dag om CSR som et 

spørgsmål om miljøhensyn og klimaansvar. 

 Inspireret af Saussure kan diskurs altså forstås som en form for struktur, hvor der sker 

en midlertidig fastlåsning af tegnene i et relationelt net (ibid.:39). Det interessante er her, at der altid 

foregår en diskursiv kamp om, hvordan strukturen skal se ud, og hvordan tegnene skal 

betydningstilskrives. I forlængelse af dette har teorien et begreb for netop de privilegerede 

nodalpunkter, som diskurser kæmper om at indholdsudfylde på hver deres måde, i dette tilfælde 

begrebet Flydende betegner (ibid.:39). Således ser diskursteorien nærmere på, hvordan strukturen 

og dermed diskursen løbende forandres, ved netop at se på hvordan forskellige sproglige udtryk 

hele tiden reproducerer, udfordrer eller omdanner den.  

 Som det fremgår af ovennævnte, fokuserer Laclau og Mouffe hovedsageligt på emnet 

betydningsdannelse i deres teori. I bogen ’Diskursanalyse – som teori og metode’ fremsætter 

Marianne W. Jørgensen og Louise Phillips (1999) dog et behov for at udvide Laclau og Mouffes 

diskursteori til også at omfatte et bredere begreb, der ser på alle de forskellige diskurser, som 

opererer indenfor samme sociale område, og som indholdsudfylder dette område på hver deres 

måde (ibid.:146). Sådan et begreb kan man hente hos Norman Fairclough (1992) i form af 

diskursordnen (Fairclough, 1992:219). I dette speciale er fokus på diskursordnen ’CSR’, som 

således dækker over de diskurser, der meningstilskriver terrænet, og igennem en analyse af denne 

orden er det muligt at kortlægge relationen mellem diskurserne. Kortlægningen skaber et godt 

overblik og gør det lettere at finde ud af, hvorfor folk trækker på én CSR-diskurs fremfor en anden i 

en given situation (Jørgensen & Phillips, 1999:148). Derudover vil en undersøgelse af 

diskursordnen ’CSR’ vise, hvilke CSR-diskurser der er dominerende, hvor der er diskursiv kamp 

og, ikke mindst, hvor der foreligger selvfølgeligheder, som deles af alle diskurserne.  

 Udover behovet for at fokusere på den bredere diskursorden påpeger Jørgensen og 

Phillips også vigtigheden i at have øje for andre diskursordners indflydelse på den pågældende 

diskursorden. Således kan diskurser fra andre diskursordner trænge ind i diskursordnen ’CSR’, og 
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der kan opstå diskursiv kamp. Et eksempel på dette ses bl.a. hos IKEAs CSR ansvarlige Jonas 

Engberg, der trækker på en økonomisk diskurs fra diskursordnen ’økonomi’ i hans begrundelse for 

IKEAs CSR engagement. Det er dog ikke uden konsekvenser, da Jonas Engberg oplever kritik fra 

andre aktører inden for CSR-diskursordnen, som ikke anser dette økonomiske rationale som 

legitimt, og der opstår derfor diskursiv kamp (Engberg, Bilag 1:85).     

 Faircloughs diskursorden vil sammen med Laclau og Mouffes diskursteori anvendes 

til at kortlægge de diskurser om CSR, som casevirksomhederne trækker på, og som hører ind under 

diskursordnen ’CSR’. Hvilke identiteter, disse diskurser stiller til rådighed for forbrugerne, vil 

identificeres i analysen, og derfor vil diskursteoriens subjektforståelse præsenteres i det følgende 

afsnit.  

5.3.2. Diskursteoriens subjektforståelse 

Som introduceret i afsnit 3 om den politiske forbruger, så er subjektet grundperspektivet hos 

Christine Seestoft og særligt subjektets rolle i diskurser (Seestoft, 2002:16). Seestoft trækker 

primært på Foucaults subjektforståelse, der overordnet hævder, at subjektet skabes i diskurser. 

Foucault bryder med den vestlige opfattelse af subjektet som et kulturelt frisat, myndigt og 

autonomt individ, og betragter i stedet subjektet som decentreret og determineret af strukturerne - i 

dette tilfælde diskurserne (ibid.:95; Jørgensen & Phillips, 1999:24,27). Via Foucault tilslutter 

Seestoft sig ligeledes dele af Louis Althussers struktur-marxistiske subjektforståelse, der udvider 

den kritiske tilgang, og her er Althussers førnævnte begreb interpellation særlig vigtigt (jf. afsnit 

3.5.1.). Ifølge Althusser betegner interpellation den proces, hvorved diskursen konstruerer en social 

position for subjektet. Denne proces er styret af ideologi, og det gør dermed subjektet til et 

ideologisk subjekt. Interpelleringen stiller altså, i diskursteoretiske termer, en subjektposition til 

rådighed, og ved at acceptere rollen som kommunikationens modtager tilslutter individet sig denne 

position (Althusser, 1971:174; Jørgensen & Phillips, 1999:25). I den senere analyse vil det 

undersøges, hvilke CSR-diskurser virksomhederne trækker på, og særligt hvilke subjektpositioner 

disse diskurser stiller til rådighed for forbrugerne. 

Althussers tanker omkring interpellation deles også af Laclau og Mouffe. De tager 

dog afstand fra Althussers ide om, at én ideologi styrer al diskurs, og at subjekterne dermed kun 

bliver interpelleret i én subjektposition. For ifølge dem er subjektet fragmenteret, og forskellige 

diskurser giver subjektet forskellige positioner at tale fra (Jørgensen & Phillips, 1999:26,53).  

Et spørgsmål, der trænger sig på, er, hvorfor individer overhovedet lader sig 

interpellere af diskurserne i første omgang. Ifølge Althusser så lykkes interpellationen stort set altid, 
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og svaret på dette kan muligvis findes i Jaques Lacans subjektteori, som bl.a. Laclau og Mouffe 

finder forklaringen hos (Althusser, 1971:174; Jørgensen & Phillips, 1999:54). Ifølge Lacan er 

subjektet grundlæggende splittet, og det har således svært ved at finde frem til, hvem det er, og 

hvilken identitet det har. Helheden er noget, subjektet konstant stræber efter, men som synes 

umuligt at opnå. Subjektet prøver at lære sig selv at kende ved at identificere sig med noget uden 

for sig selv, og her opnår det glimtvis en identitetsfølelse, men følelsen af fremmedgørelse hersker 

stadig, og det forbliver splittet. Perspektiverer man således Lacans subjektforståelse til 

diskursteorien, opstår og lykkes interpellationen på grund af subjektets higen og søgen efter helhed 

og den rette identitet. Subjektet forsøger således konstant at ’finde sig selv’ i de omgivende 

diskurser og dermed i de subjektpositioner, som diskurserne tilbyder (Jørgensen & Phillips, 

1999:55).  

6. IKEA, Arla og FDB – Et virksomhedssyn på den politiske forbruger 

6.1. Hvorfor disse virksomheder? 

IKEA, Arla og FDB er valgt ud fra en række fælles kriterier, som gør dem særligt interessante for 

dette speciale. Det er alle virksomheder, hvis produkter er at finde i de fleste danske hjem, og som 

ikke umiddelbart forbindes med en større udskrivning på den almindelige forbrugers budget. Det er 

produkter, som uden besvær og væsentlige omkostninger kan substitueres med produkter fra andre 

producenter eller udbydere, hvis forbrugeren ønsker det. Det er derfor forholdsvist let for 

forbrugerne, at fravælge disse virksomheders produkter. Virksomhederne er også interessante i 

forhold til deres CSR engagement. Det er således virksomheder, der bruger store ressourcer på CSR 

området, og som i stadig stigende grad integrerer sociale og miljømæssige aspekter i deres 

forretningsgrundlag. Det er dog væsentligt at understrege, at de tre virksomheder ikke kan 

karakteriseres som repræsentative, men de er relevante i kraft af deres størrelse, deres position på 

markedet og ikke mindst pga. deres produkters rolle i det danske samfund.  

Hvad angår valget af interviewpersoner er de alle tre valgt ud fra et kriterium om at 

vælge kilder, der er så tæt på specialets emne som muligt. Således anses de valgte kilder som valide 

og tillægges høj kildeværdi, idet deres udsagn har relevans for problemformuleringen og i kraft af 

deres fortrolige relation og nære kendskab til specialets emne (Ankersborg & Boolsen, 2009:41). 
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6.2. Om IKEA og CSR 

IKEA er en global virksomhed, der med sine 131.000 ansatte i 41 lande præger indretningen i hjem 

verden over og også i Danmark, hvor de danske forbrugere er flittige IKEA kunder. 8 9  

I år 2000 indførte IKEA sin første Code of Conduct, også kaldt ’The IWAY’. Det 

skete på et tidspunkt, hvor den offentlige opmærksomhed på virksomheders håndtering af 

leverandørkæder blev skærpet. Sidenhen er netop IKEAs arbejde med sin Code of Conduct blevet 

fremhævet som et vellykket eksempel på netop leverandørdelen af CSR (Andersen & Skjoett-

larsen, 2009:82; Engberg, Bilag 1:82). 

Overordnet set har IKEA en lang tradition for at indtænke miljøet i sin forretning. 

Udover at indtage en stor plads i virksomhedens arbejde med CSR, spiller miljøet også en rolle for 

virksomhedens kerneforretning. En hensyntagen til miljø er således lig med omkostnings- og 

ressourceeffektivitet for virksomheden. En sammenkobling, som man i CSR-litteraturen betegner 

som strategisk CSR (Porter & Kramer, 2006:88).  

IKEAs sociale og miljømæssige påvirkning kommer hovedsagelig fra produktionen af 

deres produkter, hvilket også er årsagen til, at IKEA benytter sig af et Sustainability Product Score 

Card, der måler hvert enkelt produkt efter 11 bæredygtighedsparametre. Opnår et produkt kun en 

lav score, bliver produktet reevalueret, og ændringer foretages for at fremme de bæredygtige 

aspekter (Engberg, Bilag 1:80). I forlængelse af dette er IKEAs 2015-mål, at 90 procent af deres 

salgsværdi skal komme fra boligindretningsprodukter, der i forhold til deres scorecard er 

kategoriseret som more sustainable.10 På et mere overordnet plan præsenterede IKEA for nyligt sin 

nye bæredygtighedsstrategi for 2020, People & Planet Positive, der sætter det konkrete mål, at 

virksomheden frem mod 2020 skal være helt energi- og ressourceuafhængig.11 Det er således en 

ambitiøs CSR-strategi, som IKEA har fremlagt, der ligger i tråd med den overordnede vision om at 

skabe en bedre hverdag for de mange mennesker (Engberg, Bilag 1:89). 

På trods af virksomhedens arbejde med CSR har der været kritik af virksomhedens 

sociale ansvar indenfor de seneste år. Især fra en tidligere topchef, som i bogen ’Sanningen om 

IKEA’ i skarpe vendinger berettede om uetiske skovdriftsmetoder og uansvarlige arbejdsforhold.12 

En sag, som fik en del medieopmærksomhed i Danmark. Det samme gjorde en nylig sag omkring 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 ”Fakta og Tal” (Web 8) 
9 ”IKEA sidder tungt på Danmark” (Web 9) 
10 ”Sustainability Report 2011” (Web 10) 
11 ”People and Planet Positive - IKEA Group Sustainability Strategy for 2020” (Web 11) 
12 ”Bag den blågule facade” (Web 12) 
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hormonkemi i IKEAs familieplejeserie, ført an af Forbrugerrådet. En sag, der endte med, at IKEA 

til sidst fjernede de hormonforstyrrende stoffer.13  

Jonas Engberg er Sustainability Manager hos IKEA i Danmark, og interviewet med 

ham var det første, der blev foretaget i empiriindsamlingen. Jonas Engberg er valgt som 

interviewperson hos IKEA, da han er tættest på de arbejdsmæssige processer indenfor CSR i det 

danske IKEA, og samtidig har han et unikt indblik i den globale virksomheds forretning- og CSR 

strategier.  

6.3. Om Arla og CSR 

Arla er et globalt andelsselskab, der ejes af ca. 12.000 mælkeproducenter verden over. Arlas 

produkter sælges i mere end 100 lande, og virksomheden er udover at være verdens sjette største 

mejeri tilmed verdens største økologiske mejerikoncern. 14 Danmark er et af Arlas seks 

kernemarkeder, hvor også koncernens hovedkvarter ligger.15 

I 2008 lancerede Arla sin nye bæredygtighedsplatform Tættere på Naturen, der skulle 

understøtte hele koncernens aktiviteter. Ligesom IKEA’s bæredygtighedsstrategi var målet, at 

strategien skulle gennemsyre hele virksomheden. Siden 2008 har Arla omsat strategien til praksis i 

form af forskellige projekter og initiativer, der udover at demonstrere Arlas ambition om at komme 

tættere på naturen også hjælper forbrugerne til at komme tættere på naturen.16Tættere på Naturen er 

i tråd med Arlas 2020-miljøstrategi, der blev præsenteret i 2011. Miljøstrategien lægger en plan for, 

hvordan Arla kan reducere sin negative påvirkning på det omgivende miljø, og her bliver alle 

stadier af produkternes livscyklus taget med i beregningerne. 17  Udover det store fokus på 

miljødelen er Arlas CSR også centreret omkring andre socialt ansvarlige områder, og en meget stor 

grundsten i dette er virksomhedens Code of Conduct.18 Arbejdet med det etiske kodeks blev 

påbegyndt i 2004 i en periode, hvor Arla oplevede en massiv imagekrise i Danmark (Møller, Bilag 

2:104). På dette tidspunkt blev Arla anklaget for at ’tryne’ de små mejerier.19 Arla blev også senere 

hen idømt en bøde for at have misbrugt sin dominerende stilling på markedet, men kritikken 

stoppede ikke her. 20  For stemningen blandt forbrugerne var negativ, og Arla oplevede, at 

forbrugerne valgte deres produkter fra, og at salget faldt. Derfor foretog Arla en ændring i hele den 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 ”Ikea – nu uden hormonkemi” (Web 13) 
14 ”Arla er verdens sjette største” (Web 14) 
15 ”Kort om Arla” (Web 15) 
16 ”Vores Ansvar – Arla Foods’ Corporate Social Responsibility Rapport 2011” (Web 16) 
17 ”Global miljøstrategi 2020” (Web 17) 
18 ” Arla Foods’ Corporate Social Responsibility Code of Conduct” (Web 18)	  
19 ”Skarp kritik af Arla” (Web 19) 
20 ”Arla lukker gammel konkurrent i Hirtshals” (Web 20) 
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måde virksomheden kommunikerede på og påbegyndte således for alvor arbejdet med 

virksomhedens Code of Conduct (Møller, Bilag 2:104). Arla oplever stadig kritiske røster blandt 

nogle forbrugere for deres dominerende position på det danske marked, og det er en problematik, 

virksomheden er bevidst om i sit arbejde med CSR (Møller, Bilag 2:104). 

Maja Møller er Senior Stakeholder & CSR Manager hos Arla i Danmark, og 

interviewet med hende var det andet interview i empiriindsamlingen. Maja Møllers arbejde med 

CSR og stakeholderrelationer på det danske forbrugermarked giver hende et unikt indblik i, hvilke 

aktører der har indflydelse på virksomhedens forretning og et særligt indblik i, hvilke strømninger 

og tendenser i samfundet, der kan påvirke Arla i en positiv eller negativ retning.  

6.4. Om FDB og CSR 

Under skrivningen af dette speciale blev FDB og Coop, som FDB tidligere har ejet, slået sammen 

til én organisation under navnet Coop. Dette speciale tager dog udgangspunkt i situationen før 

sammenlægningen og analyserer således FDB ud fra foreningens tidligere strukturelle og 

organisatoriske forhold. Analysens konklusioner vil dog løbende perspektiveres, i form af en 

vurdering af, hvorvidt specialets konklusioner stadig vil gøre sig gældende i den nye 

organisatoriske Coop kontekst.     

På det tidspunkt, interviewet med FDB udføres, er FDB en medlemsforening med 1,3 

mio. medlemmer, der ejer Danmarks største dagligvarevirksomhed, Coop, foruden en række andre 

virksomheder. I kraft af sin egenskab som forening har FDB ikke nogen aktionærer, og noget af den 

indtægt, FDBs virksomheder genererer, bliver derfor brugt på at skabe indkøbsmæssige fordele for 

medlemmerne og ikke mindst på at iværksætte projekter, der skal fremme det bæredygtige og 

ansvarlige forbrug.21 Dermed skiller FDB sig ud som casevirksomhed i forhold til IKEA og Arla, 

såvel som sin egen virksomhed, Coop, idet forretningsstrukturen er væsentlig anderledes. Som 

interviewpersonen Thomas Roland, der er Afdelingschef for Ansvarlighedsafdelingen i FDB, selv 

forklarer det; ”Vi er jo frisat for at skulle tænke bundlinje til december i FDB i en eller anden 

forstand. Vi har sådan en 5 års strategi, og vi tænker ikke så meget Return On Investment (ROI) i 

forhold til penge på bundlinjen, vi tænker ROI i forhold til, får vi skabt en impact derude i 

forbrugerne, altså forandrer forbruget sig til det bedre? Det er jo sådan vi gerne vil måle vores 

indsats” (Roland, Bilag 3:129). 

FDB kan siges at være opstået på basis af et samfundsansvar. Foreningen blev således 

grundlagt i 1844 med den tanke, at også små samfund langt væk fra storbyen skulle have mulighed 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 ”FDB Koncerninformation” (Web 21) 
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for at have et anstændigt dagligvareudvalg i nærheden. Sidenhen tog andelseventyret fart, og FDB 

voksede og udvidede med bl.a. fabrikker, reklamevirksomhed og ikke mindst bladet Samvirke, som 

udkom for første gang i 1928 (Roland, Bilag 3:138). En løbende rød tråd har siden starten således 

været foreningens arbejde med ansvarlighed. Op til nu har FDB iværksat og lanceret adskillige 

socialt ansvarlige projekter, som blandt andet Madpyramiden og Skolekontakten. Initiativer, som 

alle har til formål at fremme sunde og bæredygtige forbrugsvaner. De seneste store 

ansvarlighedsprojekter fra FDB er Handel med Afrika22, der er foreningens fokus på udvikling i 

Afrika gennem etisk handel og børn og unge projektet GoCook.23 Sidstnævnte er FDBs hidtil 

største projekt indenfor sundhedsområdet, som anlægger et storstilet mål om at skabe den første 

generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre (Roland, Bilag 3:138). Sundhedsområdet 

udgør en af de fire mærkesager indenfor ansvarlighedsområdet, som FDB overordnet set arbejder 

med. De øvrige tre er Miljø, Klima og Etisk handel. Indenfor hvert felt, igangsætter FDB således 

aktiviteter, som skal bidrage til at styrke det socialt ansvarlige forbrug og ikke mindst samfundet 

som helhed. 

Thomas Roland er en del af FDB’s øverste ledelse og har tidligere været ansat som 

projekt og analysechef i Forbrugerrådet. Igennem sin karriere har han hovedsageligt beskæftiget sig 

med forbrug, fødevarer og økologi og er i dag bl.a. næstformand for bestyrelsen for Fonden for 

Økologisk Landbrug.24 Thomas Roland er ud fra sin baggrund en interessant empirisk kilde, da han 

har en stor viden om og erfaring med forbrugeres adfærdsmønstre og deres krav og forventninger til 

produkter og producenter. Han adskiller sig dermed fra de to øvrige interviewpersoner, i kraft af 

hans særlige indblik i forbrugeradfærd, der bl.a. indebærer beskæftigelse med det politiske 

forbrugsområde. Interviewet med Thomas Roland bærer præg af hans forudgående viden, og han 

indtager dermed en form for ekspertrolle, i kraft af hans erfaring og kendskab til feltet og den 

litteratur, der foreligger om den politiske forbruger, og som dette speciale ligeledes anvender.   

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 ”Udvikling gennem handel” (Web 22) 
23 ”Go Cook information” (Web 23) 
24 ”FDB - Find en ekspert” (Web 24) 
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7. Analyse 
Specialets analyse består af tre undersøgelsesspørgsmål, som hver især søger at lede hen til et svar 

på, hvilken rolle den politiske forbruger spiller i virksomhedernes arbejde med CSR i dag. Disse 

spørgsmål udgør derfor tre delanalyser, der alle anvender socialkonstruktivistiske teorier og 

begreber til at belyse problemstillingen. Således vil den første delanalyse anvende begreber fra 

institutionel teori og sensemaking teori til at undersøge, hvor stor en drivkraft den politiske 

forbruger er bag virksomhedernes CSR. Den anden delanalyse anvender diskursteoretiske begreber 

for at undersøge de diskurser om CSR, som virksomhederne taler ud fra, og særligt hvordan den 

politiske forbruger indgår i disse diskurser. Endelig vil den tredje delanalyse undersøge, hvilken 

udvikling der er sket med den politiske forbruger siden opkomsten i 90’erne. Ud fra den samlede 

analyse vil det være muligt at føre begrebet ’up to date’ og skabe et mere nuanceret billede og 

forståelse af den politiske forbruger i dag, snart 20 år efter sin fremkomst.   

7.1. Delanalyse I – Drivkraften bag arbejdet med CSR 

I denne delanalyse undersøges det, hvorvidt den politiske forbruger, der handler ud fra sit politiske 

værdisæt, er en drivkraft bag CSR. De tre casevirksomheders syn på og forståelse af den politiske 

forbruger vil først fremføres, og derefter vil det ud fra de interviewedes udsagn analyseres, hvad det 

er, der driver virksomhedernes arbejde med CSR i dag. 

7.1.1. Er den politiske forbruger en drivkraft bag IKEAs CSR? 

Ifølge IKEAs Jonas Engberg er definitionen på den politiske forbruger en person, der ønsker at 

ændre på sociale forhold igennem sine købsvaner (Engberg, Bilag 1:86). Dermed ligger Jonas 

Engbergs definition i tråd med den gængse opfattelse af den politiske forbruger, hvor fællesskabets 

ve og vel anses som drivkraften bag forbrugerens købsbeslutninger, og hvor  forbrugeren vælger 

produkter til eller fra for at fremme sit politiske mål. 

 Jonas Engberg stiller dog spørgsmålstegn ved denne forbrugers faktiske 

tilstedeværelse i dag. Den politiske forbrugers synlighed kan ved første øjekast aflæses på 

kvantitative holdningsundersøgelser, hvor IKEA scorer lavt på ansvarlighedsparametrene, men det 

skal stilles op imod det faktum, at virksomheden har oplevet fremgang på salg og omsætning år 

efter år, som Engberg her forklarer: ”Dagens politiske forbruger er ikke særlig aktiv i sine til- og 

fravalg, det oplever jeg i hvert fald ikke. Dagens politiske forbruger svarer måske anderledes på 

undersøgelserne eller mere negativt på undersøgelserne end dem, som ikke er de politiske 

forbrugere, men ændrer ikke sine købsvaner i samme grad som man skulle gøre, hvis man var en 
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reel politisk forbruger” (Engberg, Bilag 1:94). Ifølge Jonas Engberg er den politiske forbruger 

således ikke særlig fremtrædende i dag, og ud fra virksomhedens egne erfaringer har den politiske 

forbruger heller ikke haft nogen negativ påvirkning på virksomhedens forretning. Således har IKEA 

ikke kunnet aflæse det på sit salg, når der har været dårlige sager om virksomhedens 

samfundsmæssige ansvar, som f.eks. sagen om IKEAs skovdrift der blev kritiseret i bogen 

’Sanningen om IKEA’ (Engberg, Bilag 1:82).  

  Men dermed er det ikke sagt, at IKEA ikke mærker reaktioner fra sine stakeholdere, 

når virksomheden i offentlighedens øjne foretager illegitime handlinger. I forbindelse med sager 

omkring produktsikkerhed mærker IKEA nemlig en stor forbrugerreaktion. Tilbage i midten af 

80’erne kom virksomheden i offentlighedens søgelys pga. et for stort formaldehydindhold i deres 

billige reoler, og for et par år siden var der en sag omkring parabener i IKEAs 

familieplejeprodukter. I begge tilfælde kunne virksomheden måle det på deres salg i form af 

negative tal. Tal, der viste et tydeligt resultat af forbrugernes frygt for at komme i nærkontakt med 

produkter, som potentielt kunne være farlige for dem selv og deres allernærmeste (Engberg, Bilag 

1:82). I disse tilfælde er der dog ikke længere tale om en politisk forbruger, da fravalget af IKEAs 

varer sker på baggrund af et ønske om at værne om sin egen og sin families sundhed. I stedet er der 

tale om en bevidst eller ansvarlig forbruger, der har fokus på de personlige fordele og ulemper ved 

produkternes egenskaber. Jonas Engberg udtrykker det således: ”Men det er igen meget den der 

personlige del… at vi i vores købsvaner søger at afspejle, hvad der er vores egen personlige 

holdning til det liv, vi gerne selv vil leve” (Engberg, Bilag 1:87). 

Ifølge Jonas Engberg er det denne bevidste forbrugergruppe, som IKEA mærker i det 

daglige, og altså ikke den politiske: ”Nej, og måske er det det, der er essensen. At vi mærker 

resultatet af den bevidste forbrugers fravalg og tilvalg med det samme, mens den politiske forbruger 

er mere usynlig i købssammenhænge” (Engberg, Bilag 1:87). Derfor er det også den bevidste 

forbrugers forventninger og krav, særligt i forhold til områder som fysisk produktsikkerhed og 

indholdsstoffer, som IKEA er særligt opmærksom på: ”Der har vi sat systemer op, altså det er jo 

noget, vi tager ekstremt alvorligt” (Engberg, Bilag 1:87). Den mere langsigtede interesse for 

produkternes sociale og miljømæssige påvirkning derimod mærker IKEA ikke lige nu.  

Virksomhedens arbejde med langsigtede CSR projekter fortsætter dog upåvirket af 

den manglende interesse, og IKEA sætter løbende nye mål for deres sociale ansvarlighed og 

miljømæssige arbejde. Men hvilken drivkraft er det så, der ligger bag virksomhedens arbejde med 

CSR? Det vil følgende afsnit se nærmere på. 
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7.1.2. CSR hos IKEA – Langsigtet fornuft og et økonomisk rationale 

”Altså NU er vi nået dertil, hvor vi har erkendt, at det er en forudsætning for at vedblive med at 

vækste… Altså man skal jo ikke fremskrive forbruget af træ i Europa og Nordamerika mere end 10 

år, før man begynder at ramme et eller andet loft for, hvor meget mere man kan source ik’? Og så 

må man ty til Sydamerika eller Australien, og det er virkelig ikke særligt, hverken miljømæssigt 

eller økonomisk, fornuftigt. Så skal man hellere omstille brugen af træ, begynde at bruge alternative 

materialer eller genanvende træet eksempelvis, eller noget andet” (Engberg, Bilag 1:79,80). Som 

det fremgår af citatet er Jonas Engbergs første indskydelse på spørgsmålet omkring drivkraften for 

CSR, at det er en betingelse for IKEAs fremtidige vækst. Derfor er virksomheden i gang med en 

storstilet grøn omstillingsproces, hvor målsætningen er at gå fra at være en stærkt 

ressourceforbrugende virksomhed til at være ressource- og energineutrale inden 2020. Som det 

institutionelle perspektiv forklarer, er de fysisk-materielle ressourcer centrale for en virksomheds 

drift, og IKEA spiller derfor en vigtig strategisk rolle i at forholde sig til omgivelsernes pres og de 

ressourceafhængigheder, virksomheden befinder sig i (Lorenzen et al. 2004:161). Det er en 

strategisk rolle, som IKEA er sig bevidst, og de forsøger at forberede sig på fremtidens 

ressourceknaphed ved at tænke i alternative og grønnere måder at benytte ressourcerne på.  

Ifølge IKEA bør CSR hænge sammen med en langsigtet fornuft og et økonomisk 

rationale. Uden denne strategiske sammenhæng mener Jonas Engberg, at CSR blot forbliver ren 

filantropi, og at CSR båret af dette alene får virksomheder til at fremstå mindre overbevisende, 

endda med risiko for blot at fremstå som repræsentanter for ”grøn snik-snak” (Engberg, Bilag 1:81). 

IKEAs tilgang til CSR kan dermed forklares ud fra Michael E. Porter og Mark R. Kramer’s (2006) 

teori omkring shared value. Ifølge forfatterne bør en virksomhed bruge ressourcer på netop de CSR 

områder, der kan skabe fælles værdi for både virksomheden og for samfundet. Det kan f.eks. være 

områder i værdikæden, hvor virksomheden har den største sociale påvirkning, såsom skovdrift i 

IKEAs tilfælde (Porter & Kramer, 2006:88). Her forsøger IKEA at skabe shared value ved at 

eksperimentere med nye og mindre miljøbelastende materialer, hvilket udover at mindske IKEAs 

samlede miljømæssige påvirkning også er økonomisk fordelagtigt for IKEA på den lange bane.  

Ifølge Jonas Engberg ligger der et stort, omend langsigtet, forretnings- og 

vækstpotentiale i den grønne omstilling. Dette potentiale ses i kraft af lavere 

produktionsomkostninger ved at minimere energi- og ressourceforbruget, i form af nye grønne 

innovationer og i høj grad ved at være de første indenfor de spirende bæredygtige områder. Som et 

eksempel var IKEA de første til at introducere sparepærerne til en overkommelig pris og har 
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sidenhen oplevet salg på 152 millioner pærer på blot 2 år. Så ved at være tovholdere i den grønne 

omstilling håber IKEA på, at forbrugerne vælger virksomheden til, når de skal yde deres bidrag til 

den grønne omstilling. En af bevæggrundene for IKEAs arbejde med CSR er således den 

langsigtede økonomiske fornuft, som virksomheden ser i den bæredygtige transition (Engberg, 

Bilag1:88). 

IKEAs fokus på de økonomiske aspekter ved CSR bliver imidlertid udsat for kritik fra 

forskellige sider, som følgende citat indikerer: ”Og der hvor jeg jo også nogle gange bliver skudt i 

skoene, at jeg, og ligesindede med mig, at vi begynder at fremhæve ting som bare er økonomisk 

tænkning, som værende noget der har med miljø at gøre, altså som CSR. Det, det…ja, et eller andet 

sted ik’?... Fordi er det socialt ansvarlighed at gå ind og gøre noget, som optimerer ens 

produktionsprocesser, så man nedbringer omkostningerne, altså er det CSR? De diskussioner er der 

jo også i øjeblikket…” (Engberg, Bilag 1:79,85). Således foregår der ifølge Jonas Engberg en 

ekstern faglig diskussion om, hvorvidt CSR bør bruges som et strategisk led i 

virksomhedsstrategien. IKEA er dog stålsat i sin tilgang til begrebet, men citatet viser, at IKEA er 

bevidst om de institutionelle strømninger og tendenser vedrørende CSR og dets betydning, der 

foregår omkring virksomheden.  

7.1.3. CSR hos IKEA – Et spørgsmål om legitimitet 

På samme måde som IKEA er afhængig af fysisk-materielle ressourcer som f.eks. træ, er de også 

afhængige af en anden særlig ressource, som ifølge det institutionelle perspektiv er den vigtigste 

overhovedet, nemlig legitimitet. Jonas Engberg forklarer: ”Det er klart, at vi gerne vil være en 

virksomhed, man kan stole på, og det er vi helt 100 procent overbeviste om, at på sigt, så får det 

afgørende betydning, at man kan vedblive med at stole på IKEA, og det har afsmittende effekt på 

folks kvalitetsopfattelse, altså af vores produkter” (Engberg, Bilag 1:83). Derfor er IKEA bevidste 

omkring vigtigheden i at fremstå som en legitim og troværdig virksomhed og dermed agere i 

overensstemmelse med stakeholdernes forventninger, krav og værdier. Inddrages Suchmans (1995) 

tre typer af legitimitet (jf. afsnit 5.1.2.) forekommer det, at IKEA søger at opnå pragmatisk 

legitimitet i forhold til stakeholdergruppen ’de bevidste forbrugere’. IKEA har tidligere været udsat 

for skarp kritik af denne gruppe i forbindelse med sagen omkring hormonkemi i IKEAs 

familieplejeserie, og virksomheden har derfor et stort fokus på området. De har bl.a. sat systemer 

op, der skal varetage produktsikkerheden for på den måde at tilgodese de bevidste forbrugeres 

interesser og leve op til deres værdisæt (Suchman, 1995:578). Det handler op at skabe tillid, som 
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Joans Engberg uddyber her: ”Tilliden til vores produkter og tilliden til os som virksomhed er 

ekstremt vigtig for forbrugerne i det hele taget” (Engberg, Bilag 1:87).  

 Endelig synes IKEAs CSR engagement også at være drevet af et ønske om at fremstå 

som moralsk legitime. Ifølge Suchman kan dette opnås ved at tilslutte sig de socialt accepterede 

forretningsteknikker- og procedurer, og det synes IKEA, ligesom sine konkurrenter, i høj grad at 

gøre (Suchman, 1995:580). Det understreges af følgende citat:  ”Der er jo ikke nogen virksomheder 

som ikke, altså i hvert fald ikke nogen detailvirksomheder, som ikke har en eller anden grad af det 

her (CSR) inkluderet i deres måde at kommunikere på… Man går som en selvfølge ud fra, at vi har 

en klimastrategi også, og den der hygiejnefaktor var der ikke for 10 år siden, i samme grad i hvert 

fald” (Engberg, Bilag 1:95). Som citatet indikerer, eksisterer der altså nogle forventninger til 

virksomheder som IKEA og i særlig grad til deres CSR arbejde. Ønsker virksomhederne indenfor 

IKEAs felt at opnå moralsk legitimitet, må de således imødekomme disse forventninger og tilslutte 

sig de socialt konstruerede og accepterede normer og regler. IKEA må ligesom sine fæller 

inkorporere de institutionaliserede organisationsprincipper, der fungerer som en slags myter i feltet 

(jf. afsnit 5.1.1.).  

 Hvis man derfor skal svare på det indledende spørgsmål om, hvorvidt den politiske 

forbruger er en drivkraft bag IKEAs arbejde med CSR, bør man i stedet rette fokus over på en 

anden type forbruger, nemlig den bevidste forbruger. Denne forbruger støder IKEA jævnligt på, og 

virksomheden er særligt opmærksom på den bevidste forbrugers forventninger og krav. Det er også 

den bevidste forbruger, der i høj grad præger IKEAs udformning af CSR, hvor der er et stort fokus 

på produktsikkerhed og på at skabe løsninger til et bedre liv derhjemme. Men en mere bærende 

drivkraft synes, ud fra interviewet med Jonas Engberg, at være det økonomiske potentiale, som 

IKEA ser i den grønne omstilling. En omstilling, som virksomheden allerede har påbegyndt, og som 

skal være med til at minimere omkostningerne og skabe nye innovative produkter og processer. 

Legitimitet spiller også en vigtig rolle, og særligt at IKEA fremstår som en moralsk og pragmatisk 

legitim spiller, især overfor den bevidste forbruger. Hvad angår den politiske forbruger - synes 

denne forbruger at være usynlig i en IKEA kontekst. 

7.1.4. Den politiske forbruger som drivkraft bag Arlas CSR – Før og nu 

I 2004 kom Arla for alvor i offentlighedens søgelys, da virksomheden blev kritiseret af forskellige 

stakeholdergrupper for at tryne de små mejerier og for at bruge ufine metoder. Resultatet af denne 

krise blev et skadet omdømme og et mærkbart fald i omsætningen. Her stemte kunderne direkte 

med indkøbsvognen og valgte Arla fra ud fra en forestilling om at kunne ’redde’ de små mejerrister 
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fra den magtfulde koncern (Møller, Bilag 2:104). Dengang kunne man således tale om en politisk 

forbruger, der ytrede sine politiske holdninger igennem et boykot, og som på sin vis ledte til, at Arla 

for alvor påbegyndte arbejdet med CSR. Maja Møller beskriver her, hvordan stemningen var blandt 

mange forbrugere: ””Arla tryner de små”, ”Arla er ikke troværdig i sine handlinger”, ”Arla laver 

handler under bordet med detailhandel” osv., osv. Og det gjorde jo, at vi måtte, og det har jeg været 

med i fra starten, at vi måtte tænke om og sige okay, vi må lave en anden kommunikation, og der 

kom hele Code of Conduct jo ind” (Møller, Bilag 2:104). Hvor den politiske forbruger således kan 

siges, at have været med til at kickstarte Arlas arbejde med sit etiske kodeks, så er spørgsmålet, 

hvor stor en drivkraft denne forbruger er for virksomheden i dag? 

Ifølge Maja Møller så er definitionen på den politiske forbruger en person, der 

gennem en stillingtagen til forskellige områder udtrykker sin holdning ved at til- eller fravælge 

virksomhedens produkter. En definition, der ligger i tråd med Jonas Engbergs anskuelse af 

begrebet. Maja Møller ser den politiske forbruger som en indikator for nogle områder, som Arla 

skal være opmærksom på, og som kan have indflydelse på virksomhedens forretning (Møller, Bilag 

2:100). Men ligesom i IKEAs tilfælde er det ikke en type forbrugere, som Arla har mærket nogle 

økonomiske konsekvenser af i nyere tid. Ifølge Maja Møller skal man således helt tilbage til 2004 

for at spore et økonomisk tab pga. de politiske forbrugers boykot. Heller ikke da Arla for ca. 2 år 

siden oplevede at komme i mediernes søgelys, anført af forbrugermediet Politiken, pga. kritisable 

arbejdsforhold hos deres malaysiske leverandører af palmeolie, havde det nogen negativ effekt på 

salget af varer, hvori der indgik palmeolie. Arla oplevede her, at nogle få forbrugere udtrykte 

utilfredshed med virksomheden og truede med boykot, men der var ikke tale om nogen større 

bevægelse, der kunne måles på bundlinjen (Møller, Bilag 2:104). 

 Derimod fremhæver Maja Møller særligt de bevidste forbrugere som en aktiv 

forbrugergruppe i dagens samfund, der fylder meget, og som driver bestemte handlinger. De ses 

tydeligt i de strømninger og bevægelser, der hersker lige nu, og som har et særligt fokus på 

sundhed. Som Maja Møller forklarer: ”Jamen hvad er det egentlig, vi fylder os selv med og kunne 

jeg få det bedre? Vi ser rigtig mange glutenfrie, laktosefrie, soyafrie osv., så der er nogle… om det 

er mikrotrends eller hvad det er, men der er i hvert fald mange bevægelser i gang, som viser, at vi 

vil gerne gøre noget mere for vores sundhed og vi vil gerne optimere vores sundhed” (Møller, Bilag 

2:101). Der er således et øget fokus på forbrugets personlige konsekvenser fremfor de sociale. 

 Ligesom hos IKEA scorer Arla lavt på kvantitative undersøgelser, når det angår synet 

på Arlas sociale ansvarlighed og miljøindsats, hvorimod parametre som ’Product & Services’ og 
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’Performance’ opnår høje karakterer (Møller, Bilag 2:112). Umiddelbart skulle man igen tro, at 

dette var tegn på en forbrugerefterspørgsel på et større socialt engagement. Men inddrages den 

førnævnte kritik af den kvantitative tilgang, kan der være langt fra den ytrede holdning til en reel 

efterspørgsel. Dvs. en reel efterspørgsel bundet i et ønske om at træffe politiske forbrugsvalg. Det er 

også den opfattelse, Maja Møller deler: ”Så der er ikke rigtig helt sammenhæng mellem det som 

forbrugerne ønsker, og det, som de så egentlig køber i øjeblikket” (Møller, Bilag 2:102). Maja 

Møller fremhæver den økonomiske situation som en af grundene til dette ’attitude-behaviour gap’, 

da forbrugerne er tøvende med at betale de ekstra kroner, det koster, for at køerne eksempelvis går 

på græs, og som hun uddyber her: ”Den danske forretning er jo meget præget af recession og 

finanskrise, som gør, at forbrugerne… altså det er forholdsvis gratis, at komme med en masse fine 

holdninger om, at jeg godt kunne tænke mig det og det og det, men jeg ville jo ikke købe det i 

virkeligheden” (Møller, Bilag 2:101).  

 Arla oplever således en udfordring i disse dage i at sælge de mere bæredygtige 

produkter til en merpris, og sammenlagt med det faktum, at Arla ikke har mærket nogle 

konsekvenser af virksomhedens dårlige sager, synes den politiske forbruger at være fraværende. 

Men dermed ikke sagt, at Arla ikke fortsat er opmærksom på denne forbruger. Ifølge Maja Møller 

betragtes den politiske forbruger som repræsentant for en gruppe, der kan have indflydelse på 

virksomhedens virke, og derfor er det en forbruger, som Arla fortsat er opmærksom på. 

Sandsynligvis på grund af virksomhedens erfaringer med konsekvenserne af netop et politisk 

forbrug (Møller, Bilag 2:100). 

7.1.5. CSR for at sikre Arlas omdømme og forretning 

Spørger man Arla selv, hvorfor virksomheden arbejder med CSR, er svaret først og fremmest, at det 

skal sikre virksomhedens omdømme og beskytte forretningen (Møller, Bilag 2:99). Implicit i ordet 

’beskytte’ må formodes at ligge et ønske om at værne om virksomheden ved bl.a. at forhindre 

enhver form for negativ ekstern påvirkning af virksomhedens drift. En negativ påvirkning, der 

kunne komme fra kritiske stakeholdere, som f.eks. de politiske forbrugere. Men i kraft af den 

politiske forbrugers manglende tilstedeværelse i snart 10 år, synes det måske snarere at være 

forestillingen eller tanken om den politiske forbruger og dens fæller, som er en drivkraft bag Arlas 

CSR. Denne tilgang til CSR kan forklares ud fra en analyse af Arlas sensemakingprocesser (jf. 

afsnit 5.2.1.). For, som Weick (2005) påpeger, har en virksomheds identitet indflydelse på den 

måde, virksomheden forstår og fortolker verden på og i sidste ende agerer. Arlas identitet er præget 

af flere negative oplevelser og omkostningsfulde erfaringer med den politiske forbruger, og disse 
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kan således siges at være medvirkende til, at Arla i dag fortolker CSR som et værn mod negativ 

påvirkning (Weick et al., 2005:269).  

At Arla ønsker at beskytte og sikre forretningen ved at bruge ressourcer på CSR kan 

også forklares ud fra et ønske om at differentiere og dermed profilere sig som en bæredygtig 

virksomhed. Det gør Arla bl.a. ved at integrere hele ideen omkring ’Tættere på Naturen’ i alle led i 

værdikæden. Ifølge Maja Møller er Arlas ikke-finansielle mål således mindst lige så ambitiøse som 

de finansielle mål i dag. I forlængelse af dette er det særlig vigtigt for Arla, at de CSR aktiviteter, 

som virksomheden engagerer sig i, skaber det, som Porter og Kramer (2006) betegner som shared 

value (Porter & Kramer, 2006:84). Det forklarer Maja Møller her: ”Så det øjeblik at aktiviteter som 

madspild eller zero-waste, som det hedder her, bliver sat ind i en kontekst, hvor det også er en 

forretningsmæssig strategi, så giver det mening at vælge det til” (Møller, Bilag 2:110).  

 Udover de forretningsmæssige aspekter af CSR er Arla også drevet af en følelse af 

ansvar overfor sine omgivelser. Både i kraft af virksomhedens størrelse og den rolle, Arlas 

produkter har i det danske samfund, men også i forhold til den miljøbelastning, virksomhedens drift 

har på omgivelserne. Maja Møller uddyber det sådanne: ”Man har en forventning til en virksomhed 

som Arla. Man har en forventning til Arla i Danmark, at vi skal gøre en forskel i forhold til at give 

tilbage til samfundet” (Møller, Bilag 2:112). Arla er således bevidst om de eksterne 

institutionaliserede forventninger, der er til virksomheden, og de forsøger at leve op til disse i et 

forsøg på at opnå legitimitet. Sidstnævnte er en vigtig ressource for Arla, der som bekendt allerede 

har prøvet at mærke, hvordan det føles at stå uden. I 2004 var der således mange stakeholdere, der 

hverken anså Arlas handlinger som ønskværdige, anstændige eller hensigtsmæssige. Ord der ifølge 

Suchman netop kendetegner en legitim virksomhed (Suchman, 1995:574). Ifølge Maja Møller er 

Arla bevidst om at arbejde med legitime agendaer i fremtiden: ”Altså vores mission er også ikke 

bare at arbejde med legale agendaer, men også arbejde med legitime agendaer. Dvs. vi skal prøve at 

ramme nogle offentlige agendaer, hvor vi kan gøre en forskel” (Møller, Bilag 2:107).  

 Maja Møller fremhæver endvidere i interviewet et eksempel på det ansvar, som 

virksomheden oplever, at de bliver tildelt. I dette tilfælde kommer opfordringen specifikt fra toppen 

af FN, i form af FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon, der besøgte Danmark i forbindelse med en 

klimakonference. Her forklarer Maja Møller, hvordan han talte direkte til erhvervslederne fra de 

største danske virksomheder, heriblandt Arlas CEO Peder Tuborgh: ”Men hvor han jo også 

adresserer direkte til dem og siger, det er jer, der kan gøre en forskel. Det er jer, der kan gøre en 

forskel i forhold til hele klimakrisen” (Møller, Bilag 2:107). Igen kan dette tolkes således, at Arla 
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oplever, at der er udefrakommende forventninger til virksomhedens sociale engagement, som Arla 

forsøger at leve op til.  

 Men Arlas arbejde med CSR bliver også belønnet fra forskellige sider, og det synes 

ligeledes at være en motivationsfaktor. Således oplever Arla, at virksomheden modtager 

anerkendelse fra politisk side, når de f.eks. omstiller brugen af soja til bæredygtig soja (Møller, 

Bilag 2:114). Fra resten af omverdenen modtager Arla også anerkendelse. Virksomheden var 

således før interviewet indstillet til en CSR pris for deres arbejde med madspild, hvilket ifølge Maja 

Møller både skaber glæde og stolthed internt: ”Og jeg håber sådan på, at vi bare bliver blandt de tre 

nominerede, fordi vi har brug for også egentlig indadtil at sige, jamen, det betyder noget, når vi 

rykker, når vi gør en forskel her” (Møller, Bilag 2:109).  

 Opsummerende synes der at være forskellige institutionelle faktorer, der spiller ind og 

driver Arlas arbejde med CSR. Der hersker nogle samfundsmæssige normer og regler for, hvordan 

store virksomheder som Arla bør opføre sig i forhold til samfundsansvar, og det er et norm- og 

regelsæt, som Arla ønsker at leve op til. Hvad angår den politiske forbruger er det ikke en 

forbruger, der har haft nogen reel negativ indflydelse på Arlas forretning siden deres imagekrise i 

2004. Det er heller ikke en forbruger, der har vist stor interesse for at betale en højere pris for Arlas 

mere bæredygtige produkter. Derfor kan den politiske forbruger, som en person der vælger 

virksomhedens produkter til eller fra, ikke siges at være en reel drivkraft bag Arlas CSR arbejde i 

dag. Derimod kan tanken og forestillingen om den politiske forbruger måske snarere betegnes som 

en drivkraft. Dette understøttes af, at virksomheden er særligt opmærksom på udviklingen indenfor 

de forskellige forbrugerbevægelser og disses potentielle indflydelse på virksomheden, kombineret 

med Arlas ønske om at beskytte forretningen gennem CSR.  

7.1.6. FDB om den politiske forbruger som drivkraft  

FDBs tilgang til CSR er anderledes end Arla og IKEAs, dels i kraft af foreningens 

organisationsstruktur og dels på grund af sin historie. FDB er en medlemsforening, der ikke er 

nødsaget til at tænke Return On Investment på bundlinjen, i lige så høj grad som IKEA og Arla 

(Roland, Bilag 3:129). FDB fordeler en del af det overskud, som foreningens virksomheder giver, 

ud på ansvarlige projekter, og det giver dem et større frirum i forhold til CSR indsatser. Derudover 

er FDB historisk set startet op på basis af et samfundsansvar, og det har således altid været 

foreningens mission at bidrage til samfundet gennem socialt ansvarlige aktiviteter (Roland, Bilag 

3:138). CSR er dermed en indgroet del af FDBs identitet og foreningen er drevet af et ønske om at 

medvirke til et sundt, bæredygtigt og ansvarligt forbrug. Derfor er den politiske forbruger ikke en 
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forbruger, som FDB forsøger at leve op til, da FDB allerede besidder mange af de værdier, som den 

politiske forbruger står for. Det forklarer Thomas Roland således: ”Så jeg vil gerne opløse den 

politiske forbruger, fordi den er slet ikke nødvendig, fordi vi tænker selv som den politiske 

forbruger i hele den måde, vi driver virksomhed på” (Roland, Bilag 3:120). Thomas Roland 

forklarer i stedet, hvordan foreningen ønsker at bidrage til, at flere forbrugere begynder at forholde 

sig kritisk og oplyst til de varer, de køber og dermed inddrager et større værdisæt i købssituationer 

(Roland, Bilag 3:123).  

 Thomas Roland skiller sig også ud fra de to øvrige interviewpersoner, i kraft af hans 

tidligere beskæftigelse med forbrugeradfærd, som analysechef i Forbrugerrådet. I den forbindelse 

har han også beskæftiget sig en del med den politiske forbruger, og det er hans klare vurdering, at 

der ikke er mange af dem derude i det danske samfund. Men de, der er, er ifølge Thomas Roland 

ikke blot personer, der boykotter produkter i bedste ”Brent Spar stil”. Det er derimod personer, der 

indtager rollen som ’the odd one out’, idet forbrugeren tager et værdikodeks og nogle motiver med 

ind i en handelssituation, som bryder med vores kulturelle norm for handelsudvekslingen, hvor pris 

ellers er det bærende parameter (Roland, Bilag 3:137). 

Der er altså kun tale om få individer, som inkarnerer det politiske forbrug i 

virkeligheden og Thomas Roland kommer i interviewet med nogle eksempler, der understøtter hans 

synspunkt. Bl.a. et eksempel med FDB’s afrikanske Savannah produkter, som er en serie varer, der 

sælges som led i foreningens udviklingsprojekt Handel med Afrika. Salget af disse varer har 

overgået organisationens forventninger med ca. 80 procent, og det ligner umiddelbart en 

efterspørgsel på etiske varer. Men ifølge Thomas Roland ligger en del af forklaringen i, at Savannah 

brandet dækker over nogle varer, som er storsællerter og varer, der udgør det eneste udbud udenfor 

den europæiske sæson: ”Og det betyder bare, at en del af salget er faktisk fordi, at forbrugeren ikke 

har haft noget valg” (Roland, Bilag 3:127). Derudover tror Thomas Roland ikke, at der er særligt 

mange forbrugere, som overhovedet er klar over det sociale arbejde, som foreningen foretager sig. 

Nogle få grupper, såsom landets hjemkundskabslærere, er bevidste omkring det, da de modtager 

GoCook materiale fra FDB, men som Thomas Roland tilføjer: ”Jeg tror ikke, at der er ret mange 

Hr. og Fru. Jensen’er, der egentlig ved noget om nogle af de store projekter, vi laver, eller at det er 

os, der står bag dem” (Roland, Bilag 3:126).  

Thomas Roland forklarer i stedet, hvordan den politiske forbruger bedre kan anskues 

som et sindbillede på en forbruger, der repræsenterer nogle bestemte værdier, fremfor en reel 

person, der sammen med sine fæller er aktive i dagens forbrugersamfund. Et sindbillede, som folk 
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stiller op, når der tales om markeder, udvikling og forventninger. Og et sindbillede, der optræder 

blandt virksomheder, og som frygtes (Roland, Bilag 3:132). Ud fra et socialkonstruktivistisk 

perspektiv er den politiske forbruger således et produkt af folks måder at kategorisere verden på 

(Jørgensen & Phillips, 1999:13). Netop frygten for den politiske forbruger anser Thomas Roland 

som en hæmsko for virksomhederne, idet en CSR indsats, der er båret af frygt fremfor egne 

visioner, kan have alvorlige konsekvenser for virksomhederne. Det uddyber Roland her: ”De 

virksomheder, som hele tiden tænker sig selv inde i en evig kamp mod deres omgivelser, det er 

dem, som bliver udsat for sådan nogle kriser (boykots), tror jeg” (Roland, Bilag 3:133). Thomas 

Roland påpeger, at en sådan tilgang forhindrer virksomhederne i at tænke langsigtet og visionært: 

”Men du bliver også slave af forbrugernes forventninger til dig. Og du lever i virkeligheden i angst 

for at lige pludselig, så vender de om og går i en anden retning. Og er der noget du ikke kan, når du 

lever i angst, om man så må sige, så er det jo at træffe nogle langsigtede, strategiske beslutninger, 

som er rodfæstet i dine egne værdier” (Roland, Bilag 3:118). 

Den politiske forbruger er altså ikke en drivkraft bag FDBs arbejde med CSR. Ifølge 

Thomas Roland er drivkraften bag CSR derimod en indre ambition om, at ville det bedste for 

verden: ”Og ikke hvordan bliver vi det bedste supermarked i verden, men hvordan bliver vi det 

bedste supermarked for verden” (Roland, Bilag 3:120).   

7.1.7. FDBs ansvarlighed vs. Coops profittænkning – en potentiel konflikt? 

For Thomas Roland handler FDBs arbejde med CSR om at gøre en forskel, og foreningen er drevet 

af en vision om at være det bedste supermarked for verden. En filantropisk og værdibåret 

målsætning, der forankres i FDBs forskellige ansvarlighedsprojekter, som f.eks. Savannah brandet 

og Go Cook initiativet. Denne visionære tilgang til CSR kan forklares ud fra en nærmere analyse af 

foreningens sensemakingprocesser, som vil foretages i næste afsnit. Men også de strukturelle 

organisatoriske forhold, kan forklare den filantropiske tilgang. Thomas Roland underbygger dette: 

”På GoCook… det er et rent filantropisk projekt, fordi det ligger i FDB, vi har ikke nogen 

forretningsplan bagved, vi sælger ikke nogen af tingene, vi giver alting fra os” (Roland, Bilag 

3:124).  

Ifølge Thomas Roland er disse projekter mulige, fordi FDB og Coop er skilt ad. Hvor 

Coop er mere forretningsorienteret, fungerer FDB som en slags forbrugerorganisation, og det 

skaber ifølge Thomas Roland plads til at udvikle en innovations- og tænk-ud-af-boksen kultur, der 

fostrer langsigtede CSR projekter (Roland, Bilag 3:129). Thomas Roland er dog samtidig ikke i 

tvivl om, at mange af disse projekter ikke var blevet til noget, hvis FDB og Coop var samlet i én 
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virksomhed, og FDB dermed skulle forholde sig til røde tal på bundlinjen og årets fyringsrunde. 

Derfor ser FDB det også som deres store udfordring at få Coop med på grundfortællingen om det 

værdibårne og visionære supermarked: ”Hvordan kan jeg få Coop med på den her grundfortælling, 

så det giver værdi og stolthed og progression osv. der? Det synes jeg er den helt store udfordring” 

(Roland, Bilag 3:120).  

Denne udfordring synes ikke desto mindre større nu, da FDB og Coop er blevet lagt 

sammen og spørgsmålet er således, hvordan FDBs værdibårne identitet i fremtiden integreres med 

Coops forretningsstrategi om at skabe vækst og plus på bundlinjen. 

7.1.8. Sensemakingprocesserne bag FDBs CSR    

Som fortalt startede FDB på baggrund af et samfundsansvar, og social ansvarlighed er således en 

integreret del af foreningens identitet. Ifølge Weick (2005) former vores identitet den måde, vi 

fortolker verden omkring os på og ikke mindst den måde, vi handler på. Derfor er FDB ifølge 

Thomas Roland også drevet af et ønske om at skabe aktiviteter, som er med til at gøre verden til et 

bedre sted: ”Hvad skal vi være for en virksomhed for verden, altså hvilken forskel skal vi gøre med 

vores eksistens og virke?” (Roland, Bilag 3:118).   

Denne visionære tilgang til CSR kan forklares ved at se nærmere på FDB’s 

sensemakingprocesser. Som nævnt tidligere opstiller Basu og Palazzo (2008) tre 

sensemakingprocesser, der alle præger virksomheders CSR. Ved inddragelse af den første, 

kognitive proces, er det her tydeligt, at FDB besidder en kollektiv orientering mod sin omverden. 

Implicit i dette ligger ikke blot en hensyntagen til virksomhedens nærmeste stakeholdere, men til 

bredere grupper i samfundet og derfor et ønske om at styrke og forbedre kollektivet. Det 

underbygger følgende citat: ”…Så i virkeligheden begynde som virksomhed at arbejde med, at du 

har en vision i samfundet, ikke for din virksomhed” (Roland, Bilag 3:119).  

Basu og Palazzo fremhæver også den lingvistiske sensemakingproces, da den måde, 

virksomheder taler om deres adfærd på, præger selvsamme adfærd (Basu & Palazzo, 2008:127). I 

FDB’s tilfælde synes Thomas Roland hovedsageligt at begrunde foreningens ansvarlighedsarbejde 

med en etisk motivering. Thomas Roland forklarer bl.a., hvordan målsætningen om at gøre børn 

bedre til at lave mad gennem Go-Cook projektet handler om at give noget tilbage til samfundet. Det 

er således et filantropisk projekt, som man ifølge Thomas Roland ikke umiddelbart ser nogen 

økonomisk effekt af lige nu og her. Han ser dog en gevinst på lang sigt, i form af at flere forbrugere 

får en stærkere tilknytning til virksomheden (Roland, Bilag 3:124). Heri ligger der altså også et 
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mere langsigtet økonomisk incitament, og selvom Thomas Roland hovedsageligt fremhæver de 

etiske overvejelser, så er det økonomiske aspekt af bæredygtighedsagendaen også vigtig. 

Den sidste konative sensemakingproces handler om, hvordan virksomheder begår sig, 

og her er fokus bl.a. på den konsistens, de udviser i deres valg af aktiviteter. Således kan FDB siges 

at agere på en strategisk konsistent måde, da foreningens CSR aktiviteter ligger i klar tråd med 

deres overordnede strategi om at arbejde for et mere ansvarligt forbrug. Igen er det interessant, 

hvorvidt det i fremtidens FDB (nu Coop) vil være muligt at bevare denne samhørighed mellem 

strategi og CSR aktiviteter. 

Men selvom FDBs sensemakingprocesser kan give en del af forklaringen på 

foreningens CSR adfærd, så fremgår det af interviewet med Thomas Roland, at også eksterne 

institutionelle faktorer har indflydelse på FDB’s virke. Det faktum, at de fysisk-materielle 

ressourcer bliver stadigt mere knappe, og at der i fremtiden bliver kamp om leverandørerne ude i 

verden, er således tilmed en væsentlig faktor, som Roland uddyber med følgende eksempel: ”Jeg 

læste sådan en KPMG rapport her i går, som forudser, at fødevarepriserne frem mod 2020 vil stige 

ca. 90 procent på verdensmarkedet. Det er en helt anden situation, vi kommer ind i” (Roland, Bilag 

3:134).  

FDB er således bevidst omkring fremtidens ressourceknaphed, og betragter social 

ansvarlighed som et grundvilkår for både virksomheder og forbrugere. Det hænger sammen med 

FDBs ambition om at skabe et mere ansvarligt forbrug, og det er denne visionære og værdibårne 

målsætning, der udspringer af virksomhedens historie og identitet, som synes at være drivkraften 

bag FDBs CSR. Det er således ikke de faktiske politiske forbrugere, som driver CSR, da denne 

gruppe nærmest er usynlig. Derimod er det ideen om, at FDB kan være med til at skabe flere 

forbrugere i fremtiden, der forholder sig kritisk og oplyst til de varer, de putter i indkøbsvognen, 

der i høj grad synes at motivere foreningen.  

7.1.9. Delkonklusion I          

Den politiske forbruger, der vælger produkter til og fra ud fra sine politiske overbevisninger, synes 

ikke at være en reel drivkraft bag nogen af de tre virksomheders arbejde med CSR. Den bevidste 

forbruger derimod gør sig bemærket ved at træffe købsbeslutninger, der afspejler en personlig 

holdning til det liv, som forbrugeren gerne vil leve, og som er godt for forbrugeren selv og ikke for 

samfundet og det sociale fælleskab som helhed. Det er en forbruger, som virksomhederne er 

opmærksomme på, og som særligt IKEA ønsker at tilgodese. Enkelte forbrugere ytrer dog politiske 

holdninger overfor virksomhederne, men købsadfærden og ikke mindst pengepungen følger ikke 
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trop. At det i stedet er tanken om den politiske forbruger, der er en drivkraft, synes at gøre sig 

gældende hos Arla. Men ligesom hos IKEA handler Arlas CSR også om at profilere sig som en 

socialt ansvarlig virksomhed, om økonomisk sund fornuft og ikke mindst om at påtage sig det 

ansvar, som virksomhederne føler, der forventes af dem. Sagt på en anden måde, så handler det om 

at leve op til de institutionelle normer og forventninger, der hersker i det omgivende samfund, og 

som er med til at gøre dem legitime. 

Alle tre interviewpersoner er bevidste om fremtidens ressourceknaphed, og at 

bæredygtighed er en betingelse for fremtidig vækst for virksomheder af deres størrelse. Men for 

FDB bærer CSR præg af en mere filantropisk tilgang. En tilgang som udspringer af foreningens 

sensemakingprocesser. FDB ønsker at gøre en forskel for verden, og de ønsker at medvirke til et 

mere ansvarligt forbrug. Selve ideen om, at flere forbrugere begynder at tage et socialt og politisk 

værdisæt med ind i en købssituation, synes derfor at være en drivkraft.  

Opsummerende er den politiske forbruger ikke en forbruger, som virksomhederne 

støder på i deres daglige virke, og som driver CSR. Ud fra virksomhedernes erfaringer at dømme, 

synes omfanget af det politiske forbrug forsvindende lille. I stedet er det motiver som legitimitet, 

økonomisk sund fornuft, shared value og filantropi, der påvirker casevirksomhederne. Men hvor er 

den politiske forbruger så blevet af, og har denne forbruger mistet sin berettigelse i samfundet? 

Eller skal man i virkeligheden forstå den politiske forbruger på en anden måde end tidligere? Det er 

alle spørgsmål, som den følgende analyse vil søge at finde et svar på ved at undersøge den politiske 

forbruger ud fra en diskursiv optik. 

7.2. Delanalyse II - Forbrugerens rolle i virksomhedernes CSR-diskurser  

I delanalyse II vil det undersøges, hvordan den politiske forbrugers rolle i virksomhedernes arbejde 

med CSR kan forstås ud fra en diskursteoretisk forståelsesramme. Dette vil ske ved at identificere 

de CSR-diskurser, der indgår i diskursordnen CSR, og som IKEA, Arla og FDB taler ud fra og er en 

del af. Hvordan forbrugeren indgår i disse CSR-diskurser, og hvilke subjektpositioner den tildeles, 

vil efterfølgende analyseres med henblik på at opnå en forståelse for, hvad der karakteriserer den 

politiske forbruger i dag. 

7.2.1. IKEAs grønne omstilling 

”Hvis vi kan være med til ligesom at italesætte behovet for den grønne omstilling, så kan det have 

den effekt, at folk vælger os til, når de skal ud at gøre deres for den grønne omstilling. Så nej, 

absolut, det gør vi meget ud af at italesætte, og også ude i vores varehuse, hvor vi kommer til at 
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snakke mere og mere om det” (Engberg, Bilag 1:89). Som Jonas Engberg forklarer, handler IKEAs 

CSR om at bidrage til en grøn omstilling. Virksomheden ønsker at omstille deres produktion til en 

mere bæredygtig praksis, og de ønsker at gøre omverden opmærksom på behovet for at gå i en 

grønnere retning. IKEA taler således ud fra en diskurs, der bærer præg af denne grønne tilgang. 

Dette ses tydeligt ved en nærmere analyse af de momenter, som Jonas Engberg benytter sig af i 

interviewet, og som læner sig op af diskursens nodalpunkt ’CSR’. Transition, Grøn omstilling, 

Ressource- og energineutrale og Bæredygtigt liv er alle momenter, som Jonas Engberg anvender og 

som udkrystalliseres omkring nodalpunktet ’CSR’. Nodalpunktet ’CSR’ er i sig selv et tomt 

privilegeret tegn, men bliver indholdsudfyldt af de fire ovennævnte momenter foruden en række 

andre momenter, som alle repræsenterer det grønne og bæredygtige felt. Det fremgår således 

tydeligt af interviewet med Jonas Engberg, at IKEA trækker på en CSR-diskurs, hvor omtanke for 

klima og miljø er i fokus.  

Udover IKEAs egen målsætning om mindskelse af virksomhedens miljøpåvirkning er 

det også en drivkraft at medvirke til, at hverdagen hjemme hos forbrugerne bliver mere bæredygtig. 

Som Jonas Engberg her forklarer: ”Det står næsten allerøverst på vores Sustainability Directions 

implementeringsplan, det her, ja, løsninger til et mere bæredygtigt liv derhjemme. Det er virkelig en 

drivkraft, både i produktdesignsammenhæng, men også i vores kommunikation i forhold til vores 

kunder. Det er det, der bliver fokusområdet, er og bliver i den nærmeste fremtid” (Engberg, Bilag 

1:96). IKEAs overordnede vision er at skabe en bedre hverdag for folk, og dette realiseres bl.a. ved 

at hjælpe forbrugerne med at mindske miljøpåvirkningen derhjemme. Fordelen for den enkelte 

forbruger bliver lavere energiomkostninger på den korte bane og bedre livskvalitet for forbrugeren 

selv og dennes medmennesker på den lange bane. På et praktisk plan viser IKEA i deres 

udstillingsrum løsninger på hjem, som belaster miljøet mindre, og ifølge Jonas Engberg 

kommunikerer IKEA om simple tiltag, der kan gøre livet mere bæredygtigt: ”Altså vi begynder at 

italesætte den del af det også, altså; ”husk nu at en tredjedel af maden bliver smidt ud”, ”køb nogle 

gennemsigtige plasticdimser, som du også kan sætte i mikroovnen”” (Engberg, Bilag 1:89). Som 

citatet indikerer, er det ifølge Jonas Engberg IKEAs ambition at ’skubbe’ forbrugerne i en grønnere 

retning og informere dem om fordelene ved at forbruge og konsumere på en mere bæredygtig og 

ansvarlig måde. Heri ligger et opdragelses- og læringselement, hvor IKEA på sin vis kan siges at 

’uddanne’ sine kunder. Det understøttes af specifikke momenter, som Jonas Engberg benytter sig 

af, og som meningstilskriver nodalpunktet ’CSR’. I dette tilfælde er det momenter, som blandt 

andre Husk nu, Italesætte behovet, Presse- og Styrke udviklingen.  
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IKEAs grønne CSR-diskurs, der bærer præg af dette læringsmoment, stiller en 

bestemt subjektposition til rådighed for forbrugeren. Accepterer forbrugeren rollen som modtager af 

IKEAs CSR kommunikation, accepterer forbrugeren dermed denne subjektposition og interpelleres 

således igennem diskursen som en disciplineret og socialiseret forbruger. En forbruger, der tænker 

på miljøet og selv bærer et ønske om at bidrage til en grøn omstilling. Ved at identificere sig med 

denne subjektposition, søger forbrugeren at leve op til de handlingsanvisninger, som diskursen 

udstikker og dermed tage del i den grønne meta-diskurs, der synes at herske i samfundet, og som 

tilsluttes af Jonas Engberg (Engberg, Bilag 1:90). Indenfor nyere tid har der således været et stort 

fokus på miljø- og klimaområdet og særligt på forbrugerens rolle inden for området. 

Landsdækkende kampagner som Stop Spild af Mad25  og Hold Danmark Rent26 sætter bl.a. fokus på 

området.  

Set ud fra dette diskursanalytiske perspektiv betragtes den politiske forbruger ikke 

som værende en autonom person, der handler ud fra et autentisk og indre politisk motiv. Derimod 

synes der at være tale om en interpelleret og disciplineret forbruger, der handler ud fra de usynlige 

normer og regler, der hersker i samfundet, og som virksomheder som IKEA er parthavere i. En 

subjektopfattelse, der adskiller sig fra det frit handlende individ, som har præget den gængse 

opfattelse af den politiske forbruger, og som har været udgangspunktet i tidligere kvantitative 

undersøgelser. I stedet fremstår den politiske forbruger i dette tilfælde, som en diskursiv væren, der 

opstår som resultat af IKEAs grønne og ’opdragende’ CSR-diskurs.  

Det spørgsmål, der nu står tilbage er, hvorfor IKEA taler ud fra denne diskurs og 

søger at ’uddanne’ forbrugerne i at tage et klimahensyn og miljøansvar. Svaret kan bl.a. ligge i 

IKEAs ønske om at være de første inden for den grønne udvikling. Det giver dem en førerposition, 

og IKEA vil således i mange tilfælde være forbrugernes førstevalg. Det understreger Jonas Engberg 

her: ”Og så er det jo heller ikke en hemmelighed, og det tænker jeg, det er ikke farligt at sige, at vi 

også ser et forretningspotentiale i det, og det er en væsentlig drivkraft” (Engberg Bilag 1:89). 

7.2.2. En klang af sundhed og miljø hos Arla 

Hos fødevarevirksomheden Arla er sundhed og miljø fokusområderne i deres arbejde med CSR. 

Maja Møller beskriver det som den klang, CSR har hos virksomheden. Dels på grund af 

fødevareprodukternes rolle og position i det danske samfund og dels på grund af virksomhedens 

egen miljøbelastning (Møller, Bilag 2:99). Ud fra et diskursanalytisk perspektiv er det momenter 
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som bæredygtighed, tættere på naturen, aktiv ressourcestrategi og sundhed, som Maja Møller 

benytter i interviewet og som betydningstilskriver Arlas CSR.  

 Ligesom hos IKEA synes Arlas CSR-diskurs også at indebære et lærings- og 

opdragelseselement. Udover virksomhedens fokus på sundere produkter og mindre miljøbelastning 

vil Arla gerne medvirke til, at forbrugeren træffer nogle mere bæredygtige forbrugsvalg og dermed 

bliver grønnere og sundere (Møller, Bilag 2:103). I interviewet med Maja Møller benytter hun sig 

således af momenter som handlingsgreb, skubbe og hjælpe. Momenter, der indholdsudfylder Arlas 

CSR-diskurs og udgør læringselementet i diskursen.   

Det interessante i Arlas tilfælde er imidlertid, at forbrugerne udviser en smule skepsis 

overfor Arlas bæredygtige initiativer, som Maja Møller her forklarer: ”Men der har vi jo taget et 

valg for forbrugeren. Jeg mærker ikke kun i forhold til den her løsning, men også på nogle andre 

områder, hvor vi faktisk skaber en fordel for forbrugeren, men hvor de sådan tænker: ”hov, det skal 

I ikke have gjort uden at have spurgt mig”” (Møller, Bilag 2:108). Denne reaktion får dog ikke Arla 

til at lægge sin strategi om, og virksomheden investerer således mange ressourcer i projekter, der 

har til formål at bidrage til et mere bæredygtigt og sundere forbrug. Det er bl.a. projekter, der 

omhandler madspild og emballage. I den forbindelse har Arla bl.a. udskiftet indersiden af sine 

mælkekartoner til et ubleget materiale, og derudover har virksomheden gjort det muligt for 

forbrugeren at hive toppen af yoghurtkartonen af, så forbrugeren altid kan få det sidste yoghurt ud.27 

Ifølge Maja Møller skal dette ses som et lille inkorporeret handlingsgreb, der viser, at virksomheden 

ønsker at tage forbrugeren med på en bæredygtig rejse (Møller, Bilag 2:109).  

  Arla tager på denne måde et ansvar for forbrugerne, og gør det muligt for dem at 

træffe nogle bæredygtige valg både i supermarkedet og hjemme i køkkenet. Arla kan således siges 

at skabe en kontekst for forbrugerne, hvor der er plads til at tænke på dét, som er fælles, og ikke 

mindst rum til at handle derefter. Ud fra dette perspektiv synes der ikke længere at være tale om en 

politisk forbruger, der handler autonomt ud fra sine politiske interesser, men derimod en person, der 

agerer ud fra den kontekst, som vedkommende befinder sig i, og som Arla er parthaver i og forsøger 

at påvirke. Ved at tilslutte sig Arlas CSR-diskurs og f.eks. benytte den nye feature på 

yoghurtkartonen, samt gøre brugen af denne til et fast morgenritual, når kartonen skal tømmes, så 

accepterer forbrugeren den subjektposition, som Arlas CSR diskurs stiller til rådighed. Forbrugeren 

lader sig dermed interpellere som en social og måske endda politisk bevidst forbruger, der kommer 

med sit eget bidrag til madspildsagendaen. Det er således ikke selvet i denne forbruger, som 
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udtrykker sig, men i stedet sproget eller diskursen, der taler gennem forbrugeren, og dermed bliver 

forbrugeren et medium for Arlas CSR-diskurs (Kvale, 1992:36).  

     Endelig kan man stille spørgsmålet om, hvad Arla selv vinder ved at bidrage til at 

skabe denne kontekst og italesætte behovet for bæredygtighed. Ligesom hos IKEA findes en 

forklaring ved at vende tilbage til konklusionerne i delanalyse I. Her fremkommer det, at CSR 

handler om at opnå legitimitet ved at leve op til de forventninger og det ansvar, der pålægges 

virksomheder af Arlas position og størrelse. Særligt i Arlas tilfælde handler det også om at sikre 

virksomhedens omdømme og beskytte forretningen gennem sit CSR engagement. Derfor kan Arlas 

’opdragende’ CSR-diskurs fortolkes som et led i denne strategi. Sagt på en anden måde kan Arlas 

CSR-diskurs betragtes som en form for forebyggende diskurs, der viser omverdenen, at 

virksomheden tager et stort socialt ansvar på vegne af forbrugerne. Et engagement, der kan mindske 

et evt. oprør fra den ’sovende’ politiske forbruger.  

7.2.3. FDBs filantropiske og værdibårne CSR diskurs    

Hos FDB er sundhed, klima og miljø, samt etisk handel de tre overordnede CSR mærkesager, som 

foreningen har til fælles med Coop, og som alle er områder, hvor organisationen har den største 

samfundsmæssige påvirkning (Roland, Bilag 3:130). Dette fokus afspejler sig i de initiativer, som 

FDB iværksætter, hvor foreningen adresserer problemstillingerne indenfor områderne og påtager 

sig et socialt ansvar. Udover at fortolke CSR ud fra disse områder bærer FDBs CSR-diskurs også 

præg af at være visionær, værdibåret og i mange henseender filantropisk. Det understøttes af 

følgende momenter, som Thomas Roland benytter sig af i interviewet, i dette tilfælde vision i 

samfundet, virksomhed for verden, bedste supermarked og næste generation, som alle 

meningstilskriver nodalpunktet ’CSR’.  

En forklaring på denne filantropiske tilgang findes, som nævnt tidligere, i FDBs 

organisationsstruktur, hvor bundlinjen ikke altid udgør tungen på vægtskålen, som er tilfældet hos 

IKEA og Arla. Set ud fra et diskursanalytisk perspektiv har økonomiske diskurser således ikke 

succes med at betydningsudfylde den flydende betegner ’CSR’. Dvs. FDB oplever ikke, at diskurser 

fra diskursordnen ’økonomi’ trænger igennem, og FDBs filantropiske og værdibårne CSR-diskurs 

bevarer derfor sin dominerende position. I modsætning til IKEA og Arla, som altid er nødsaget til at 

sætte de sociale mål ind i en økonomisk kontekst. Thomas Roland svarer således sådanne på 

spørgsmålet om et økonomisk udbytte af deres CSR-projekter: ”Aner det ikke, og jeg er egentlig 

også ligeglad, men hvis jeg sad ovre i Coop, så ville jeg ikke være ligeglad. Så ville jeg være 

tvunget til at lave en kalkulation af, hvor meget giver det mig på bunden” (Roland, Bilag 3:124). Da 
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diskurser altid kun er midlertidige fastlåsninger, der konstant risikerer at blive undergravet af nye 

artikulationer, er det dog spørgsmålet, hvor længe FDBs visionære og filantropiske CSR-diskurs får 

lov at fastholde sin position i den nye Coop kontekst. 

Ligesom hos de to øvrige casevirksomheder ønsker FDB at medvirke til et mere 

ansvarligt forbrug og investerer således ressourcer i projekter, der skal facilitere dette (Roland, 

Bilag 3:123). I interviewet benytter Thomas Roland sig af momenter som opdrage, hjælpe, 

understøtte, næres og opdyrke, og det er alle tegn, som indholdsudfylder nodalpunktet ’CSR’ og 

skaber en diskurs, der i høj grad bærer præg af et opdragelses- og læringselement. Foreningen vil 

gerne medvirke til, at flere forbrugere træffer socialt ansvarlige valg, når de er ude at handle, og det 

muliggør FDB f.eks. ved at sælge udvalgte produkter i butikkerne, som kun kan købes under 

Savannah brandet. Når forbrugeren således køber en Savannah vare, interpelleres vedkommende i 

en rolle, som en socialt bevidst forbruger. Det samme er tilfældet med Go Cook projektet. 

Accepterer hjemkundskabslæreren rollen som modtager af FDBs undervisningsmateriale, lader hun 

sig dermed interpellere som en ansvarsbevidst lærer, der har til opgave at informere sine 

folkeskolelever om det sunde forbrug. I denne henseende synes der derfor ikke længere at være tale 

om en forbruger, der på eget initiativ og ud fra autentiske politiske værdier efterspørger dette. Det 

er derimod en forbruger, hvis handlemønster determineres af strukturerne, i dette tilfælde CSR-

diskursen og den kontekst, som diskursen skaber: ”Jeg skal jo ind og være med til at skabe en 

kontekst, hvor vi kan udveksle og stadigvæk føle, at vi har gjort en god handel, når vi har taget 

stilling til mange flere ting” (Roland, Bilag 3:137). Som citatet viser, forsøger FDB altså at 

facilitere det ansvarlige forbrug ved at skabe en kontekst, både i og udenfor butikkerne, hvor 

forbrugere kan træffe forbrugsvalg af social, etisk og ikke mindst politisk karakter.  

7.2.4. Delkonklusion II 

I Christine Sestofts føromtalte bog beskriver hun, hvordan offentlige institutioner, som hun kalder 

for forbrugeroplysningen, informerer forbrugere om forbrugets konsekvenser for sundheden og 

bæredygtigheden. Den interpellerede politiske forbruger træffer derudfra de rigtige valg for at leve 

op til normerne for ’det gode forbrug’ og dermed undgå at falde udenfor diskursen (Sestoft, 

2002:149). En lignende interpellation af forbrugere synes på baggrund af ovenstående analyser også 

at gøre sig gældende hos de tre casevirksomheder. Således har alle tre virksomheder et 

læringselement integreret i deres CSR-diskurs og iværksætter initiativer, hvis hensigt er at uddanne 

forbrugere i at træffe mere socialt ansvarlige valg derhjemme og i en købskontekst. Den politiske 

forbruger ses i denne sammenhæng ikke længere som et subjekt, der træffer beslutninger ud fra et 
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indre og autentisk ønske om at tilgodese fællesskabet. Derimod betragtes den politiske forbruger 

som en subjektposition i virksomhedernes CSR-diskurser. Accepterer forbrugeren rollen som 

modtager af virksomhedernes CSR kommunikation, føres forbrugeren via CSR-diskursen ind i en 

helt specifik forbrugsorientering og ideologi, hvor fokus er rettet på det politisk korrekte forbrug.  

 Afslutningsvist synes der ud fra delanalyse II at være tale om en ny måde at forstå den 

politiske forbruger på. En forståelse, der får sin berettigelse ud fra det faktum, at de tre 

virksomheder ikke oplever et reelt og faktisk politisk forbrug i deres daglige virke. Derfor kan man 

forklare og forstå begrebet ’den politiske forbruger’ som en diskursiv væren, der opstår på baggrund 

af virksomhedernes CSR, fremfor en faktisk og mobiliseret forbruger. 

7.3. Delanalyse III - Den politiske forbruger i 90’erne og nu 

Igennem de to foregående analyser er der blevet skabt et billede af en politisk forbruger, der ikke 

længere synes at gøre sig gældende på samme måde, som den gjorde i 90’erne. Men hvad er 

forklaringen på, at anskuelsen af den politiske forbruger som en mobiliseret og frit handlende 

person ikke længere synes at give et repræsentativt billede af virkeligheden i dag? Og hvorfor synes 

den politiske forbruger i stedet at fungere som en diskursiv konstruktion i virksomhedernes arbejde 

med CSR? Sidste delanalyse vil se nærmere på, hvilken udvikling der er sket med den politiske 

forbruger siden opkomsten i 90’erne. 

7.3.1. Hvor er den politiske forbruger blevet af? 

For at finde en forklaring på, hvorfor den faktiske politiske forbruger ikke længere synes at markere 

sig overfor de tre casevirksomheder, bør man først og fremmest huske på, at det snart er 20 år siden, 

at denne type forbruger for alvor blev kendt i Danmark. Dengang var det en forbruger, som meget 

hurtigt udgjorde en væsentlig faktor i det danske samfund (Sestoft, 2002:12). Meget har dog ændret 

sig siden 90’erne, og den politiske forbrugers afdæmpede tilstedeværelse kan forklares ved et 

nærmere kig på den samfundsudvikling, der har fundet sted over de sidste 20 år, og som har præget 

virksomhedernes arbejde med CSR. 

I takt med at globaliseringen og den teknologiske udvikling for alvor har taget fat, er 

der opstået nye institutionelle krav og forventninger til virksomheders sociale ansvar. 

Institutionaliserede meningssammenhænge som ’klimadagsorden’ og ’samfundsansvar’ præger den 

globale dagsorden i dag og fungerer som tvingende omstændigheder, som store virksomheder må 

underordne sig. Der er tale om institutionaliserede meningssammenhænge, som sætter 



	   58	  

virksomheder og samfund i et bestemt sagsforhold og nye indbyrdes relationer (Esmark et al. 

2005:149,152).  

Det betyder, at ansvar for sociale områder som klima, menneskerettigheder og 

forbrugersikkerhed i stigende grad er blevet overdraget fra stat til private virksomheder, og 

forskellige stakeholdergrupper har påtaget sig opgaven med at sikre, at dette ansvar efterleves (den 

Hond & de Bakker, 2007:901). Derfor er arbejdet med social ansvarlighed i langt højere grad blevet 

en integreret del af virksomheders arbejde i dag, end det var for 20 år siden. Som Jonas Engberg 

forklarer, er der ikke nogen detailvirksomheder, der ikke har en eller anden grad af CSR inkluderet i 

deres måde at kommunikere på (jf. afsnit 6.1.3.). Institutionelle isomorfiske processer har således 

fået virksomhederne til i stigende grad at inkorporere CSR i deres forretningsgrundlag.  

Men sådan så virksomhedslandskabet ikke ud for 20 år siden. Det er derfor muligt, at 

den politiske forbruger havde en større eksistensberettigelse dengang, end den har i dag, da CSR 

ikke var en lige så integreret del af virksomheders forretningsstrategi. Dengang var der et stort 

politisk tomrum, som den politiske forbruger indtog for at påføre virksomheder de sanktioner, som 

nationalstaterne ikke var i stand til (Goul & Tobiasen, 2001:20) Men i dag synes det utænkeligt, at 

store virksomheder som  IKEA, Arla og FDB ikke påtager sig et socialt ansvar og i mere eller 

mindre grad tænker sine omgivelser ind i udviklingen af nye processer og produkter. På den måde 

kan disse virksomheder siges at have ’adopteret’ værdier som medmenneskelig, 

fællesskabsorienteret og solidarisk i deres praksis. Værdier, som ellers tidligere har været forbundet 

med den politiske forbruger.  

Thomas Roland tager dette op i interviewet, hvor han forklarer, at virksomheder i dag, 

som tidligere har stået på mål for den politiske forbrugers aktive valg, selv begynder at agere som 

politiske aktører. Det forklarer han her: ”Men det er der, jeg egentlig argumenterer for, det er meget 

mere gået hen og blevet virksomhedernes arena også, når de stiller spørgsmålet; hvad er det for et 

samfund vi vil påvirke? Og vi vil være med til at skabe? Så er virksomhederne… Så begynder 

virksomhederne egentlig at agere som politiske aktører, meget mere end de gjorde for 10-20 år 

siden. Så du kan sige, virksomhederne bliver politiske, og forbrugerne begynder måske at møde 

virksomhederne mere i øjenhøjde i en til en og har dermed ikke det store behov for at bryde med 

den der udvekslingsrelations forventede præmis for at markere deres synspunkt.” (Roland, Bilag 

3:137). Det er ifølge Thomas Roland tilfældet med FDB, der selv tænker som den politiske 

forbruger, og han mener derfor, at begrebet ’den politiske forbruger’ bør opløses, da det ikke 

længere er nødvendigt. Den politiske forbruger mister således sin berettigelse, i takt med at 
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virksomhederne integrerer CSR i hele deres måde at drive forretning på: ”Fordi så begynder CSR 

ikke at være en appendiks, men måden du tænker din virksomhedsdrift på, og så bliver den politiske 

forbruger irrelevant efter min mening” (Roland, Bilag 3:125). 

Vender man tilbage til den politiske forbrugers udvikling kan man på baggrund af 

analysen af casevirksomhederne argumentere for, at den politiske forbruger i sin tid var en drivkraft 

for nogle virksomheders påbegyndelse af arbejdet med CSR. Den var på sin vis en strømpil, der 

viste disse virksomheder, hvilken retning udviklingen ville gå. De sager, der dukkede op, hvor 

virksomhederne mærkede konsekvenserne af den politiske forbrugers valg, mindede erhvervslivet 

om, at social ansvarlighed og respekt for omgivelserne var et nyt grundvilkår, og at det nu var tid til 

at tænke politisk (Goul & Tobiasen, 2001:7). Det var bl.a. tilfældet hos Arla, som i 2004 

påbegyndte arbejdet med sin Code of Conduct, efter at virksomheden for alvor oplevede 

konsekvenserne af et forbrugerboykot. Ligeså med IKEA, der for alvor satte gang i CSR arbejdet 

efter sagen om formaldehydindhold i deres reoler. Jonas Engberg bekræfter, hvordan forbrugernes 

boykot og det faldende salg fik virksomheden til at ændre kurs og indføre nye praksisser: ”Det var 

sådan startskuddet til, at man for alvor fik sat fokus på, at det her Code of Conduct skal 

implementeres og skal følges op, og der skal testes… Og siden har man jo arbejdet så systematisk 

med det, så nu bliver IKEA meget fremhævet som et godt eksempel på Code of Conduct delen” 

(Engberg, Bilag 1:82).  

I dag synes den politiske forbruger ikke længere at være den samme drivkraft, 

eftersom CSR udgør en væsentlig del af forretningsstrategien hos store virksomheder som Arla, 

IKEA og FDB og er gået hen og blevet en måde at differentiere sig på. En slags 

konkurrencemæssig fordel, der består i at højne standarden. På lang sigt er CSR endda blevet en 

nødvendighed, der skal sikre virksomhedernes fremtidige eksistensgrundlag. På baggrund af 

analysen kan der drages den slutning, at den politiske forbrugers påvirkning er blevet indlejret i 

virksomhedernes CSR. Men, det går dog også den anden vej: virksomhedernes CSR ’uddanner’ 

forbrugerne og, så at sige, vænner dem til høje standarder. 

Sker det i dag, at disse virksomheder kommer i offentlighedens søgelys pga. dårlige 

sager omkring deres sociale ansvar, er de tilmed blevet hurtigere og mere kompetente til at håndtere 

kriserne. Virksomhederne formoder, at denne strategi mindsker incitamentet hos forbrugerne til at 

protestere. Arla var således hurtigt ude at rette op på de kritisable forhold hos deres 

palmeleverandører og brugte episoden som et incitament til fremover at sætte endnu højere krav til 

sojaproduktionen end resten af branchen. På spørgsmålet om, hvorvidt Arla kunne mærke nogen 
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reel forbrugerreaktion og en afsmittende effekt på deres salg, var svaret fra Maja Møller klart: 

”Overhovedet ikke, slet ikke” (Møller, Bilag 2:104).  

7.3.2. Den nye opdragende CSR-diskurs 

Som foregående afsnit forklarede, og tillader man en mild generalisering, synes den politiske 

forbruger ikke længere at være særlig aktiv, fordi der ikke er det samme behov for at udøve samme 

politiske pres på virksomheder, som der var for snart 20 år siden. Virksomheder som IKEA, Arla og 

FDB integrerer CSR i deres forretningsstrategi og benytter sig af CSR-diskurser, der bærer præg af 

et lærings- og opdragelseselement. Det er nu dem, der på mange måder skubber udviklingen i en 

bæredygtig retning og iværksætter initiativer, der har til formål at ’uddanne’ deres kunder i 

ansvarligt forbrug. Der er således tale om en ombytning af roller, hvor virksomheder af egen fri 

vilje agerer politiske aktører og påtager sig et ansvar for at hjælpe forbrugere med at træffe mere 

socialt ansvarlige forbrugsvalg.  

Virksomheder påtager sig dette læringsansvar af forskellige årsager. Som tidligere 

nævnt ser IKEA en forretningsmæssig fordel i at være dem, der er tovholdere i den grønne 

udvikling. For Arla handler det om legitimitet og om at vise omverdenen, at virksomheden ønsker 

at medvirke til, at folk bliver sundere og grønnere. Endelig ser FDB det som en nødvendighed, hvis 

de skal kunne opretholde deres ambition om at være det bedste supermarked for verden, som 

Thomas Roland her forklarer: ”Så vi har en kæmpe interesse i, at forbrugerne stiller andre krav end 

priskravet, hvis du kan sige det sådan, fordi jeg mener, vi kan sgu ikke vinde den kamp, det tror jeg 

simpelthen ikke på. Du vil altid kunne finde en eller anden hard discounter, som er billigere end det, 

som du vil kunne gøre i en virksomhed, hvor du har et meget fintmasket butiksnet; hvor du gerne 

vil have flere varenumre; hvor du gerne vil gøre noget for socialt udsatte, med din medarbejderstab 

osv.” (Roland, Bilag 3:123).  

De tre virksomheders lærende og til tider opdragende CSR-diskurs kan på sin vis siges 

at være med til at opdyrke et politisk forbrug, så de forbrugere, der ikke før har inddraget politiske 

holdninger og værdier i deres forbrugsvalg, nu gør det. Igen kan rollerne siges at være byttet om. 

Hvor den politiske forbruger i starten var dén, der gjorde mange virksomheder opmærksomme på 

transitionen, er det i dag virksomhederne, som er et skridt foran og som stiller bæredygtige og 

socialt ansvarlige løsninger til rådighed for forbrugerne, førend de selv når at efterspørge dem. 
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7.3.3. Delkonklusion III  

Siden man begyndte at tale om den politiske forbruger i det danske samfund i 90’erne og putte 

mærkatet på en særlig gruppe forbrugere, har store virksomheder som IKEA, Arla og FDB 

opbygget en stærk social profil. Ud fra ovennævnte analyse synes der således at være en 

sammenhæng mellem den mere afdæmpede og nærmest usynlige politiske forbruger og 

casevirksomhedernes intensiverede engagement indenfor CSR området. Casevirksomhederne har 

skærpet deres sociale profil og er så langt fremme med deres CSR agenda, at de endda er begyndt at 

oplære forbrugerne i social ansvarlighed. På nogle punkter er de således et skridt længere fremme 

end forbrugerne, der endnu ikke har efterspurgt initiativerne. Virksomhederne derimod iværksætter 

disse initiativer ud fra egne kommercielle interesser og ud fra forskellige eksterne, institutionelle 

faktorer. Så hvor den politiske forbruger i sin tid muligvis var en drivkraft for nogle af 

virksomhederne til at komme i gang med CSR arbejdet, er dagens politiske forbruger måske snarere 

en interpelleret subjektposition, der reagerer på den CSR kommunikation, som virksomhederne 

skaber.  

8. Refleksion og diskussion 
Foregående delanalyser har tilsammen skabt et billede af den politiske forbrugers rolle i 

virksomhedernes arbejde med CSR i dag. Analysen viser et billede af en politisk forbruger, der 

indgår i virksomhedernes CSR-diskurser, som en diskursiv væren, fremfor en faktisk forbruger. 

Denne konklusion skaber rum for videre refleksioner og diskussioner, og disse vil i det følgende 

afsnit blive adresseret.    

8.1. Nye roller 

Som beskrevet var den politiske forbruger en magtfaktor op igennem 90’erne, der gjorde mange 

virksomheder opmærksomme på deres egen sociale påvirkning, og her kunne man på sin vis tale 

om en drivkraft bag CSR. I den forbindelse er det interessant at inddrage modsætningsparret 

reaktive vs. proaktive roller. For dengang synes mange virksomheder at handle reaktivt på de 

strømninger, som den politiske forbruger var parthaver i, og virksomhedernes CSR motivation var 

baseret på et ønske om ikke at falde i unåde blandt disse og andre kritiske stakeholdere. Som Porter 

og Kramer (2006) her beskriver det: ”Many companies awoke to it (CSR) only after being surprised 

by public responses to issues they had not previously thought were part of their business 

responsibilities” (Porter & Kramer, 2006:80). I dag synes det ud fra analysen af 
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casevirksomhederne at være forbrugere, der handler reaktivt på den ’CSR-kontekst’, som 

virksomhederne skaber. Dvs. forbrugere tilslutter sig virksomhedernes sociale agenda om et større 

fokus på bæredygtighed, sundhed, etisk handel og klima og miljø. Det synes altså nu at være 

virksomheder, som i stigende grad indtager den proaktive rolle som parthavere i CSR-diskursen, og 

forbrugere der indtager rollen som disciplinerede politiske forbrugere. Illustrativt kan denne 

ombytning af de reaktive og proaktive roller forklares ud fra følgende to modeller: 
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Model A illustrerer, hvordan politiske forbrugere tilbage i 90’erne lægger pres på 

virksomheder for at få dem til at tage et socialt ansvar. Et pres, der oftest kommer i kølvandet på 

situationer, hvor virksomheder, i offentlighedens øjne, har optrådt illegitimt og svigtet deres sociale 

ansvar. Det resulterer i, at de pågældende virksomheder igangsætter eller intensiverer arbejdet med 

CSR og udvikler produkter, der ligger i tråd med deres nye CSR tiltag. Den stiplede linje indikerer, 

at de politiske forbrugere accepterer forandringen og nedlægger boykottet, idet kampen er vundet.  
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Model B er nutidig og baseret på dette speciales analyse og viser, at virksomheder som 

Arla, IKEA og FDB nu har overtaget de politiske værdier og af eget initiativ iværksætter socialt 

ansvarlige og bæredygtige initiativer, samt producerer produkter, hvori disse aspekter indgår. Disse 

virksomheder har indtaget den proaktive rolle, og det er nu dem, der gennem deres CSR 

kommunikation uddanner forbrugere i politisk korrekt forbrugsadfærd. Idet forbrugere accepterer 

rollen, som modtager af virksomhedernes CSR kommunikation og dermed køber produkterne og 

tilslutter sig initiativerne, interpelleres de som politiske forbrugere og har på denne måde ikke 

længere et behov for at ytre sig, da det socialt ansvarlige valg er truffet på forhånd – nu af 

virksomhederne. Det betyder dog ikke, at det faktiske politiske forbrug ikke kan blusse op igen, 

sådan som man så det i 90’erne, og som illustreret af den stiplede linje. Under hvilke 

omstændigheder det gør sig gældende, og hvad virksomheder kan gøre for at forhindre dette, vil 

uddybes i de følgende afsnit. 
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8.1.1. Vellykket krisehåndtering som værn mod den politiske forbruger 

De situationer, hvor man kunne tænke sig, at den politiske forbruger dukker op igen, og stemmer 

med indkøbsvognen, er tilfælde, hvor virksomheder svigter deres sociale ansvar, og af den grund 

ryger ind i en krise. Men det synes at være betinget af den måde, virksomhederne vælger at 

håndtere krisen på. For er det vellykket krisehåndtering, så formodes det, at forbrugeren ikke 

længere har incitament til at fortsætte sin ’aktion’, sådan som man så det i tilfældet med Arlas 

sojaproduktion, hvor virksomheden hurtigt fik ændret på procedurerne. Er det derimod mislykket 

krisehåndtering, og situationen forværres, kan det styrke den politiske forbruger i sin tro, og det 

formodes, at forbrugeren fortsætter boykotten. Det bakkes op af litteratur omkring forbrugeres 

taktik i forbindelse med protestaktiviteter. Her starter forbrugerne med mundtligt at gøre 

virksomhederne opmærksomme på problemet. Retter virksomhederne sig ind efter forbrugernes 

ønsker, betragtes forbrugerkampen som vundet og afsluttet, hvorimod en laissez-faire adfærd fra 

virksomhedernes side, i sidste ende besvares med mere radikale og ressourcestærke tiltag, som et 

decideret boykot (den Hond & de Bakker, 2007:912). Perspektiveres det til Basu og Palazzos 

konative sensemakingproces, så vil en sådan tøvende respons fra virksomhederne altså kunne lede 

til en langt større indignation blandt kritiske stakeholdere, som i sidste ende kan munde ud i en 

virksomhedskrise (Basu & Palazzo, 2008:129). Den stiplede linje i Model B indikerer altså, at den 

politiske forbrugers boykot-aktivitet kan være betinget af virksomheders kriser og i særlig grad 

deres håndtering af disse.  

Men denne antagelse kan dog ikke stå alene. Inddrages IKEAs håndtering af sagen omkring 

deres skovdrift, som blev omtalt i bogen ’Sanningen om IKEA’, så er resultatet noget anderledes. 

Ifølge Jonas Engberg så håndterede virksomheden nemlig ikke pressehåndteringen særlig godt. 

Tværtimod ville han umiddelbart have troet, at en sådan sag ville give virksomheden et alvorligt 

hak i troværdigheden. Men IKEA kunne ikke aflæse det på salget, og som Jonas Engberg udtrykte 

det: ”Ikke engang et lille dyk” (Engberg, Bilag 1:82). I denne sag var der altså intet tegn på et 

politisk forbrugerboykot, på trods af dårlig krisehåndtering, og det leder tankerne hen på ’corporate 

brand’ værdi og dets betydning for forbrugere. For kan et stærkt brand rent faktisk agere som 

’værn’ mod et politisk forbrug, uanfægtet af kriser og dårlig krisehåndtering?  

8.1.2. Corporate Brand som værn mod den politiske forbruger 

Ifølge corporate communication litteraturen så giver et stærkt corporate brand adskillige fordele for 

en virksomhed. Vigtigst i denne sammenhæng er, hvordan et stærkt corporate brand kan være 

medvirkende til, at en virksomhed klarer sig igennem en krise uden alvorlige konsekvenser. Det 
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sker, fordi virksomheden har et corporate brand, der er omgivet af en aura af tradition, troværdighed 

og tillid, som gennemsyrer hele virksomheden. Et corporate brand, der skaber et unikt 

tilhørsforhold til sine kunder og får sine kunder til at føle, at de er med i et helt særligt fællesskab 

(Christensen et al. 2008:67).  

Nøjagtig som IKEA synes at gøre. Et besøg hos IKEA et par gange om året er således en 

fast bestanddel af de fleste danske børnefamiliers liv. Det er også det første skridt ud i den store 

verden, når flytte-hjemmefra-teenageren skal finde IKEA-interiør til sit første hjem. Sådanne 

tilknytningsforhold betragtes som særlige og kan være medvirkende til at kriser aldrig bliver 

efterfulgt af nogen større forbrugerbevægelse. For forbrugeren ønsker ikke at afskrive sig de ’brand 

oplevelser’, som virksomheden tilbyder (Schultz et al. 2000:56). 

Samme oplevelse havde jeg personligt, da jeg skulle gøre op med mig selv, om jeg ville 

købe en Mac computer, på trods af min viden om de kritisable arbejdsforhold hos Apples 

underleverandør. Jeg valgte den ikke fra. Tværtimod betalte jeg meget mere for den, end hvis jeg 

havde valgt en PC. Jeg valgte den, ligesom mange af mine medstuderende, fordi jeg gerne ville 

tilhøre den legitime og respekterede ’klub’ af Mac brugere (Christensen et al. 2008:67).  

Ud fra ovenstående betragtninger synes virksomheders brandværdi således at spille en rolle i 

forhold til det politiske forbrug. Er forbrugerens tilknytning til et corporate brand stor, dvs. er det 

positive associationer og stærke følelser, der dukker op, når forbrugeren er i kontakt med 

virksomheden og dens produkter, så synes incitamentet til at fravælge virksomheden, selv i 

krisetider, lille. Det handler altså om kundeloyalitet, og virksomheder, der har stærke bånd til sine 

kunder, som er svære at ødelægge, kan være afskærmet fra et større forbrugerboykot (Friedman, 

1999:219, den Hand & de Bakker, 2007:911).  

Det fremgår således ud fra eksemplerne i dette og foregående afsnit, at den politiske 

forbrugers aktivitet synes at være betinget af virksomhedens krisehåndtering og/eller 

virksomhedens corporate brand og dets tillagte brandværdi (Schultz et al, 2000:115). 

8.2. Den politiserede forbruger 

Det er min vurdering, at man med afsæt i ovenstående to modeller i dag kan tale om ’den 

politiserede forbruger’ fremfor ’den politiske forbruger’. Politiseret betyder at gøre politisk,28 og 

som specialets analyser viser, reflekteret i modellen, har virksomheder som Arla, IKEA og FDB 

indtaget en position, hvor det nu er dem, der proaktivt er med til at hæve den etiske standard for 

forbruget. De skaber en købskontekst, hvor der på forhånd er tænkt på fællesskabet, og som derfor 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Gyldendals Røde Dansk Synonymordbog  
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gør det muligt for forbrugere at træffe det politisk rigtige valg. Helt konkret iværksætter de 

kampagner og udvikler produkter, som er båret frem af en socialt bevidst tankegang, og forbrugere, 

der ikke før var politiske forbrugere, kan af denne vej blive gjort politiske i deres forbrugsadfærd. 

Politiseringen opstår således, når en forbruger accepterer rollen, som modtager af virksomhedens 

CSR kommunikation. Der sker i dette øjeblik en interpellation af forbrugeren, der lader sig 

disciplinere af virksomheden og påtager sig en identitet som én af ’de gode forbrugere’. Ved at 

medvirke til denne politisering af forbrugere synes det nu i mange tilfælde at være virksomheder, 

der er en drivkraft bag et positivt politisk forbrug, og mit første undersøgelsesspørgsmål synes at 

være vendt om. Måske burde jeg i virkeligheden ikke stille spørgsmålet om, hvorvidt den politiske 

forbruger er en drivkraft for virksomheder, men i stedet hvorvidt virksomheder er en drivkraft bag 

et positivt politisk forbrug? 

Det første undersøgelsesspørgsmål kan dog stadig gøre sig gældende i sin oprindelige 

form, hvis man ser CSR som forbrugerdrevet ud fra en ny vinkel. Nemlig at det er drevet af et 

ønske om at skabe et større positivt politisk forbrug i fremtiden. Eller som Thomas Roland beskrev 

det; medvirke til at flere forbrugere i fremtiden tager et større værdisæt med ind i en købssituation 

(jf. 6.2.3.). På den måde kan virksomheder siges at være drevet af forbrugere, men på en mere 

proaktiv måde end før. Det er ikke længere på grund af frygt for den politiske forbruger, men af lyst 

til at gøre noget for forbrugeren og hele samfundet. Det er en lyst til at være tovholder i den socialt 

ansvarlige retning, fremfor nogen der blot halter bagefter. En lyst, som i casevirksomhedernes 

tilfælde er båret frem af motiver, som legitimitet, forretningspotentiale og filantropi.  

8.2.1. Den politiserede forbruger – Én subjektposition blandt mange 

En virksomheds interpellation af en forbruger som politiseret forbruger kan dog aldrig betragtes 

som et afsluttet projekt. Forbrugeren er ud fra en diskursanalytisk optik fragmenteret, hvilket 

betyder, at vedkommende ikke blot bliver tildelt én subjektposition ét sted af én diskurs, men 

indføres i flere forskellige positioner af forskellige diskurser. I en købssituation kan forbrugeren 

således opleve at blive interpelleret af flere modstridende diskurser end blot virksomheders CSR-

diskurser, og inden for diskursteorien taler man derfor om, at forbrugeren bliver overdetermineret. 

Faktisk er subjektet altid grundlæggende overdetermineret, da der ikke findes nogen objektiv logik, 

der kan udpege én subjektposition, som forbrugeren kan indtage. Forskellige subjektpositioner kan 

således stille modstridende krav til forbrugerens handlinger indenfor samme terræn (Jørgensen og 

Phillips, 1999:53,60). Det sker f.eks., når forbrugeren ytrer en lyst til at købe Arlas økologiske 

mælk, men i selve købssituationen bliver påvirket af en økonomisk diskurs, der gør forbrugeren 
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opmærksom på de økonomiske fordele ved at købe en halvt så dyr og ikke-økologisk mælk i stedet 

for. En diskurs som stiller subjektpositionen som ’prisbevidst forbruger’ til rådighed for 

forbrugeren.  

 Denne økonomiske diskurs kan også interpellere forbrugeren, når vedkommende står i 

butikken og overvejer, om valget skal falde på en Savannah vare, en Arla yoghurt eller en 

opbevaringskasse fremstillet af genanvendeligt pap. For der er altid billigere alternativer. Der hvor 

virksomheders interpellation imidlertid lykkes er, når deres diskurser fremstår som objektivt sande 

og som et naturligt valg. Det er der, hvor alternative muligheder fra det diskursive felt udelukkes 

(ibid.:54). Det er der, hvor CSR-diskurserne konfliktfrit kan indholdsudfylde den flydende betegner, 

forbruger, om end blot for et øjeblik.  

9. Konklusion 
Dette speciale har ud fra en socialkonstruktivistisk videnskabsteoretisk forståelsesramme undersøgt, 

hvilken rolle den politiske forbruger spiller i virksomhedernes arbejde med CSR i dag. Begreber fra 

institutionel teori, sensemaking teori og diskursteori er derfor blevet anvendt til at analysere og 

fortolke specialets empiriske kvalitative interviews med IKEA, Arla og FDB. Konklusionerne fra 

specialets undersøgelse kan ikke betragtes som endegyldige sandheder, da den politiske forbruger, 

som analysen har vist, ikke er et evigt og uforanderligt samfundsmæssigt fænomen. De kan dog 

bidrage til, at skabe et billede af hvem og hvad den politiske forbruger er i dag, give begrebet en 

nutidig relevans og belyse hvordan begrebet indgår i virksomhedernes arbejde med CSR. 

På baggrund af undersøgelsesspørgsmål I: I hvor høj grad er den politiske forbruger 

en drivkraft bag CSR i dag? Konkluderes det, at alle tre virksomheder ikke oplever den politiske 

forbruger i deres daglige virke. Forbrugerinteressen for virksomhedernes socialt ansvarlige 

initiativer er således beskeden, og forbrugerreaktionen på dårlige sager er også fraværende. Det 

virker ikke, som om den politiske forbruger er nogen særlig drivkraft bag virksomhedernes CSR. 

Andre institutionelle faktorer og interne organisatoriske processer synes i højere grad at præge 

virksomhedernes CSR dagsorden. I IKEAs tilfælde handler CSR om en langsigtet økonomisk 

fornuft dels pga. forventninger om fremtidens ressourceknaphed og dels pga. det 

forretningspotentiale, virksomheden ser i den grønne udvikling. Derudover handler CSR om at opnå 

pragmatisk legitimitet ved at imødekomme de bevidste forbrugeres forventninger og om moralsk 

legitimitet ved at tilslutte sig de socialt accepterede forretningsteknikker- og procedurer. For Arla 

handler det også om legitimitet og om at leve op til det ansvar, som virksomheden føler der 
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forventes af dem. Derudover handler Arlas CSR om at beskytte forretningen. En tilgang og måde at 

fortolke CSR på, som synes at bunde i virksomhedens tidligere erfaringer med forbrugerboykot. 

Der er tale om forebyggende aktiviteter, der kan mildne eventuelle negative reaktioner fra 

forbrugere. Hos FDB er det foreningens sensemakingprocesser, der præger CSR og skaber 

foreningens filantropiske og visionære ansvarlighedsprofil. Drivkraften bag FDBs arbejde med CSR 

er en iboende ambition om at medvirke til et mere ansvarligt forbrug. En ambition, der er rodfæstet 

i foreningens identitet.  

På baggrund af undersøgelsesspørgsmål II: Hvordan kan den politiske forbrugers 

rolle i virksomhedernes arbejde med CSR forstås diskursivt? Konkluderes det, at de tre 

casevirksomheders CSR-diskurser alle indebærer et læringsmoment, der går ud på at ’uddanne’ 

forbrugeren i at træffe bæredygtige, sociale og politiske forbrugsvalg. Motivet bag denne 

opdragende CSR-diskurs synes i Arlas tilfælde at være et ønske om at fremstå legitim og om 

forebyggende at beskytte forretningen. For IKEA er motivet et forretningspotentiale, mens FDBs 

motiv er filantropisk og handler om at skabe en bedre verden gennem et mere ansvarligt forbrug. 

Vælger forbrugeren at acceptere rollen som modtager af virksomhedernes CSR kommunikation, 

interpelleres forbrugeren i en subjektposition som en forbruger, der inddrager fællesskabet i sine 

købsbeslutninger. På basis af dette kan den politiske forbruger således anskues på en ny måde end 

tidligere. Den politiske forbruger er stadig en forbruger, der vælger varer ud fra et politisk motiv, 

men dette motiv er ikke opstået på baggrund af et indre ønske hos forbrugeren, men er derimod 

determineret af strukturerne, der i dette tilfælde er virksomhedernes CSR-diskurser. Den politiske 

forbruger kan derfor forstås som en diskursiv væren, der opstår som resultat af de CSR-diskurser, 

virksomhederne benytter. Selvom virksomhederne ikke oplever noget direkte pres eller nogen 

særlig efterspørgsel fra faktiske politiske forbrugere, så er det altså ikke ensbetydende med, at 

begrebet ’den politiske forbruger’ har mistet sin eksistensberettigelse i samfundet i dag. Begrebets 

betydning synes derimod at have ændret sig fra at repræsentere en faktisk størrelse til en diskursiv 

konstruktion. Sagt på en anden måde synes den politiske forbruger, baseret på specialets analyse, 

ikke længere at kendetegne en autonom og frit handlende forbruger, men kan i stedet forstås som en 

bestemt adfærd, der opstår på baggrund af virksomhedernes CSR.  

På baggrund af undersøgelsesspørgsmål III: Hvilken udvikling har den politiske forbruger 

gennemgået? Konkluderes det, at forskellige samfundsmæssige forhold har haft en indflydelse på 

den politiske forbrugers udvikling igennem de sidste 20 år. Det er forhold, som kan give en 

forklaring på, hvorfor den faktiske politiske forbruger ikke længere synes at være et særligt aktivt 
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fænomen i dag. Essentielt i denne henseende er det, at store virksomheder som Arla, IKEA og FDB 

har skærpet deres sociale profil så markant, at CSR i dag er en inkorporeret del af deres 

forretningsstrategi. Disse virksomheder integrerer i stadig stigende grad sociale aspekter i sine 

produkter og retter tilmed hurtigt op på de kriser, der måtte dukke op omkring deres CSR. Derfor 

kan det tænkes, at mange af den politiske forbrugers potentielle kampe enten er forsvundet eller 

afværget i tide, da virksomhederne, i højere grad end nogensinde før, er bevidste omkring deres 

samfundsmæssige ansvar og de handlingsanvisninger, der følger med.      

Som specialets sidste del har taget fat på, lægger denne sammenhæng mellem 

virksomhedernes intensiverede CSR engagement og den politiske forbrugers manglende 

tilstedeværelse op til videre diskussioner omkring begrebets udvikling. Ud fra analysen synes der 

således at være tale om en ombytning af roller. Hvor den politiske forbruger i 90’erne spillede en 

proaktiv rolle i at få virksomheder til at tage et større politisk ansvar, og virksomhederne der 

reagerede reaktivt på denne nye magtfulde forbruger, så synes det i dag at være omvendt. Det er nu 

virksomheder, der proaktivt iværksætter CSR tiltag, og forbrugere, der reaktivt reagerer på den nye 

CSR-kontekst, som virksomhederne skaber. En ny rollefordeling, der skaber rum for refleksioner 

omkring begrebet og dets betydning i dag. For måske er det mere passende og ikke mindst aktuelt at 

omtale dagens politiske forbruger som en politiseret forbruger. Det er dét bud, som dette speciale 

bidrager med til debatten, og som baseres på, at virksomheder som Arla, IKEA og FDB i stadig 

stigende grad forsøger at uddanne forbrugere i, hvordan de kan tage ansvar, ikke blot for sig selv, 

men for fællesskabet, helheden og det, som er i offentlighedens interesse. 

9.1. Perspektivering af fremtidens politiserede forbruger 

Den politiserede forbruger – det er den forbruger, som jeg synes er passende at tale om fremover, i 

stedet for den politiske forbruger. Det er det forslag, som specialet har fremlagt, og som har 

grobund i specialets socialkonstruktivistiske tilgang. Socialkonstruktivismens forandringsperspektiv 

forklarer nemlig, hvordan samfundsmæssige fænomener er blevet til igennem historiske og sociale 

processer, præcis som den politiske forbruger blev det i 1990’erne. Men heri ligger også det faktum, 

at sociale fænomener er historisk foranderlige og kan forandres igennem nye sociale processer 

(Fuglsang & Olsen, 2004:349). Det er derfor min vurdering, at den politiske forbrugers 

eksistensberettigelse i dag er ændret på grund af samfundsmæssige forandringer, der har medvirket 

til, at virksomheder påtager sig et langt større socialt og samfundsmæssigt ansvar, end de gjorde 

tilbage i 90’erne. Det har betydet, at den politiske forbruger ikke længere har samme behov for at 

ytre sine politiske holdninger og krav, for mange af disse krav tilgodeser virksomhederne allerede. 
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Set ud fra et erkendelsesteoretisk perspektiv har virksomhederne således fået en større viden 

omkring feltet, CSR, og ikke mindst en indsigt i dets betydning for deres virke og eksistens. 

Begreberne har udviklet sig, og således skal debatten om den politiske forbruger og CSR også 

udvikle sig. Specialet her har bidraget med en nutidig relevans. Ud fra denne 

socialkonstruktivistiske betragtning synes det derfor relevant at ændre på opfattelsen af det politiske 

forbrug og i stedet anskue det som et forbrug, som gøres politisk igennem virksomheders CSR-

diskurser. Der er nu tale om en politiseret forbruger, som udover at blive interpelleret af 

virksomheder også bliver det af offentlige myndigheder, sådan som Christine Sestoft (2002) 

adresserer det i sin bog ’Med hensyn til den politiske forbruger’.  

Det interessante i denne sammenhæng er imidlertid, hvorvidt det er muligt at ændre 

begrebet den politiske forbruger og diskursen om dette autonome og frit handlende individ til en 

diskurs om den politiserede forbruger. Diskursen om den politiske forbruger har haft hegemonisk 

status i det danske samfund og været en magtfaktor i kulturen siden sin fremkomst (Sestoft, 

2002:12). Vi anvender begrebet uden at reflektere nærmere over betydningen og ubevidst 

medvirker vi dermed til opretholdelsen af dets hegemoniske position (Halkier & Holm:2008:672). 

Det gør jeg også selv. Som diskursanalytiker er jeg også forankret i de diskurser, som jeg 

analyserer, og det sker, at jeg selv kommer til at reproducere den essentialistiske diskurs om den 

politiske forbruger som et autonomt individ. Det er ikke sikkert, at diskursen om den politiserede 

forbruger lykkes med sin diskursive kamp om betydningsdannelse. Men den politiserede forbruger 

kan ses som en bestemt artikulation, der udfordrer den gældende diskurs i kampen om at sætte 

retningslinjer for social handlen. En udvikling af begrebet om den politiske forbruger. Den 

politiserede forbruger kan således være en strømpil for, hvilken retning udviklingen indenfor 

politisk forbrug synes at tage. Og den kan være en opfordring til, at fagfolk, erhvervsfolk, 

myndigheder og ikke mindst forbrugere, begynder at tænke forbruget på en ny måde og gør sig 

klart, hvilken betydning det har for dem, at rollerne i dag synes at være byttet om.   
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11.1. Bilag 1: Interview med IKEAs CSR manager Jonas Engberg  
 
Interviewet er transkriberet med ordrette beskrivelser, dog med få undtagelser. Således er fyldord 
som ’ik’ og ’øh’ udeladt. Den nøjagtige oversættelse sker for at muliggøre den diskursive analyse af 
de interviewedes udsagn. Interviewet starter inde i en samtale. Forud for optagelserne er 
respondenten blevet briefet omkring temaet og agendaen for interviewet. 
 
Personer: 
 
Interviewer (I): Julie Ørnbjerg 
Respondent (R): Jonas Engberg 
 
Interview: 
 
R:  Ja, men det er bare vanvittigt interessant for jeg har den selv, jeg har også købt en Iphone og jeg 
ved godt, at der er problemer, og jeg går ikke ud fra, at der er mange flere problemer med Apple, 
end der er med Samsung eller nogen af de andre. 
 
I: Ja… 
 
R: Men som udgangspunkt, så går jeg ud fra, at Apple har taget…har været bevidst omkring det, 
fordi de fremstår som et kvalitetsbevidst brand. 
 
I: Ja, ja 
 
R: Og tingene koster lidt mere…og så er der den der med, at når det koster lidt mere, så går man ud 
fra, at så har de også råd til at tage hensyn til miljøet og det er jo den helt omvendte verden, vi 
agerer i, ik’? Fordi vi sælger ting til lave priser, til så lave priser som muligt, og så er der en kæmpe 
kommunikationsopgave i at forklare, at det ikke er fordi, at vi går på kompromis eller at det ikke er 
på bekostning af socialt ansvarlighed eller miljøbevidsthed, men et resultat af det…og årh...den er 
svær. Den politiske forbruger eller forbrugere er vant til at betale mere for noget der har…noget 
hvor virksomheder har taget ansvar undervejs. 
 
I: Jo 
 
R: Änglemark i Coop, altså økologisk mad, FSC-mærkede produkter, alt er hæftet med en merpris, 
hvilket jo også gør, at den der, den politiske forbruger i citationstegn, den skal være parat til at 
bruge flere penge eller det har sådan været varemærket for den politiske forbruger, at man går ud og 
bevidst vælger at købe noget, der er lidt dyrere, fordi man så kan have god samvittighed eller kan 
være med til at ændre nogle ting. 
 
I: Ja 
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R: Og sådan bør det jo i virkeligheden ikke være, altså hvis man går ind i sådan noget langsigtet 
økonomisk betragtning, så er dem der overudnytter ressourcerne, deres forretning bliver jo truet på 
sigt eller de producerer med nogle ressourcer, som bliver mere og mere knappe, ergo må deres 
produkter stige i pris, og de virksomheder som allerede er inde i den her transition, altså omstilling 
til en mere bæredygtig produktion, må alt andet lige på sigt blive ramt af nogle lavere 
produktionsomkostninger, som så kan medføre en, ja, en billigere slutpris. 
 
I: Det er jo meget interessant, for det kommer jo ind på, hvorfor det er, at I bruger så mange 
ressourcer på CSR, fordi det gør I jo, I er jo selvfølgelig også en stor virksomhed. Men altså, 
hvorfor gør I det? 
 
R: Ja, det er et smaddergodt spørgsmål. Altså, nu er vi nået dertil, hvor vi har erkendt, at det er en 
forudsætning for at vedblive med at vækste. Altså det er en forudsætning, ikke så meget i forhold til 
folks perception om IKEA, men langt mere i forhold til vores egen, hvad skal man sige vores, ja, 
økonomiske råderum, vores samlede forretning. Det handler selvfølgelig også om perception og det 
handler om at folk skal kunne lide at komme i IKEA og skal kunne gøre det med god samvittighed, 
men det handler… altså de ting vi kan røre noget ved er jo i første omgang, og sådan har vi jo i 
virkeligheden altid gjort det, at ændre tingene først og så fortælle om dem bagefter. Så vi er i gang 
med sådan en stor omstillingsproces, hvor vi går fra at være en meget ressourceforbrugende 
virksomhed til at blive en…, ja i vores nye Sustainability Direction, altså vores nye, hvad hedder 
det…ja…, det er ikke en strategi, det er en, ja, en politik, der skal vi være ressource og 
energineutrale.  
 
I: Okay, så den måde I arbejder med CSR nu, er altså inde i organisationen, altså I sørger for at 
finde mere bæredygtige veje og måder at drive forretning på? 
 
R: Ja, i alle led, det er altså simpelthen alle dele af vores virksomhed, har været inde og virkelig 
sådan kigget til bunds i de operationelle processer og fundet ud af, hvor man kan ændre på tingene. 
Hele vores sortiment er ved at blive gennemgået nu for at finde ud af, hvordan man kan nå et højere 
stade af neutralitet, eller hvad skal vi sige, neutral påvirkning. 
 
I: Så hvordan arbejder I så med CSR? Er det ude i alle produktionsafdelingerne, at de får at vide, at 
I skal gøre hvad I kan for at... at det her møbel, det skal i …altså alle leder og kanter skal ligesom 
gøres grønnere… 
 
R: Det starter jo helt i designprocessen, og nu er det jo CSR, det er hele paraplybegrebet, og hvis 
man anvender det som det, så…ja, og det er der, at CSR er lidt svær ik’? Fordi er det socialt 
ansvarlighed at gå ind og gøre noget som optimerer ens produktionsprocesser, så man nedbringer 
omkostningerne, altså er det CSR? De diskussioner er der jo også i øjeblikket, det ved jeg sgu ikke 
om, man kan sige det er, det er sådan snarere end det er socialt ansvarlighed, så er det ansvarlighed, 
jo også ansvarlighed overfor ens virksomheds langsigtede vækstpotentialer. 
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Men hvad skal man sige, der er nogle grundlæggende…for at vende tilbage til spørgsmålet, nogle 
grundlæggende retninger, altså et ønske fra vores øverste organisation, øverste del af 
organisationen, om at blive ressource- og energineutrale, og så er det så nede i ledene, at man skal 
finde ud af, hvordan man gør det.  
 
Men rigtig meget af IKEAs påvirkning, både social og miljømæssig påvirkning, eller ikke 
men…det ER i produktionen af vores produkter, det er der, der påvirkes allermest. Og den er 
afstedkommet af de designprocesser, som jo foregår fra central hold. Altså man designer nogle 
produkter, og bestemmer jo fuldstændigt hvad der skal komme i produkterne og hvordan de skal 
produceres, så det er der, man kan tage nogle rigtige valg, hvad skal vi sige, grundlæggende 
anderledes valg og ændre på IKEAs samlede påvirkning, ved at være meget bevidst om hvad man 
gør der. Og det er der, man sådan arbejder med, vi kalder det et Sustainability Product Scorecard, 
som er 11 parametre, som når hele paraplyen igennem eller hele spektret af påvirkning og 
ansvarlighed igennem og på alle de parametre, bliver man så scoret, bliver hvert enkelt produkt 
scoret. Og lægger man under en hvis score, så bliver man nødt til at ændre på nogle ting, altså så 
skal det være produceret af genanvendt træ eller pakkes anderledes, så det belaster mindre i 
transporten eller man skal source træet i nogle andre områder eller det kan være alt muligt. 
 
I: Så I prøver at forene det økonomiske aspekt med det miljømæssige aspekt, altså der skal ligesom 
være en fornuft i at gøre det I gør, ikke? 
 
R: Jo, men det må godt være en langsigtet fornuft, altså der er mange af de her ting, som godt kan 
betyde en merpris for os eller en meromkostning til at starte med. Vi skal investere en masse penge 
i noget eksempelvis, men på lang sigt vil det helt sikkert kunne betale sig. På mellemlang og lang 
sigt er det i den grad fornuftigt. Altså man skal jo ikke fremskrive forbruget af træ i Europa og Nord 
Amerika mere end 10 år, før man begynder at ramme et eller andet loft for hvor meget mere man 
kan source ik’? Og så må man ty til Syd Amerika eller Australien og det er virkelig ikke særligt, 
hverken miljømæssigt eller økonomisk, fornuftigt. Så skal man hellere omstille brugen af træ, 
begynde at bruge alternative materialer eller genanvende træet eksempelvis eller noget andet. 
 
I: Så du snakker lidt om, at I er inde i en sådan ’transition proces’ lige nu eller hvad? 
 
R: Ja, det er vi meget  
 
I: Og det er også en del af strategien, det er den vej I går nu? 
 
R: Ja. Når vi kommer ud af indeværende periode, som går til 2020, så skal vi være ressource- og 
energineutrale eller ja, faktisk hedder det positive, men det kan man nok på energiområdet, altså 
producere mere fornybar energi end man selv bruger, så man bliver nettoleverandør.  
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På ressourceområdet er det jo sådan en lidt svær diskussion, fordi hvis vi ikke bruger ressourcerne 
på at producere IKEA produkter, bliver de så brugt? Og det er der, som IKEA eksempelvis jo også 
ofte bliver skudt i skoene, at vi medvirker til et køb-og-smid væk samfund. Hvis vi ikke var her, 
ville nogle andre så gå ind og tage vores position i stedet for? Så den der ressourcedel altså, den er 
lidt sværere. Energidelen er meget let, for der kan man producere noget energi, ressourcedelen 
sådan helt overordnet set bliver sådan lidt abstrakt, men er jo en rigtig fornuftig retning at gå i også 
fra et økonomisk synspunkt. 
 
Det er jo meget båret af sund forretning, men sund forretning handler jo om de økonomiske 
aspekter, det handler så sandelig også om de menneskelige aspekter, altså sociale påvirkninger, og 
sociale påvirkninger går jo helt fra, hvad skal man sige, dem der fælder træerne og hele sourcing-
delen og produktion, underleverandører og alt muligt andet til vores medarbejdere og vores 
slutkunder og vi betragter vores værdikæde, som værende fuldstændig, altså værende fra start til 
slut, så bortskaffelsesdelen, som jo også har nogle sociale aspekter eller noget 
perceptionspåvirkning, eller hvad man nu skal sige… En del af produktudviklingen handler om at 
lave nogle produkter, som er nemme at skille ad i de enkelte materialer, så det let kan genanvendes 
igen og det har selvfølgelig en afsmittende effekt på folks måde at tænke om IKEA. 
 
Men det der med, jeg kan huske, at vi også snakkede om det i telefonen, hvad der er den bærende 
kraft er altid lidt svært. Uden det bagvedliggende økonomiske rationale om at man nedbringer de 
langsigtede produktionsomkostninger, så bliver det en lille smule filantropisk ik’?, så bliver det en 
lille smule ’vi skal ind at pille ved noget perception’, som er fornuftigt, fordi vi nedbringer nogle 
negative miljøpåvirkninger, men som er båret af det alene, det kan måske være svært at være helt 
overbevisende. 
 
I: Jeg forstår ikke helt hvad du mener? 
 
R: Nej, at hvis der ikke er en bagvedliggende økonomisk årsag, som handler om at man nedbringer 
produktionsomkostningerne eller omkostningerne ved at drive sin virksomhed, så bliver noget en 
ren…jeg skal prøve at finde et eller andet eksempel…altså hvis man forestiller sig at man… 
 
I: Mener du, at der skal være et økonomisk rationale? 
 
R: Jo, og det er det, jeg mener, men et økonomisk rationale kan ligge mange steder. Det 
økonomiske rationale kan ligge selvfølgelig i produktionsomkostningerne og alt det her andet, men 
det kan også ligge i det her med, at man ved at påvirke perceptionen i en positiv retning kan skabe 
nye kunder eller nyt kundegrundlag, der tror jeg bare, at vi er… og det er sådan min egen personlige 
mening, at vi er lidt ude over der, hvor det alene kan være det, der er en bærende kraft. Vi bliver 
nødt til at have nogle historier at fortælle, og det er sådan min egen personlige holdning som 
forbruger også, altså jeg køber ikke ind af noget, som bare er grøn snik-snak, altså greenwash er 
noget helt andet, men når noget bare bliver ideer og visioner og sådan nogle ting og noget som skal 
få mig til at synes bedre om en virksomhed eller noget andet, ja, så vil jeg gerne ind under huden på 
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det, jeg vil gerne ind og høre arterien, jeg vil gerne høre, hvad det så er, der bliver forandret og se 
nogle resultater, fordi ellers så bliver det, ja, så bliver det bare snik-snak.  
 
I:  Men tror du, hvis vi vender blikket mod den politiske forbruger, tror du så, at der er mange som 
dig, der tænker sådan, tror du eller mener du at den politiske forbruger i dag er særligt 
fremtrædende? 
 
R: Nej, nej men jeg tror at forbrugerne generelt og ikke så meget den politiske forbruger som 
begreb, men forbrugerne generelt kan godt gennemskue når noget alene er båret af en lyst til at gøre 
noget og ikke er båret af en reel forandring, men det er et enormt svært og komplekst område, som 
er meget spændende. 
 
I: Ja, men det er det, det er nemlig rigtig spændende. 
 
R: Jeg glæder mig også til at læse dit speciale. Ja, altså der hvor man kan se for alvor…ja, altså med 
fare for at sige noget, som er sådan lidt internt, når der har været dårlige sager om IKEA, og det har 
der for nylig, altså for et par år siden, var der en gammel medarbejder, der skrev en bog om vores 
skovdrift, som var meget kritisk. ’Sanningen om IKEA’ tror jeg den hed, eller det hed den, jeg siger 
det nok bare ikke rigtigt. Og den kom frem i medierne og var i TV-avisen og alt muligt andet og vi 
klarede ikke pressehåndteringen særligt godt, altså hvis jeg sad, som almindelig forbruger og 
kiggede på det, så ville jeg tænke, at der har IKEA edder maneme fået et hak i troværdigheden, og 
vi kan jo ikke aflæse det overhovedet i vores salg og altså ikke en gang et lille dyk. Nogle af de 
store sager der har været, altså sådan noget som formaldehydindhold i billige reoler, det kunne man 
godt se, for det var sådan noget, hvor folk blev bange for, om det var farligt. 
 
I: Hvordan kunne man se det så? 
 
R: Jamen, der kunne man se, at salget simpelthen stagnerede eller faldt. 
 
I: Og hvad var det for nogle produkter? 
 
R: Det var sådan nogle bogreoler, tilbage i 1984. 
 
I: Ja okay, det er jo så også noget tid siden. 
 
R: Ja, det kunne man virkelig se, og det var sådan startskuddet til, at man for alvor fik sat fokus på, 
at det her Code of Conduct skal implementeres og skal følges op, og der skal testes og man fik lavet 
noget der hedder Compliance & Monitoring Group, som er sådan et over-organisatorisk organ, som 
sidder og udpeger retningslinjer og standarder og sådan nogle ting for IKEA. Og siden har man jo 
arbejdet så systematisk med det, så nu bliver IKEA meget fremhævet som et godt eksempel på 
Code of Conduct delen. 
 



	   83	  

Vi har den fordel, at vi jo selv styrer værdikæden, altså rigtig meget af det i hvert fald og selv 
designer produkterne, så vi handler ikke på et spotmarked, hvor vi skal have dokumentation for, at 
noget er sikret tilbage i led 4. Vi kan have, i kraft af vores størrelse, meget styr på tingene. Og det er 
jo også, hvad kan man sige, ja det gør sådan en transition, som vi er i gang med lettere på mange 
måder, nej, men det var lidt et sidespring. 
 
I: Nej, men det er interessant, det der med, at I ikke mærker nogen stærk forbrugerreaktion, for det 
er tit det, jeg tænker, når jeg hører om nogle tilfælde, hvor der måske er nogle dårlige sager. Jeg 
fornemmer bare ikke, at det er noget store virksomheder sådan kan mærke? 
 
R: Nej, altså så skal man nok tilbage til sådan noget Shell…hvad hedder den, den der 
olieboreplatform… 
 
I: Ja, og det er jo også der, at den politiske forbruger dukkede op, altså i hvert fald i Danmark. Det 
er jo et meget dansk begreb, altså man snakker om den etiske forbruger og den grønne forbruger i 
USA og alle andre lande, men den politiske forbruger er meget dansk. 
 
I: Men det er jo slet ikke sådan, at vi ikke tager det alvorligt, det må ikke lyde sådan, som at vi siger 
pfth… visse vasse, men…og vi bruger mange ressourcer på at holde os udenom de der sager. 
 
Men grundlaget for eller hvad skal vi sige problemfeltet, det er jo det der med, hvad der motiverer 
hvad. Det er klart, at vi gerne vil være en virksomhed, man kan stole på, og det er vi helt 100 
procent overbeviste om, at på sigt så får det afgørende betydning, at man kan vedblive med at stole 
på IKEA og det har afsmittende effekt på folks kvalitetsopfattelse, altså af vores produkter. 
 
Det er jo sådan lidt dobbelt, fordi vi…eller ikke dobbelt, men vi har også bare oplevet fremgang år 
efter år efter år på salg og på omsætning, på perception har vi på en masse parametre også oplevet 
fremgang. På synet på IKEAs ansvarlighed, synet på IKEAs miljøbevidsthed, det er faktisk gået ned 
af. Sammenhængen mellem pris og kvalitet, har vi også været udfordret på, altså at man godt ved, at 
det man køber i IKEA, eller tror, man går ud fra, at det ikke holder særligt godt, for det koster ikke 
særlig meget, så det må være lidt noget møg, men nu køber vi det, for det koster ikke særlig meget. 
 
I: Men har I sådan nogle bæredygtige produktlinjer? 
 
R: Nej 
 
I: Er det noget I sådan tænker over, at det måske er den vej I skal gå i fremtiden eller?... 
 
R: Ja, det er meget bevidst, at vi ikke har en del af vores sortiment, som det bæredygtige, den 
grønne IKEA linje. Vi har lige lanceret noget der hedder en PS kollektion, og det kommer sådan 
omkring hvert andet år, som er en samling produkter, som hvad kan man sige, peger i en 
udviklingsmæssig retning, og der er rigtig meget fokus, og det var der også sidste gang, rigtig meget 
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fokus på mindre miljøpåvirkning, så der er sådan nogle lidt eksperimenterende brug af materialer i 
den del, altså bambus, ny måde at bruge bambus på, som jo har nogle interessante perspektiver 
eksempelvis. Træplastkomposit og selvfølgelig en masse LED, så det peger en lille smule i den 
retning, men det er mere sådan et, hvad kan man sige, legesortiment, det er ikke det grønne 
sortiment, og det er ret bevidst, at vi ikke har det, fordi vi vil lægge de samme kriterier ned over 
hele vores sortiment, og de skal alle sammen overholde samme regler, de skal alle sammen være 
lige bæredygtige.  
 
Og derfor ligger der også nogle klare målsætninger om, at i 2015 skal al vores bomuld være BCI 
bomuld, i 2017 skal al vores træ være genanvendt træ eller stamme fra FSC-certificerede skove, 
altså sådan nogle målsætninger sætter vi op for hele sortimentet og for træ er det både massiv træ, 
men det er også fiberplader, altså spånplader, hvilket jo er lidt af en udfordring, fordi så skal man 
source træ, man er sikker på, source spånplader, hvor man er sikker på oprindelsen af det affaldstræ 
de får ind, så der kan være nogle udfordringer forbundet med sådan nogle ting. Men vi har en 
udviklingsafdeling, som sidder oppe i Sverige, som arbejder med netop de dele, altså hvordan man 
kan lukke cyklussen på en eller anden måde, altså lukkede kredsløb. Lukkede materialekredsløb er 
ikke altid fornuftigt at have internt i en virksomhed, men vi kan kigge på nogle steder, hvor det kan 
være, hvor der kan være fornuft i det. Altså alt det pap vi genererer i de danske eller i de europæiske 
varehuse, det anlægger adskillige tusind tons om året, det…Vi bruger en masse pap, som emballage 
eksempelvis, kunne vi få det tilbage i cyklussen eller de interne materialestrømme, så ville man dels 
skære nogle fordyrende led væk, man ville også slippe for at skulle ud og handle pap på 
verdensmarkedet og man ville måske kunne optimere logistikprocesserne og derved mindske 
miljøpåvirkningen. 
 
Altså der er sådan noget, der hedder Kaset, som er sådan noget kontorudstyr, papirholdere og 
mapper og sådan noget, som vi sælger, og alt det pap der bruges deri er genanvendt pap og en del af 
det stammer fra de danske varehuse. Vi får vores pap, som vi laver ca. 4000 tons om året i de 
danske varehuse, bliver transporteret til Skjern Papirfabrik, hvor det bliver lavet til nogle store 
papsider, som så bliver kørt til Polen, og som der bliver lavet de her Kaset-produkter af. Og det pap 
vi genererer i de danske varehuse, er faktisk halvdelen af alt det pap, der bliver brugt til de her 
Kaset-produkter, som bliver forsynet til hele verden. 
Sådan nogle processer kan være rigtig rigtig interessante at insource eller få ind i vores egen måde 
at gøre tingene på, fordi så har vi vores egen værktøjskasse, vi kan trække ting ud af. Vi kan 
optimere affaldsprocesserne eksempelvis, så de mere er tilrettelagt til genanvendelse. 
 
Og der tror jeg, qua vores størrelse, men også qua, at vi har den her intention om at blive 
ressourceneutrale, der er en masse, når man sidder og gennemgår de der processer, der er en masse 
økonomisk rationale i det. Papprisen stiger fordi, der er efterspørgsel efter genanvendt pap, hvis vi 
kan holde den internt, så kan vi jo holde prisen neutral, fordi den er omkostningsreguleret 
udelukkende og ikke markedsbaseret. Så der er en klar, der er en helt klar rød tråd fra den 
økonomisk rationelle tilgang til udvikling og så til den mindskede miljøpåvirkning.   
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Og der hvor jeg jo også nogle gange bliver skudt i skoene, at jeg…og ligesindede med mig, at vi 
begynder at fremhæve ting, som bare er økonomisk tænkning, som værende noget der har med 
miljø at gøre, altså som CSR, det, det…ja, et eller andet sted ik’? 
 
I: Det ser du som en udfordring? 
 
R: Ja, det kan da være en udfordring, at skulle fremhæve sådan nogle ting eller, at det er sådan 
noget…det er lidt komplekst og jeg har lidt svært ved at forklare præcist, hvad det er, men altså jeg 
synes, at CSR diskussionen også bliver en lille smule teoretisk og alt for teoretisk nogle gange, hvor 
det i stedet for at komme udover stepperne, så bliver vi ved med at diskutere, hvad begrebet handler 
om. Og det synes jeg er mindre interessant om det skal hedde corporate social responsibility eller 
bare social responsibility eller corporate responsibility, det er i virkeligheden ligegyldigt, fordi at 
det alt sammen er det samme synes jeg. Det må være båret af et ønske om at ville det bedste for sin 
virksomhed,  og det værende sig i perceptionsdelen i forhold til den eksterne markedsføring, ekstern 
perception, den interne perception, udvikling alt det her andet, det må være båret af et samlet ønske 
om at ville det bedste. 
 
Så er der alt sådan noget med employer branding og alt det der andet, som er enormt vigtigt, altså 
hvad kan man sige IKEA i Danmark er jo ikke en enorm videntung virksomhed. Det er en retail-
virksomhed, men det er jo en klar fordel, at de dygtige retailere har lyst til at arbejde i IKEA. 
 
I: Og der er CSR også et parameter, eller hvad tænker du? 
 
R: Ja, det er det og nok i mindre grad vores branche, end i mange andre brancher, men det er da et 
parameter. 
 
I: Det som jeg synes er interessant det er om forbrugeren interesserer sig for CSR? 
 
R: Ja, det ved jeg.  
 
I: Mener du, at når en børnefamilie går ned og køber ind…der er jo mange, der heller ikke engang 
ved hvad CSR er, så hvad tænker du om det, altså oplever du en stor interesse for det I gør indenfor 
social ansvarlighed? 
 
R: Nej, ikke så meget hvis man siger socialt ansvarlighed, men hvis man siger, altså for 
børnefamilien, der er en ekstrem stor fokus på visse dele af det, og den ekstremt store fokus handler 
meget om, hvad man orienterer sig efter som forbruger. For børnefamilier kan det være vigtigt, at 
der ikke er indholdsstoffer, som udskilles til luften…hvad hedder det…indre miljø…altså at der 
ikke er emissioner som gør luftkvaliteten dårlig, at koncentrationerne af kemikalier er holdt på et 
absolut minimum og at man udfaser de farlige ting. Det er sådan noget børnefamilier… 
 
I: Det oplever I en interesse for? 
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R: Ja, det har vi en meget stor interesse omkring. Vi havde på et tidspunkt nogle plejeprodukter i 
vores Family serie, som indeholdt parabener og det kom vi virkelig i vælten for, og der kunne man 
for alvor se, altså der kunne man se et resultat af, at folk var bange eller var skræmte over udsigten 
til at de puttede noget på sig, som kunne være farligt, hormonforstyrrende. Der er ekstremt stort 
fokus på de dele, altså produktsikkerhed sådan over en bred kam, men særligt indholdsstoffer. 
 
I: Så der har I altså oplevet sådan en konkret forbrugerreaktion? 
 
R: Ja, men om man kan kalde den politisk, altså det er der, hvor begreberne bliver en lille smule 
svære, fordi det er jo ikke… 
 
I: Men hvordan ser du den politiske forbruger, for der er jo ikke nogen klar definition af den? 
 
R: Nej præcis, og det er det, jeg synes er så væsentligt at sige, at det er den ansvarlige forbruger, for 
hvis man kalder den politisk…den politiske forbruger har i, i hvert fald da jeg læste, så var det en 
der ville ændre på nogle ting gennem sine købsvaner ik’? 
 
I: Jo, en der tænker på fællesskabet ik’? 
 
R: Præcis, Brent Spar, Shells olieboreplatform, den franske vin. Alle de der eksempler på samlet 
boykot, der har været og økologisk mad til en hvis grad, handlede meget mere om fællesskabets 
samlede påvirkning eller fællesskabets ve og vel, end det handlede om den personliges ve og vel. 
 
I: Nej, så du mener ikke, at man kan snakke om den politiske forbruger, når man handler ud fra sit 
eget ve og vel? 
 
R: Nej, men så er det den bevidste forbruger, og den bevidste forbruger er ekstremt styret af 
bevidstheden omkring et eller andet og den bevidste forbruger kan også sagtens have et ønske om at 
købe der, hvor man kan være sikker på, at der ikke er børnearbejde blandet ind i de produkter, man 
køber. 
 
I: Den bevidste forbruger, som du snakker om det er den som handler ud fra…som ikke vil købe 
cremer med parabener til sine børn og sådan noget, som går ud fra sin egen lille sfære, det er den 
som I ligesom prøver at tilgodese? 
 
R: Ja, altså ja, men om det sådan er rigtig bevidst, at vi vælger den frem for den anden, det synes jeg 
er lidt svært at sige, fordi vi fravælger jo ikke den politiske forbruger overhovedet, men… 
 
I: I mærker den ikke som sådan? 
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R: Nej, og måske er det det, der er essensen, at vi mærker resultatet af den bevidste forbrugers 
fravalg og tilvalg med det samme, mens den politiske forbruger er mere usynlig i 
købssammenhænge. Man kan godt sige alt muligt, men man handler anderledes. Den anden, hvis 
man kan kalde den ’den bevidste forbruger’, den der handler ud fra et egocentrisk, men uden at 
være i negativ forstand, men med et ønske om at passe på sig selv og sine nærmeste, jo meget 
handler sådan intuitivt, her og nu, altså er der en mindste tvivl om indholdsstoffer eller en 
barneseng, der kan falde sammen og et barn kan komme til skade, et eller andet. 
 
Der har vi systemer sat op, altså det er jo noget, vi tager ekstremt alvorligt. Produktsikkerhed, altså 
det er jo produktsikkerhed i forhold til indholdsstoffer, men jo også særligt… i lige så høj grad 
fysisk produktsikkerhed, og der kan vi altså…ja det er jo egentligt meget interessant…det er jo ikke 
så meget noget vi ser som, hvad kan vi sige CSR eller den her sustainability paraply. Det er ikke 
noget, der bliver fokuseret så meget på indenfor den. Vi italesætter det meget indenfor andre 
sammenhænge, men den der sustainability paraply handler mere om nogle andre ting. Men 
produktsikkerhed, altså når vi snakker indholdsstoffer, så handler det om miljø, og så er det typisk 
sådan nogle som mig, der kommer til at sidde og snakke om det, mens produktsikkerhed, sådan 
fysisk produktsikkerhed, handler om nogle andre ting. Det er egentlig skægt, jeg har ikke tænkt 
over det før, men det er egentlig skægt, at det er delt sådan op. Men det er jo bare internt hos os. 
 
Tilliden til vores produkter og tilliden til os som virksomhed er ekstremt vigtig for forbrugerne i det 
hele taget. Men der er så mange forskellige, meget bløde aspekter af det, altså børnearbejde, 
ansvarlig skovdrift, alt det der andet, som man jo ikke mærker på slutproduktet, det er også en del af 
det, men det er den mere langsigtede påvirkning tror jeg. 
 
I: Men den interesse mærker I ikke som sådan lige nu? 
 
R: Nej 
 
I: Men hvordan tror du så at udviklingen vil være, tror du den politiske forbruger bliver mere 
synlig? 
 
R: Nej det ville være dejligt, men det tror jeg ikke. Særligt ikke nu med de økonomiske forhold folk 
er underlagt eller som vi generelt har fået banket os selv til at tro, at vi ikke har råd til noget…nej 
der tror jeg, det er mindre… Vi oplever en, jeg vil ikke sige vigende interesse, men i hvert fald ikke 
en styrket interesse for det, vi oplever en styrket interesse for tips og tricks til at nedbringe sit 
forbrug derhjemme, og så den der med sikkerhedsdelen af det. 
 
I: Ja, ja 
 
R: Men det er igen meget den der personlige del, og man kan sikkert koge teoretisk suppe på, at 
CSR har bevæget sig fra at være noget, og det skal ikke lyde negativt, altså den teoretiske suppe, det 
er positivt synes jeg, men har bevæget sig fra at være noget meget stort og globalt, til at være noget 
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helt nært, at vi i vores købsvaner søger at afspejle, hvad der er vores egen personlige holdning til 
det liv, vi gerne selv vil leve. Altså det er jo ikke kun IKEA, solcelleindkøb og alt muligt andet, som 
selv de mest…altså længst ude på den yderste højrefløj, nu kan se fornuften i. Dem som sidder og 
griner af økologisk mad, de sætter solceller op. 
 
I: Jeg var inde og se på jeres hjemmeside, jeg ved ikke om I har gjort det endnu, men i hvert fald 
med nogle af jeres udstillingsrum, der vil i vise, hvordan man kan vælge et grønnere alternativ med 
besparelse af lys og alt sådan noget, har I gjort det endnu eller er det noget i vil gøre? 
 
R: Nej, vi er i gang med en implementering af det.  
 
I: Hvorfor gør I det? 
 
R: Dels båret frem af en efterspørgsel kan man sige, men også fordi, at vi mener, at vi har nogle 
rigtig gode løsninger. Vi har i vores produktudvikling over de sidste år fokuseret ekstremt meget på 
at nedbringe påvirkningen derhjemme fra. Og så et eller andet med, jo, følelsen af et fælles ansvar 
også, og uden at det skal lyde for langhåret og nu tager vi ansvar for alle, men så er vi jo godt klar 
over, at hvis vi fremskriver vores vækst, og hvis vi nu for alvor kommer ind på det indiske marked, 
og vi er allerede godt i gang på det kinesiske marked, så bliver den samlede påvirkning fra brugen 
af vores produkter og fra produktionen af vores produkter, jo, eksponentielt stigende. Nedbringer vi 
ikke den relative påvirkning pr. produkt og også den påvirkning, der sker hjemme hos folk, når de 
bruger vores produkter, så løber vi tør for ressourcer. Så den lange forkromede version af det 
handler om, at vi ikke har råd til, hverken som virksomhed eller som jord eller som mennesker, at 
lade stå til. Hvis vi ikke sørger for at medvirke til den her omstilling, transition, som hele verden jo 
står overfor at skulle igennem, og er godt i gang med på mange områder, så kan vi ikke være her, 
altså så er vi for mange mennesker. 
 
I: I føler, at det er et ansvar, når I er så stor en virksomhed, som I er? 
 
R: Vi føler i hvert fald, at vi kan medvirke til at tage vores del af slæbet, om jeg så må sige, og så 
tror vi, at der er en klar forretningsmæssig fordel ved at være dem, der presser på i udviklingen.  
 
I: Ved at være de første indenfor de forskellige områder?... 
 
R: Ja, men også gøre meget dyre teknologier tilgængelige for de mange mennesker, altså LED 
pærer er et område vi fokuserer rigtig meget på og satser rigtig meget på. Sparepærerne var vi 
nogen, eller hvad kan man sige, ja, det var os, IKEA, der introducerede dem til en overskuelig pris, 
hvor folk kunne have råd til at udskifte deres pærer derhjemme med dem, og den markedsdel og 
den position har vi fastholdt og har vi styrket indenfor sparepærerne. Og nu kommer LED og er 
kommet i nogle versioner, hvor vi synes, at det ud fra sådan et indretningsmæssigt perspektiv til 
fulde lever op til det, man kan forvente af pærer. Det har ikke længere det der kedelige blå, meget 
skrigende lys. 
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I: Det er jo interessant, fordi på en eller anden måde, så gør I jo også noget for at skabe…I bidrager 
jo også til at skabe en grønnere kontekst for forbrugeren…lige nu og her er der måske ikke den 
store efterspørgsel, men I presser den lidt den vej?    
 
R: Ja 
 
I: Er det sådan en bevidst strategi? 
 
R: Ja, det er meget bevidst, og jeg tænker nogle gange om det er for meget af det gode, men den der 
grønne omstilling, hvis man kan kalde den det, er piske-død-nødvendig. 
 
I: Og den forsøger I også at føre videre til jeres forbrugere, kunder? 
 
R: Ja det gør vi, man kan sige vores øverste forretningside er, at vi skal skabe en bedre hverdag for 
de mange mennesker. Det er sådan vores øverste vision. Og nu er vi i en position, hvor det faktisk 
kan lade sig gøre og så gøre på lang sigt, ved at sikre at vi nedbringer vores samlede påvirkninger 
eksempelvis, eller når man kigger på at energiprisen stiger og stiger, så må de mange mennesker, de 
almindelige mennesker have noget for ligesom at imødekomme den stigning, altså noget der bruger 
mindre energi. Og som på sigt også gør, at vi nedbringer vores drivhuseffekt, drivhusbelastning, 
klimabelastning, alle de her andre ting, som vi tror er helt nødvendige for, at vi kan vedblive med at 
drive, ja, forretning, men også at eksistere som menneskehed, på den helt lange bane.  
 
Det vil vi gerne tage vores del af ansvaret for kommer til at ske. Og så er det jo heller ikke en 
hemmelighed, og det tænker jeg, det er ikke farligt, at sige, at vi også ser et forretningspotentiale i 
det, og det er en væsentlig drivkraft. Hvis vi kan være med til, ligesom at italesætte behovet for den 
grønne omstilling, så kan det have den effekt, at folk vælger os til, når de skal ud at gøre deres for 
den grønne omstilling. Så nej absolut, det gør vi meget ud af at italesætte, og også ude i vores 
varehuse, hvor vi kommer til at snakke mere og mere om det. Og vise løsninger netop på hjem, som 
belaster mindre, hvor vi også, og det kan måske være sådan lidt…det kan man måske grine lidt af, 
hvis man er sådan én der beskæftiger sig med området, men sådan noget som opbevaring af mad, 
altså helt jordnært, at gemme madrester og alt muligt andet. Ja, jeg er bange for, at vi bliver slået 
lidt oven i hovedet, men vi begynder at fortælle, altså vi begynder at italesætte den del af det også, 
altså ’husk nu at…en tredjedel af maden bliver smidt ud’, ’køb nogle gennemsigtige plasticdimser, 
som du også kan sætte i mikroovnen’.  
 
I: Så I medvirker jo også på en eller anden måde til at gøre forbrugeren grønnere? 
 
R: Det håber vi, det vil vi gerne. Nogle ville så sige, jamen det gør I kun for at sælge en masse 
dimser, og det vil jeg gerne…den diskussion tør jeg godt at tage. Altså vi sælger nogle dimser i 
processen, men vi ville sælge måske nogle andre dimser, hvis vi ikke sagde det på den måde, vi 
gjorde. 
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I: Så I følger vel bare med den…nu snakkede vi om diskurs, men der er vel en grøn diskurs ik?  
 
R: Jo, det tror jeg, det vil jeg gerne, det håber jeg der er. Og vi vil gerne medvirke til at styrke eller 
presse i den retning i hvert fald. Og ind imellem så synes jeg jo også, at vi oplever, at vi er foran de 
forespørgsler, vi får omkring ting. Og det tror jeg, der er mange virksomheder, der oplever, at de i 
forhold til det politiske og den politiske sfære er langt foran, hvad handler om grøn omstilling. Man 
snakker så meget om ikke at sætte barrierer op for erhvervslivet, men altså vi er ikke særligt bange 
for regulering, vi er bange for usikre rammevilkår, og det er sådan noget som den lange forhaling af 
energiforliget. At det tog så lang tid at få de aftaler igennem, gjorde at folk holdte tilbage med deres 
investeringer, for de kender jo ikke rammerne om 3,4,5 år. Nu har vi ligesom et forlig, der peger 
frem til 2020, så ved vi, så kender vi tilbagebetalingstiden på de investeringer, vi skal til at lave. Og 
så kan vi finde ud af om det falder ind under vores budgetramme eller ej. Og det er jo sådan vi 
agerer, altså vi kan ikke bruge de der, der sidder og siger uh…det er farligt for erhvervslivet, vi vil 
hellere have nogen der siger, det er sådan vi gør og så peger vi i den retning.  
 
I: Så hvordan synes du, at den politiske stemning er i Danmark vedrørende CSR?  
 
R: Jamen, vi har jo heldigvis en regering, som i hvert fald italesætter det rigtig meget. Jeg synes, der 
er sket meget godt og jeg synes, at energiforliget er et rigtig stort skridt i den rigtige retning. Jeg 
synes stadig, at det er båret lidt for meget af noget sådan, ja, en lille smule populistisk frygt. 
Kemikaliediskussionerne bliver tit hægtet helt af og bliver vox pop-agtige med at gå rundt og 
spørge nogen om de er bange for kemikalier. Altså, og der synes jeg lidt at politikerne hopper med 
på den, men det er sådan det, der bliver vist i fjernsynet. Jeg synes faktisk, at der er mange gode 
kræfter indenfor det politiske liv, som kæmper hårdt for at, hvad kan man sige, at virksomheder 
medvirker til at tage deres del af ansvaret, men også er med på, at det kræver nogle rammevilkår, 
som virksomheder kan agere indenfor. Årsregnskabsloven er jo en del af det, paragraf 99A og de 
der dele, som selvfølgelig peger i en retning. 
 
Jeg synes tit, at jeg bliver overrasket over eller indimellem bliver jeg overrasket over, at man ikke er 
en lille smule mere ambitiøs. At vi som land godt kunne være, altså her tænker jeg Danmark, så ved 
jeg, der er EU og vi har nogle vilkår vi skal bokse lidt med der, men i virkeligheden kunne man 
godt komme meget længere i omstillingen. 
 
I: Ja, men Danmark er jo rimeligt meget fremme, vi har jo CSR rapportering, og vi er også rimeligt 
meget fremme i forhold til andre lande, altså de skandinaviske lande i hvert fald. 
 
R: Jo jo, jamen det er vi på en masse områder, men nogle gange tror vi også, at vi er bedre end vi er. 
På sådan noget som affaldssortering er vi jo milevidt fra Tyskland eksempelvis og Sverige, hvor det 
virkelig er blevet en del af deres kultur, meget mere end det er i Danmark. Og det er så noget med 
varme og elektricitetsinfrastruktur og opbygning, som gør at vi vil hellere brænde vores affald af, 
fordi så slipper vi for at importere kul, der er sådan nogle andre ting, som ligger indlejret i hele den 
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diskussion, altså alle de milliarder, der er investeret i fjernvarminfrastrukturen, hvis man skal til at 
forsyne med varme på en anden måde, så ligger den investering der og skal forrentes på anden vis, 
så der er en masse sådan indlejrede diskussioner. 
Vi er rigtig rigtig langt på bevidstheden og vi er et meget oplyst folkefærd, så derfor ville det være 
let eller relativt meget lettere, at skifte Danmark i en rigtig retning. Vi er jo samtidig et land, som 
består af alle slags mennesker, så derfor er det også klart, at det kræver nogle kampe indimellem og 
at vi har sådan en rigtig demokratisk måde at gøre tingene på, gør jo også, at vi ændrer os lidt 
langsommere end nogen, hvor der pludselig kommer en regering og siger ”nu skal al grøn energi 
have hundrede procent substitution”. Så er det klart, så laver man et kæmpe skift, ”bang”, men så 
taber man måske nogle mennesker undervejs. Jeg synes, at vi er langt, men i virkeligheden synes 
jeg godt, at vi kunne være endnu mere ambitiøse på de regler eller tiltag. 
 
I: Er I med i nogle CSR fælleskaber? I er jo selvfølgelig med i UN Global Compact, men er I med i 
nogle andre og hvad betyder de for jer?  
 
R: Jo, vi er med i en del. Vi sidder i FSC, som er det her træcertificering, der sidder vi med i 
bestyrelsen og Better Cotton Initiative, som jo er de to store ressourcer, som vi forbruger. ILO og 
forskellige andre er vi også med i på globalt plan. 
 
I: Hvad betyder det for Jer, at være med I dem? 
 
R: At vi kan påvirke, at vi kan søge indflydelse og at vi er i stand til at følge udviklingen. Særligt på 
BCI og FSC, som jo er de kriterier, vi selv anvender på vores produkter. At vi er med til at udvikle 
kriterierne og være med til at sikre, at vores forretning kan følge med. 
 
I: Så I henter også inspiration derfra? 
 
R: Ja meget. Det er enormt vigtigt, at være med i de der organisationer for os. BCI var vi med til at 
stifte i sin tid og FSC i virkeligheden også, der har vi været nogle af kulturbærende. 
 
I: Og hvad med partnerskaber, er det noget I har? 
 
R: Sådan strategiske partnerskaber har vi Verdensnaturfonden, Unicef og Red Barnet, som er vores, 
altså på verdensplan, strategiske samarbejdspartnere. 
 
I: Og hvad giver de jer, altså hvad får I ud af de partnerskaber? 
 
R: En masse ting, jeg ville jo gerne sige, at de gav os…at de var vores vagthunde, at de sørgede for 
at holde os til ilden, at de sørgede for hele tiden at udfordre os til at blive bedre, og sådan er det ikke 
altid, men det er det som…det er det, der er formålet. Det startede, specielt samarbejdet med Unicef 
og Red Barnet, det startede som følge af sådan nogle børnearbejde sager, som kom frem i medierne. 
Ikke kun IKEA, men tæppebæltet i Pakistan, som jo var forfærdeligt betændt med en masse 
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børnearbejde over det hele. Og de kom ind og var vores…fordi IKEA henvendte sig og sagde hvad 
skal vi så gøre, altså hvordan gør vi det bedst, skal vi bare gå ud og lukke fabrikkerne eller skal vi 
medvirke til at understøtte en god social udvikling. Og der var det jo deres holdning, helt klart det 
sidste, at man skal medvirke til en positiv udvikling, snarere end at trække følehornene til sig for 
ellers kommer der bare nogle andre. Og så har de været samarbejdspartnere lige siden og har været 
med til også at udarbejde vores Code of Conduct og være med til at udarbejde de krav vi stiller og 
måden vi stiller kravene på og jeg har et rigtig godt samarbejde med dem på en masse områder. 
 
I: Du snakkede om hvad formålet var og at de skulle være jeres vagthunde, men sådan er det måske 
ikke? 
 
R: Nej, ja, det er jo mig der synes, at en gang imellem, må de gerne være lidt mere ambitiøse på 
vores vegne og være med til at udfordre os mere end de er, men de er med til at holde os til ilden 
kan man sige, men de er også med til hele tiden at vurdere om de ambitioner vi har er tilstrækkelige, 
og om vi kan gøre tingene på en anderledes måde. Og så er de dem som, specielt Unicef og Red 
Barnet, som får de her penge vi samler ind, i forbindelse med vores tøjdyrskampagne. Der får de 
dem, som de deler og bruger på nogle projekter rundt omkring i verden og så er der også nogle 
kæmpestore sponsorater, altså af specifikke projekter de har rundt omkring i verden, som IKEA går 
ind og sponsorerer udenom de der tøjdyrskampagner.  
 
Så de er jo vores filantropiske gren, den gren som rækker ud over IKEA, og for langt størstedelens 
vedkommende projekter der jo ligger helt fjernt fra IKEA. Det har i virkeligheden ikke nogen 
kobling til vores kerneforretning, og det er jo der man i CSR snakken også kan blive en lille smule, 
hvad skal man sige, jeg får skudt i skoene, at så er det jo ikke rigtigt, så køber man sig aflad. Vi har 
heldigvis så meget rigtigt, som er tæt på kerneforretninger og dybt forankret i kerneforretningen, så 
vi med god samvittighed kan gøre det andet, fordi det er ikke noget, hvor vi er ude og købe os aflad, 
det er simpelthen et ønske om at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker, men altså også 
gøre en reel social forskel. Så ja formålet med det samarbejde er jo at… Nej det har mange formål, 
men noget af det er jo virkeligt at skabe bæredygtige, sociale forandringer i områder, hvor der 
virkelig trænger. 
 
I: Så det er nogen I lytter til i hvert fald? 
 
R: Ja, det er det, det er det bestemt. Altså deres projekter omkring skole, børns skolegang i Indien 
og Pakistan, som jo er skrevet ind i vores Code of Conduct nu, som en integreret del, altså at man 
skal sikre skolegang for børn, er en ekstremt vigtig del. Og ’empowerment of women’, specielt i 
Indien og Pakistan hvor, i kraft af vores sponsorater og de penge vi samler ind til dem, har de været 
i stand til virkelig at lave nogle kæmpe projekter i mange tusinde byer rundt omkring. Når vi laver 
vores egne opgørelser, så er det jo sådan 20 millioner børn, der direkte er blevet influeret af vores 
samarbejde med Unicef og Red Barnet. Det er fantastisk sådan et socialt løft, det har fået. 
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I: Ja, det må man sige. Mediebilledet i Danmark, synes du, at der bliver fokuseret meget på de gode 
historier eller de dårlige historier om CSR – virksomheders sociale ansvar? 
 
R: Mediebilledet generelt, altså de toneangivende medier, fokuserer stort set kun på de negative 
historier. Man skal ned i specialmedier for at finde de rigtig gode historier. 
 
I: Så for eksempel det du lige fortalte om med de 20 millioner børn, det vil der ikke være nogen, der 
kunne læse om nogen steder? 
 
R: Nej, der ville aldrig være nogen, der ville skrive om det. Vi prøver hvert år, men der er 
simpelthen ingen. Nej, så bliver det taget op, som en lille notits eller et eller andet, mens parabene-
sagen, den kom i alle store dagblade, TV2 News og alt muligt andet med det samme. Vi havde en 
sag for ikke så længe siden, et halvt års tid siden, det var i virkeligheden ikke en IKEA sag, men der 
var mistanke om at…eller der kom en rapport fra Holland, hvor man havde opdaget, at der 
var…indimellem kunne være høje koncentrationer af gasser i containere, som var blevet 
transporteret fra Asien, og ikke fordi man gasser containerne, men fordi produkterne udskiller 
forskellige stoffer undervejs, under de her tre måneder i en lukket container. Så skete der en op-
koncentration og det gjorde at de medarbejdere, som skulle tømme containerne, faktisk blev udsat 
for meget høje koncentrationer af nogle forskellige stoffer, langt over grænseværdien.  
 
Det kom til Danmark og der stod TV-Avisen herude om morgenen og alle aviser skrev om det ”Gift 
i IKEAs containere” og der var ikke noget belæg i at sige, at der var gift i containerne. Vi 
medvirkede i en artikel ved at sige, at vi havde forbudt gasning af containere, altså at man brugte 
nogle andre metoder. Helt tilbage i 2009, forbød man det. Men så ruller den og det er der kæmpe 
stort fokus på. Og det er jo, ja, jeg skal ikke sidde at klage overhovedet, fordi sådan tror jeg, at alle 
har det med det ligegyldigt hvilket område de sidder med. Man vil meget hellere have de dårlige 
historier end de gode, og så må vi jo være bedre til at fortælle de gode historier. Jeg tror meget, vi 
skal se indad i sådan en sammenhæng. Jeg tror ikke, at medierne kan skydes alt i skoene. Altså vi 
må også sælge det ind på en måde, så folk forstår det og så det bliver andet end den gode historie, så 
det bliver et eller andet, der relaterer sig.  
 
I: Det er jo også den vej, at forbrugeren skaffer sin information især ikke? 
 
R: Jo, jo. Det er i købssituationen og i den der browsing situation at vores kunder og forbrugere i 
det hele taget har lyst til at høre om de her ting. De har mindre lyst til at læse om en artikel om 
IKEA og alt det fede de gør i Politiken lørdag formiddag. Det er mere, når de står ude i IKEA eller 
når de sidder derhjemme og planlægger deres køb, altså er inde på vores hjemmeside. Så de to 
allervigtigste medier vi har er vores varehuse og vores hjemmeside og der er vi ikke gode nok til at 
kommunikere endnu, altså det er en proces vi er i gang med og har været i gang med vældig længe, 
vi har ikke helt knækket nøden endnu, hvor vi kobler alt det vi gerne vil og alt det vi gerne vil sige 
med folks køb. 
 



	   94	  

I: Men er der nogen grund til det? 
 
R: Ja, det er helt klart en effekt af, at vi altid har været underlagt en ’den der lever stille lever godt’, 
svensk ydmyghed i forhold til det her. Og som jeg også meget har følt i Danmark, altså at vi…det er 
meget bedre at gøre en masse ting og så fortælle om noget af det, end at fortælle en masse ting og så 
gøre noget af det. 
 
I: Men er der nogen grund til at gøre det? 
 
R: Altså fortælle om det? 
 
I: Ja 
 
R: Ja, fordi vi når ud til de mennesker, som…ja og det er jo der, der er vi tilbage…om…hvis vi vil 
den her transition, og hvis vi vil have folk til at vælge LED frem for hallogen og alle de der ting, 
som vi jo gerne vil, så bliver vi nødt til at fortælle om, hvorfor det er væsentligt. 
 
Jamen, det var da et smaddergodt spørgsmål for der er jo ikke nogen grund til det, hvis folk er 
ligeglade med de langsigtede, altså det her Better Cotton Initiative og sociale projekter og sådan 
nogle ting, hvis det ikke betyder noget for folk, hvorfor så fortælle om det og det…ja…? 
 
I: Men det vender vel tilbage til det, som du har snakket om hele vejen igennem, nemlig at I har det 
her fremtidsperspektiv, at det er langsigtet? 
 
R: Jo, jo. 
 
I: Men for ligesom at runde det hele af, så lige nu og her…hvis man snakker om at den politiske 
forbruger er en drivkraft for Jer, det er den ikke? 
 
R: Jo, på den lange bane 
 
I: Men ikke lige nu og her, hvis vi snakker om dagens politiske forbruger? 
 
R: Dagens politiske forbruger er ikke særlig aktiv i sine til- og fravalg, det oplever jeg i hvert fald 
ikke. Dagens politiske forbruger svarer måske anderledes på undersøgelserne eller mere negativt på 
undersøgelserne end dem, som ikke er de politiske forbrugere, men ændrer ikke sine købsvaner i 
samme grad, som man skulle gøre, hvis man var en reel politisk forbruger. 
 
I: Men det medvirker I måske til, at om 10-15 år, at det er andre krav, man stiller til den vare man 
køber? 
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R: Ja, men det tror jeg. Den vej tror jeg helt klart, vi bevæger os alle sammen. Hvad der så er 
kommet først, det har jeg sku lidt svært ved at sige, om det er de stigende krav fra forbrugerne eller 
virksomheders konkurrence om at være dem, der er bedst, der har ført til at tingene nu ser 
anderledes ud nu, end de gjorde for 10 år siden. Der er jo ikke nogen virksomheder som ikke, altså i 
hvert ikke nogen retail-virksomheder, som ikke har en eller anden grad af det her inkluderet i deres 
måde at kommunikere på. Altså JYSK har FSC-certificeret træ. Jeg ved godt, at de gør en masse, 
masse ting, men de gør det endnu mere hemmeligt end vi gør, til gengæld har de fuldstændig FSC-
certificeret deres sommermøbelsortiment. Ja, selv dem skulle jeg til at sige, at de har…ja, jeg ved 
det sgu ikke, om det er virksomheders konkurrence om hvem der siger mest eller siger det bedst, 
eller om det er kunders efterspørgsel, som har ført udviklingen i den her retning. 
 
I: Det kan jo være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, men måske i jeres situation handler I 
proaktivt og så forbrugeren, den politiske forbruger, handler reaktivt, fordi de ligesom følger med? 
 
J: Ja, men det tror jeg, men der er en grad af hygiejnefaktor i det, altså at man forventer mere og 
mere som forbruger af virksomheder, altså der er ikke nogen, der ikke går ud fra, at IKEA har en 
politik om børnearbejde, overhovedet. Der er ikke nogen der…det kan godt være, at det ikke er så 
bevidst, og at det ikke er medvirkende til, at man lægger sine køb her, men man går som en 
selvfølge ud fra, at vi har en klimastrategi også og den der hygiejnefaktor var der ikke for 10 år 
siden i samme grad i hvert fald. 
 
Men det er jo lidt interessant om det er forbrugeren, den politiske forbruger, der sådan bevidst har 
fået det den vej eller om det er bevidstheden om, at der eksisterer en politisk forbruger, der har fået 
virksomheder til at flytte sig i den retning. Det er nok en blanding af alle mulige ting. 
 
I: Jo, men det er nemlig interessant. 
 
R: Ja, men tilbage til den der med Apple, jeg ved ikke hvem, jeg ellers skulle vælge, hvis jeg skulle 
have et eller andet, hvor der var taget nogle positive tilvalg undervejs for jeg går ud fra, at det er 
dem, der er mest bevidste om det, selvom at jeg også har set de samme udsendelser og ved de er 
nogle værre nogen. 
 
I: Men det er jo en helt anden snak, om man har et brand, der er så stærkt, at man kan gå igennem 
de værste mediestorme uden at det har nogen effekt. 
 
R: Ja, ja, og som ikke en gang bliver rigtige mediestorme vel, folk siger ”puh”, men de sidder og 
skriver det på deres Mac, opdaterer deres facebook profil med ”uh…, jeg hader Mac” på deres 
IPhone. 
 
R: Der var også noget andet, jeg ville sige, jo den der med pris. Jeg synes, at den er så væsentlig, 
men jeg har svært ved sådan præcist, at forklare hvad resultatet vil være. Men som jeg startede med 
at sige, de der langsigtede effekter af at lade stå til eller de langsigtede effekter af at være en 
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proaktiv virksomhed, som agerer på det område, gør jo at man på et tidspunkt vil se, at der sker et 
skift, hvor hvad kan man sige de gode produkter bliver billigere end de dårlige produkter. 
 
I: Og det er jo jeres strategi ik?, fordi I ønsker jo ikke, at produkterne skal blive dyrere? 
 
R: Nej præcis og vi tror tværtimod, at vi kan fastholde eller sænke priserne ved denne her 
omstilling. Det vil alt andet lige blive billigere eller mindre omkostningsfuldt at producere. 
 
I: Så hvis jeg lige skal opsummere, så mærker I ikke den politiske forbruger lige nu og her. Det er 
mere den bevidste forbruger, der træffer valg ud fra sin egen sundhed og velvære, men I har en 
langsigtet strategi, hvor der er et eller andet læringsmoment, hvis jeg må sige det, er der ikke det? 
Altså I vil gerne bidrage til en grønnere retning? 
 
R: Der er meget, jo afgjort, det står næsten allerøverst på vores Sustainability Directions, 
implementeringsplan, det her, ja, løsninger til et mere bæredygtigt liv derhjemme. Det er virkelig en 
drivkraft, både i produktdesignsammenhæng, men også i vores kommunikation i forhold til vores 
kunder. Det er det, der bliver fokusområdet, er og bliver i den nærmeste fremtid. 
 
I: Og der er et økonomisk aspekt i det, men også at I føler, at I har et ansvar, fordi I er så store, som 
I er? 
 
R: Ja, absolut 
 
I: Ja, men super. Jeg tror, at jeg har fået det, jeg skulle bruge Jonas. Det har været spændende. 
 
R: Det synes jeg også. Jeg er ked af, hvis det bliver for meget ud af tangenterne nogle gange, men 
jeg synes, at det er så komplekst 
 
I: Jamen det er det. 
 
R: Og jeg håber, at du kan få noget ud af det 
 
I: Jamen det tror jeg helt sikkert, det er jeg sikker på. Det er jo en spændende virksomhed I har. 
 
R: Det synes jeg også. Absolut. 
 
I: Det er også sjovt, når I er så store som I er ik’? 
 
R: Jo, altså når vi ændrer på noget, og det er jo også det, altså hvis vi ændrer på noget, så kan det 
virkelig have store konsekvenser. 
 
I: Ja og en stor betydning? 
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R: Jo hvis vi sælger… ja, på 2 år solgte vi 152 millioner sparepærer, og hvis hver en af dem har 
udskiftet en glødepærer, og derved har sparet 30-40 watt eller hvad det nu har været, de har 
udskiftet, så er det altså en anseelig mængde strøm, der er blevet sparet på den konto. Det som vi så 
er…den tendens der så…eller den udvikling der jo er ved at ske, det er, at flere og flere køber pærer 
nu, fordi levestandarden stiger forskellige steder. Så jeg er ikke sikker på, at den samlede 
miljøbelastning var blevet mindre, men den relative er i hvert fald, og det har vi medvirket til og det 
er vi jo stolte af og det synes vi er rigtig væsentligt, at fortsætte den gode udvikling. 
 
I: Det er en god historie 
 
R: Det er en skide god historie  
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11.2. Bilag 2: Interview med Arlas Senior Stakeholder & CSR Manager Maja Møller  

 
Interviewet er transkriberet med ordrette beskrivelser, dog med få undtagelser. Således er fyldord 
som ’ik’ og ’øh’ udeladt. Den nøjagtige oversættelse sker for at muliggøre den diskursive analyse af 
de interviewedes udsagn. Interviewet starter inde i en samtale. Forud for optagelserne er 
respondenten blevet briefet omkring temaet og agendaen for interviewet. 
 
Personer: 
 
Interviewer (I): Julie Ørnbjerg 
Respondent (R): Maja Møller 
 
Interview: 
 
R: Ja, men jeg kan starte med at fortælle, at det åbenbart er CSR dag i dag… Jeg arbejder som 
stakeholderrelations manager og CSR ansvarlig på Danmark og det nye er, at man har lagt det 
globale CSR arbejde ud i de lokale forretninger. Dvs. der er en stor forretning, der hedder Danmark, 
der er en, der hedder Sverige, der er en, der hedder Holland, der er en, der hedder England… De 
store markeder. Hvor vi før har haft en global stakeholderrelations manager, som har siddet med 
CSR og har monitoreret, og så har hun så taget fat i os på landene, på de enkelte 
forretningsområder, og sagt nu er der noget her, hvordan skal vi agere på det? Mens vi nu begynder 
at indlejre det i den lokale forretning. Det kan godt være lidt komplekst at forstå, men i Danmark 
har Arla hovedkontor i Aarhus, men den danske forretning, forretning Danmark, ligger også i 
Aarhus. Så Corporate Communication ligger i Aarhus, og det gør den danske forretning også, som 
jeg hører til. Der er den der proksimitet med, at når man både har administration og så samtidig den 
selvstændige danske forretningsdel, så er der mange ting, der går på tværs, både reputation og de 
der globale og brede, ikke globale, men brede agendaer, skal vi selvfølgelig dele. Så vi er meget tæt 
aligned med dem. Så fra maj måned blev CSR området egentlig lagt tungt ned i de enkelte 
forretningsenheder, business groups, og den sidder jeg så med i Danmark, og skal nu til at facilitere 
det arbejde og egentlig lave en CSR strategi for Danmark, ud fra de forretningsmål vi har og få det 
til at passe sammen. Og samtidig varetager jeg jo hele stakeholderarbejdet, både til de politiske 
organisationer, til NGO’er, og også politiske i forhold til ministerier og så videre, styrelser og råd, 
og så selvfølgelig madbloggere, som også er en stakeholdergruppe, som jo er mange 
stakeholdergrupper, som sådan. Så det er det, der er mit arbejde.  
 
Så jeg arbejder nu som specialist og har indtil februar eller maj måned, der var jeg så afdelingsleder 
for vores kommunikationsafdeling, og nu er mit område så rykket ud som en specialistenhed, som 
så skal varetage, og skabe selvfølgelig nogle målbare resultater på, hvordan arbejder vi systematisk 
med CSR i Danmark. Og det er lejret ind i vores Tættere på Naturen mission, vision, og så er vores 
miljøstrategi et meget bærende element i den, den ved jeg ikke om du har været inde og kigge på 
også? 
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I: Jo 
 
R: Ja, det er faktisk en meget, meget tung driver for det. Og når jeg siger, at det her det er CSR 
dage, så er det fordi, at jeg i går var nede på University College Syd, eller Sjælland, som uddanner 
ernærings- og sundhedsprofessionsbachelorer, og de begynder nu at snakke om, hvordan skal vi 
integrere CSR i undervisningen, sådan at når man kommer ud som professionsbachelorer i ernæring 
og sundhed, ja men hvad er det så, man skal tage med. Hvor vi egentlig nåede frem til en 
konklusion med, jeg skulle komme med nogle anbefalinger til den fremadrettede uddannelse, at 
CSR ikke skal ligge som et fag som sig selv, men det skal egentlig indlejres i alle de forskellige 
discipliner, når man snakker… Altså de her professionsbachelorer, kommer jo ud og underviser, 
vejleder, bliver ledere i fødevarevirksomheder og andre steder, at de hele tiden har det mindset med 
sig, at CSR ikke er et fag som sådan, det er et mindset, det er en holdning om bæredygtigheden. Og 
det bestyrker mig lidt i, at den måde vi arbejder med CSR på, nemlig ud fra miljøstrategien, en 
bæredygtig strategi, det er det vi egentligt… det er vores retning på det. Giver det mening? 
 
I: Ja, det synes jeg, det gør. 
 
R: Og det der er interessant for os med CSR er jo at… og bæredygtighed, at både fødevarer og 
miljø, eller hvad hedder det, sundhed og miljø er bæredygtigheds-drivere, kan man sige for en 
fødevarevirksomhed som Arla. Hvor, hvis man var en mindre virksomhed, som havde med en 
anden type produkt at gøre, så ville CSR have en anden klang og måske ikke være så integreret i de 
forretningsmæssige mål, som det er hos os. Så CSR for os er jo, at vi skal… grunden til, at vi 
arbejder med CSR er, at det både skal understøtte vores omdømme, vores reputation, men samtidig 
skal styrke vores forretning. De skal arbejde sammen, hvor man også ser mange spredte fægtninger, 
hvor man siger; ”Nå, men så laver vi det herovre, fordi så gør vi noget i forhold til det omgivende 
samfund”. Men vores er indlejret i vores strategi. 
 
I: Hvorfor arbejder I med CSR? 
 
R: Jamen det gør vi netop fordi, at det skal understøtte vores omdømme, beskytte vores forretning, 
og samtidig at vi skal sikre at… Vi er så stor en spiller, ikke bare i Danmark, men også globalt, at vi 
skal sikre, at vi hele tiden er i tæt kontakt med vores omgivelser, at man kan spejle sig i den indsats, 
det ansvar vi har for vores omgivelser. Det er det, som vi skal arbejde på både i forhold til vores 
miljø, vores sundhed, vores bæredygtighed i forhold til landbruget, miljø, natur osv. har vi et 
ansvar, kæmpe stort ansvar. 
 
I: I kraft af jeres størrelse? 
 
R: I kraft af vores størrelse, og i kraft af den rolle vores produkt har i det danske samfund som 
fødevarer og som belastende i forhold til naturen også, selvfølgelig. 
 
I: Hvad forstår du ved begrebet den politiske forbruger, hvis vi skal starte sådan helt fra starten? 
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R: Ja, men igen, jeg måtte sådan lige tænke tilbage på… Det er godt nok lang tid siden, at jeg har 
hørt det udtryk, sådan brugt i professionel forstand, så vi bruger det ikke som sådan. Men jeg ser det 
som et udtryk for en, én eller flere forbrugere, som udtrykker deres holdning eller handling 
gennem… Altså en stillingtagen til forskellige områder, og det kan være meget mediedrevet. Men 
jeg ser det også som en indikator for nogle områder, hvor vi skal være opmærksomme på, at her er 
der nogle områder, som kan have en influence på vores forretning. Det er selvfølgelig noget, som vi 
skal være opmærksomme på. Så det er forbrugere, der enten tilvælger eller fravælger vores 
produkter af forskellige grunde. 
 
I: Hvor aktiv mener du, at den politiske forbruger er i dag? 
 
R: Der er en bevidst forbrugergruppe, som fylder meget, og som driver bestemte handlinger, og den 
er stigende i Danmark 
 
I: Men er det så én, der handler ud fra sin egen interesse, eller er det en, der handler ud fra, at f.eks. 
hvis vi vælger økologisk mælk, at det er naturen, at det er miljøet, at det er processen, eller at det er 
køerne, der har haft det bedre? Eller er det ud fra, at det er godt for mig? Hvad tror du? 
 
R: Det er begge dele. Det er begge dele og det ved vi faktisk noget om, fordi vi jo er temmelig store 
på det økologiske område. Men det bliver også, når det gælder økologi, så bliver det også, at man 
vælger økologi, fordi så er man, så køber man en ’fri for’ handling. Man ved, at der i økologiske 
produkter ikke er tilsætningsstoffer. Man ved også, at der ikke er brugt sprøjtemidler på 
markederne, så det bliver sådan en markør for, ja, men så har jeg en tryghed her, så behøver jeg 
ikke at forholde mig til alle de andre ting. Så øko-mærket, det røde Ø-mærke, har jo også gjort, at 
folk ikke behøver, selvom man er bybo, man behøver ikke forholde sig til hele produktionen 
derude. Det kan være bedøvende lige meget, man ved bare, at her køber jeg… Så ved jeg, at jeg er 
på safe… At jeg er sikker her. 
 
I: Så du tror, at det er begge dele, altså både hensyntagen til miljø og ens egen interesse? 
 
R: Ja, jeg tror det er begge dele, alt efter hvor man er henne i sin viden omkring det økologiske 
landbrug og de økologiske produkter. 
 
I: Men du tror, at det er stigende, at vi kommer til at se mere til den politiske forbruger, det politiske 
forbrug? 
 
R: Det tror jeg, at vi gør. Altså bekymringer omkring natur og miljø er stigende. Bekymringer 
omkring min egen sundhed er stigende. Det ser vi også udtrykt på forskellige måder. På natur og 
miljø for at tage det for en del. Altså klimabelastningen… At man også næsten kan se på ens egen 
krop, at der er nogle ting, der er i forandring. Der er et kæmpestort arbejde i gang politisk, hvor 
fødevareministeren har sat en kommission til at arbejde for at undersøge, hvordan skal det 



	   101	  

fremadrettede landbrug se ud, og det er jo i forhold til miljø og vandløb og natur, altså hvordan skal 
man sikre, at der er en balance mellem det dyrkede landbrug eller natur, og så det som er naturpleje 
i virkeligheden, det som du og jeg kan nyde i vores fritid. 
 
Og på sundhedssiden, at man også køber sig, at man vælger en ’fri-for’ holdning, altså… Og det 
bliver jo mærket af, altså når der er en bevægelse, som sætter i gang, jeg vil ikke sige den politiske 
forbruger, men en strømning som sætter i gang, som siger, nu er det de tre hvide gifte, vi skal 
undgå, det er mel, og det er sukker og det er mælk, altså kernesundsegmentet. Jamen så sætter det 
nogle tanker i gang. Jamen hvad er det egentlig, vi fylder os selv med og ku jeg få det bedre? Vi ser 
rigtig mange glutenfrie, laktosefrie, soyafrie osv., så der er nogle… Om det er mikrotrends eller 
hvad det er, men der er i hvert fald mange bevægelser i gang, som viser, at vi vil gerne gøre noget 
mere for vores sundhed, og vi vil gerne optimere vores sundhed, og det gør man selvfølgelig ved at 
vælge nogle ting til, som man tror kan hjælpe der. Om det så er kortsigtet eller det er langsigtet, det 
kan vi ikke rigtig se lige nu, men der er rigtig mange ting i gang. 
 
I: Ja, men det er jo også det, der er interessant, for det er jo svært at vide, hvornår vi snakker om den 
politiske, og hvornår vi snakker om den bevidste forbruger, ikke? 
 
R: Ja  
 
I: Fordi man kan jo ikke rigtig vide, hvad motivet er bag. 
 
R: Præcis, og jeg synes de hænger sammen. Hvor den bevidste er måske mindre eksplicit og den 
politiske fylder meget i medierne og larmer, og er selvfølgelig med til at trække nogle med sig   
 
I: Jeg kan ikke helt huske, hvem det var, der skrev det…Villy Dyhr tror jeg, jeg læste lige en artikel, 
hvor han skrev, at det også tit er bare tanken om den politiske forbruger, der gør at virksomheder 
reagerer, altså måske er det ikke så håndgribeligt, men måske er det mere tanken om den? 
 
R: Ja, det tror jeg, han har ret i 
 
I: Hvilken interesse oplever I, at forbrugerne har for jeres sociale ansvar? 
 
R: Jamen i virkeligheden kan man sige, at det marked vi har i dag… Altså den danske forretning er 
jo meget præget af recession og finanskrise, som gør at forbrugerne… Altså det er forholdsvis 
gratis, at komme med en masse fine holdninger om, at jeg godt kunne tænke mig det og det og det, 
men jeg ville jo ikke købe det i virkeligheden. Så vi kunne gøre rigtig rigtig meget også for at drive 
et forbrug, en forretning som… hvor vi faktisk fik rigtig meget… Altså skabte værdi og fik rigtig 
meget tilbage for det. Men når vi går ud og investerer i kun at købe FSC-mærket karton til vores 
mælkekartoner, så er det en svær kommunikationsopgave, hvad betyder det?… du ved godt hvad 
FSC-mærket betyder ik? 
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I: Jo 
 
R: Men at gøre det klart for forbrugerne, at her gør vi noget, som faktisk er med til at sikre en 
bæredygtig, bæredygtigt skovbrug, så ligger det langt ude. Det er jo ikke noget, vi ligger ovenpå 
prisen, men det er jo selvfølgelig noget, som er indlejret også i vores miljøstrategi og vores mål, at 
det er det, vi gør. Forbrugeren kan godt ytre sig meget om, at køerne skal på græs. Men vil de betale 
den ekstra krone det så koster, som vi skal give vores landmænd, for at de nemlig kan sikre det her - 
at køerne kommer ud på græs osv., selvom det er det mest naturlige? Det er også en udfordring lige 
i de her dage, i de her år i øjeblikket. Så der er ikke rigtig helt sammenhæng mellem det som 
forbrugerne ønsker og det som de så egentlig køber i øjeblikket. 
 
I: Så du er i tvivl om, de ville købe mere, hvis der kom en fortælling med om, at køerne har været 
på græs? 
 
R: Ja, dem prøver vi selvfølgelig at skabe også ved selvfølgelig at tilgodese rigtig mange koncepter; 
altså Lærkevang koncept hvor køerne har gået på græs, Harmonie hvor det er vores økologiske og 
så selvfølgelig nogle produkter, som ikke har frontet, hvad mælken egentlig er produceret på basis 
af, om det er køer, der står under gode forhold, det gør alle vores køer, men de er måske ikke på 
græs i samme omfang, for det er ikke et krav i forhold til den type mælk. Hvis man vil købe en 
mælk til 3.95 kr., så har det nogle andre produktionsforhold bag sig selvfølgelig. 
 
I: Men ser I en stigning indenfor jeres salg af økologiske varer? 
 
R: Ja, altså der er faktisk en stigning indenfor økologi, ikke kun indenfor mejeriprodukter, også 
indenfor æg, altså æg og mejeriprodukter ser vi en stigning på, og det er måske også der, man 
umiddelbart kan oversætte… Man kan måske se sådan lidt tilbage i værdikæden, det kan man ikke 
med alle ting, med tøj osv., Altså hvad er det egentlig… altså der er trods alt en lille sporbarhed 
tilbage, hvor man kan sige, okay, så må køerne have haft det bedre. Så det er en stigning. 
 
I: Tror du at interessen for jeres CSR vil komme til at stige, tror du, at der bliver mere fokus på det? 
 
R: Det tror jeg, at der gør, og jeg tror også, at vi selv vil have en interesse i at binde vores fortælling 
sammen. Altså dels fordi vi har en retning, som hedder tættere på naturen, men også fordi at vi har 
rigtig mange aktiviteter. Og vi også har en interesse i som virksomhed, at vise hvad er det, vi gør 
for at skabe en bæredygtig forretning. Så det vil vi selvfølgelig gøre, men det vi overvejer i 
øjeblikket, det er, hvordan skal den fortælling så være? Givet at markedet er bestemt lige i 
øjeblikket, at vi gerne vil vise at… så mange dele af værdikæden som muligt, som giver mening for 
forbrugere. 
 
Nu har vi arbejdet med CSR og du kender selvfølgelig også vores produkter, vores CSR-rapport og 
vores Code of Conduct, men det giver mere et internt overblik over, hvad er det egentligt, vi har i 
gang, på menneskerettigheder, på bæredygtigt soya og alle de her forskellige ting, hvor vi egentlig 
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også har gået foran på det, så det er jo… De her mange små nedslag, synes jeg, at vi mangler at få 
samlet, så man kan se på, okay hvad er det samlede bidrag Arla gør, hvad er den samlede forskel vi 
kan gøre og det kommer vi til at arbejde mere med. 
 
I: Så du oplever en kommunikativ udfordring i at fortælle forbrugeren om det som I gør, og det I vil 
gøre? 
 
R: Præcis, ja, så det ikke bliver en push måde, men pull. Man bliver involveret også på forskellig 
vis, og det kigger jeg på i øjeblikket, hvordan vi kan gøre det. Også så man kan gennemskue vores 
produkter, hvad der ligger bag. Det er jo stadigvæk nogle features, som ikke alle efterspørger, men 
altså hvis du har en liter mælk og kan se på den, hvad har den egentlig gennemgået for at nå til mig, 
hvad er det for nogle valg, man har truffet fra virksomhedens side. Vi har jo masser af 
informationer, vi bare kan skubbe frem til forbrugeren, men det der er udfordringen, det er egentlig 
at gøre den spiselig for den enkelte, sådan at du kan tage præcis de nedslag, som du har brug for, alt 
efter hvor du er henne. 
 
I: Ønsker I at medvirke til at gøre forbrugeren mere grønnere? 
 
R: Ja, men det kan vi godt sige, at vi gør. Vi har mange ønsker, vi vil gerne arbejde både for at 
forbrugeren bliver grønnere, bliver sundere. Vi vil gerne arbejde for, at vi også får mulighed for at 
sætte flere ting i spil, så man ikke kun skal leve fedtfattigt og magert osv., men også at man faktisk 
nyder sin mad, at vi også har mulighed for at lave nogle vildt lækre nydelsesprodukter, så jo vi har 
en interesse i at forbrugerne bliver grønnere, bestemt. 
 
I: Er det jeres strategi at lave flere bæredygtige produkter, flere økologiske produkter? 
 
R: Det er i hvert fald et koncept, kan man sige, eller flere koncepter. Men som sagt vi har brug for 
at have mange koncepter i spil, fordi der er rigtig rigtig mange forhold. Vi kan ikke alene, ligesom 
måske en mindre virksomhed som Thiese, have en tråd som så viser, det er sådan vores sortiment er 
på økologi, en fortælling… Vi har en lang række fortællinger på vores produkter og overlæggeren 
på den bliver selvfølgelig Arla brandet, som skal stå for trygge, sikre, sunde, bæredygtige 
produkter, i det omfang vi kan. 
 
I: Nu snakkede vi om, at den politiske forbruger, er én der valgte til og fra, alt efter deres politiske, 
sociale holdninger, har I oplevet, at forbrugere har valgt nogle produkter fra pga. en dårlig sag? 
 
R: Ja, ikke så meget i nyere tid. Jeg ledte også efter eksemplerne på det, men for eksempel en sag 
som kørte for 2 år siden og anført af Politiken, hvor man gjorde opmærksom på forhold i Malaysia 
med vores palmeolieproduktion. Altså en af vores leverandører… Den måde palmeolien blev 
fremstillet på, og de konsekvenser det havde for medarbejderne dernede, har jo gjort, at vi måtte 
rykke meget hurtigt på at sætte krav til vores palmeolieleverandører, og jeg mener, at vi allerede har 
implementeret den nye råvare, at det er en bæredygtig råvare, hvor man har været ude igen at 



	   104	  

monitorere og se på, kan vi gøre det bedre. Og i de dage hvor sagen kørte i Politiken, som jo er et 
stort forbrugermedie som sådan, og som jo nok taler til rigtig mange bevidste slash politiske 
forbrugere, at der var forbrugere, der henvendte sig til vores forbrugerservice og siger; ”Vi vil ikke 
købe jeres produkter”, ”Vi vil gerne have at vide, præcis hvilke produkter indgår den her palmeolie 
i, så man kan vælge det til eller fra”. Men ikke nogen stor bevægelse. Vi var ret hurtigt ude og 
melde ud, vi gør sådan her. Det samme, og det er jo så endnu længere væk, hvad kan man sige 
palmeolie, det er noget som bliver brugt og anvendt i nogle produkter… 
 
I: Men det var ikke noget, I kunne mærke på salget? 
 
R: Overhovedet ikke, slet ikke. Der har vi ikke haft noget i nyere tid. Vi kan gå tilbage til 2004-
2005, hvor Arla kommer ind i en meget stor imagekrise, reputationkrise, hvor forbrugerne vælger 
Arla fra og direkte stemmer med indkøbsvognen og siger ”Vi vil ikke”… Altså man går videre med 
en formodning om, at Arla må være på den og den måde ud fra det, vi hører i medierne. Lidt ”Arla 
tryner de små”, ”Arla er ikke troværdig i sine handlinger”, ”Arla laver handler under bordet med 
detailhandel” osv., osv.. Og det gjorde jo, at vi måtte, og det har jeg været med i fra starten, at vi 
måtte tænke om og sige okay, vi må lave en anden kommunikation, og der kom hele Code of 
Conduct jo ind. I 2006 tror jeg, at vi gik i gang med at indføre de her 11 forretningsprincipper, som 
vi så nu indsamler data på og opgør og hele tiden holder øje med. Det er den største store sag, jeg 
har været med til. 
 
I: Og kunne I mærke noget der så, på salget? 
 
R: Vi kunne godt mærke noget 100 procent, ja, absolut. 
 
I: Altså folk valgte de små mejerier fremfor Jer, fordi I var de store? 
 
R: Vi kunne både mærke det på salget og vi kunne også mærke det på vores omdømme selvfølgelig, 
som haltede rigtig meget på det tidspunkt. 
 
I: Så der var nogle forbrugere, der havde en formodning om, at I trynede de små mejeriproducenter? 
 
R: Ork ja, og det hænger ved, den hænger ved. Det vi var oppe imod på det tidspunkt, var jo den 
meget ufortalte historie om, hvorfor skal Arla, hvorfor skal en fødevarevirksomhed være så stor 
som Arla? Og det har været en bevidst strategi op igennem 80’erne, at man skulle stå sammen, jo 
flere… Stå sammen for at stå stærkere mod udlandet og have en stærk mælkemængde at arbejde 
med i forhold til eksportmarkederne også. Man har egentlig ikke rigtig fortalt, hvorfor man skulle 
være stor, så det er egentlig blevet den omvendte historie, med at man har set en masse små 
mejerier lukke og den store Arla har taget over, hvorimod at man ikke tænkte på den økonomiske 
sikkerhed, man havde fået som en andelsbevægelse ved, at mange små var gået sammen. Og det ene 
med det andet. Meget følsomt. Jeg tror, at Arla er blevet opfattet som Darth Vader, altså det 
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omdømme hænger jo ved, specielt i den ældre generation. Det er selvfølgelig noget, vi holder øje 
med i øjeblikket. 
 
I: Der kunne man måske godt tale om den politiske forbruger, for der kunne godt have været et 
motiv om, at det måske var en ufin konkurrencestrategi? 
 
R: Det kunne man godt, ja præcis, og det kan du ikke, du kan ikke gå tilbage til 1-1 niveau og sige: 
”Nu skal du høre her Julie, det er sådan her, det hænger sammen”. Men jeg har da personligt, privat 
også brugt meget tid på at forklare folk: ”Nu skal du høre, sådan hænger det sammen, og i forhold 
til de små mejerier der har vi de her samarbejder. Vi er konkurrenter, men vi har også nogle 
områder, hvor vi som branche står stærkt, f.eks. på økologi. Jamen, vi har en interesse i at stå 
sammen på det område eller på at fremme udviklingen af en særlig type ost, råmælksost. Jamen, der 
har vi også drevet et rigtig stort stykke arbejde på vegne af de små mejerier, men hvor vi har haft 
musklerne til det”. Og det er der folk tænker, nå okay, vi troede simpelthen at I holdt dem udenfor, 
altså sådan lidt sort-hvid agtigt. Sådan er det ikke, men vi skal jo heller ikke lave karteller i 
Danmark, vi skal jo konkurrere på sunde vilkår, kan man sige.  
 
Så der ligger noget stadigvæk. Vi kan jo i vores omdømmeanalyser, kan vi jo snakke om nogen, der 
er ’rejecters’, nogen som aldrig nogensinde ville… som er blevet skuffet en gang, blevet mærket en 
gang af noget, som de ikke har kunnet lide ved Arla og de kommer aldrig tilbage. Men den er i… 
Vi kan også se, at der er nogle tendenser, der er i opblødning, at måske specielt den yngre forbruger 
ser mere positivt og måske netop køber ind til at… ”Nå ja, men der er nogle gode ting og Arla gør 
en forskel på de og de områder, Arla har taget stilling til det og det, Arla gør det og det osv.”. Så på 
den måde tænker jeg, at med en ny ung generation, Julie, at der sker nogle nye ting, som gør, at vi 
får mere grobund, men det er stadigvæk pengepungen, der bestemmer, lige nu, hvad folk vil 
investere i. 
 
I: Ja, det mener du? 
 
R: Ja, lige nu siger jeg. Jeg ved ikke, hvornår det vender, men jeg håber, det gør det. 
 
I: Hvis vi nu skal vende tilbage til den politiske forbruger, så mente du ikke, at den var aktiv eller 
hvordan? 
 
R: Jeg mener ikke, at vi sådan kan… Jeg spurgte vores analysefolk, før jeg tog herover, om hvad de 
havde på den, og det er jo ikke sådan noget, man sådan kan se i segmenter, man kan jo se det i alle 
grupper, alle de typer vi kigger på. Men vi kan ikke sådan indhegne den og sige, at den er sådan her. 
Vi mærker den fra dag til dag. Vi mærker den via de sociale medier. Vi reagerer på den. Vi 
forholder os til den, og når vi nu i de her dage indsamler data til næste års CSR rapport Vores 
Ansvar, jamen, så får vi selvfølgelig også fra vores forskellige meddelere rundt omkring på de 
forskellige områder, og jeg har taget et eksempel med på sådan et interviewskema, man får ud som 
områdeansvarlig på, hvad er det vi spørg… Hvad er det du skal kigge efter, hvad har du mærket fra 
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året, der er gået. Det er selvfølgelig reaktivt, men giver også nogle proaktive retninger på, hvor er 
det vi skal sætte ind henne, hvor skal vi gøre en forskel? 
 
I: Så der hvor I måske har oplevet den, i senere tid, det er f.eks. ved, at der er nogle, der vælger Jer 
fra, fordi de synes, at det er synd for de små mejeriproducenter? 
 
R: Ja, man kan bedre lide lille, man kan bedre lide små virksomheder. 
 
I: Fordi man vil hjælpe dem? 
 
R: Ja, og man måske også føler sig… I en verden hvor man tænker alting bliver så stort og 
uoverskueligt, jeg må nok hellere vælge en lille virksomhed, fordi de har mere styr på tingene end 
en stor virksomhed har, man kan alligevel ikke se et ansigt inde i den her virksomhed. Men det har 
vi jo arbejdet rigtig meget med kommunikativt; med blogs og med forum og med at være tæt på dig 
i vores kommunikation. Vi er ikke kommet i mål med det nu. Vi begynder nu at sidde og kigge på, 
kan vi gøre noget, skal vi skabe noget synergi mellem vores kommunikationskanaler? Vi har en 
kæmpe, kæmpe stor hjemmeside, måske en af Danmarks største forbrugerhjemmesider Arla.dk. 
Kan vi i højere grad bruge den til også at prøve at finde ud af, hvem er det, der kan drive en 
udvikling indenfor forskellige områder? Kan vi skabe loyale ambassadører, som så kan drive en 
retning. Det kan være indenfor sundhed, det kan være indenfor miljø, det kan være andre steder og 
på den måde belønne engagementet fremfor egentlig at sprede sig over et stort område. Men man 
har nok en tendens til at sige, at dem som er politisk forbruger eller bevidst forbruger, det er dem, 
som køber økologi. 
 
I: Ja, det har man 
 
R: Det har man og det tror jeg også, at man har i Arla  
 
I: Men det er jo så spørgsmålet, om det måske så ikke er den person, man skal snakke om i stedet 
for, altså den bevidste forbruger? 
 
R: Ja, det tror jeg. 
 
I: Men man kommer lidt til at bruge det andet… 
 
R: Ja, ja, og som sagt bruger vi det ikke aktivt i Arla. Jeg tror mere, vi taler om bevidste forbruger. 
 
I: Jeg var inde på jeres hjemmeside og jeg synes, at I har mange initiativer, hvor I, altså f.eks. Stop 
spild af mad og forskellige initiativer, hvor I ligesom bakker op om, at forbrugeren træffer nogle 
mere bæredygtige valg, miljøbevidste valg, fordi altså ressourcerne skal man jo passe på ik’? 
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R: Præcis og det er nemlig egentlig interessant, at du siger det, jeg tror også, at man… Jeg tror, jeg 
ved, at vi i fremtiden også vil overveje, hvordan vi som virksomhed kan blive brugt i en aktiv 
ressourcestrategi. Altså vores mission er også, ikke bare at arbejde med legale agendaer, men også 
arbejde med legitime agendaer. Dvs. vi skal prøve at ramme nogle offentlige agendaer, hvor vi kan 
gøre en forskel. Og jeg tror, det var den forrige generalsekretær fra FN, der på et tidspunkt var i 
Danmark, hvad hedder han…Moon… jeg tror, at han er koreaner… 
 
I: Ban Ki-Moon? 
 
R: Præcis, er han stadigvæk generalsekretær, jeg kan ikke huske det? 
 
I: Det ved jeg ikke 
 
R: Men det er i hvert fald ham der har været i Danmark på et tidspunkt i forhold til en 
klimakonference, hvor man ikke bare havde inviteret centraladministrationen og embedsmændene 
og organisationerne og de store miljøorganisationer, man havde også inviteret en masse 
erhvervsledere, som så sad på første række og bl.a. vores CEO. Men hvor han jo også adresserer 
direkte til dem og siger, det er Jer, der kan gøre en forskel. Det er jer, der kan gøre en forskel i 
forhold til hele klimakrisen. Og derfor bliver man jo som virksomhed, specielt som selvfølgelig en 
virksomhed, der bruger masser af energi og som jo har en stor CO2 udledning, så vi bliver nødt til 
at vise, jamen hvordan kan vi så integrere det, så vi både kan skabe en bæredygtig forretning, men 
også kan vise vores samfundsmæssige ansvar. 
 
Det vi har, jeg synes faktisk, at det er meget stærkt, jeg brugte det også i går, men her står faktisk, 
hvorfor vi arbejder med CSR; at vi både vil arbejde for at safeguard the Companys reputation and 
profitability og det er det jeg mener, at for at vi kan skabe en bæredygtig retning, så skal det 
selvfølgelig også være noget, som viser, som har en forretningsmæssig impact. At det skal ikke kun 
være noget som er glasur, vi er nødt til at få det indlejret og der synes jeg, at vi er kommet rigtig, 
rigtig langt med vores miljøstrategi. 
 
I: Altså fordi, det skal jeg også ’pay off’, men ser I også et stort forretningspotentiale i bæredygtige 
produkter? 
 
R: Jamen igen, forbrugerne er tøvende i forhold til at give mere for produkterne, men vi gør jo, af 
procesmæssig vej, tager vi en masse valg for forbrugeren, hvor vi ikke altid bliver belønnet for det. 
Vi har lige udskiftet vores inder… hvad hedder det… Jeg skal lige vise dig to ting. Det her det er 
det ene (viser en mælkekarton frem – først ydersiden, derefter indersiden), hvor vi også ligger plads 
til en kampagne, der hedder Hold Danmark Ren. En skraldekampagne, hvor vi så samtidig siger; ja, 
men vi støtter den her kampagne, fordi vi har en strategi, som siger, at vi i 2020 skal overgå til 100 
procent genanvendelig emballage. Ergo har vi en interesse i at vores emballager kan recirkuleres. 
Der findes ikke offentlig recirkulering formaliseret i Danmark endnu modsat Sverige og Syd 
Europa. Men det er trods alt en vej, som siger, ja, men godt, vi er nødt til at skåne naturen for det 
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her. Der kan man sige, det er jo noget, som har en effekt, når man kommer ud på 2,25 millioner 
kartoner, at man faktisk på den måde er med til at støtte en offentlig agenda. Hold Danmark Ren er 
en privat NGO ligesom Stop spild af mad også er det, og dem kommer vi til at samarbejde mere 
med. Hvor vi også giver mulighed for, at man kan gå ind på deres QR kode og gå direkte til 
kampagnen, så den skal vi evaluere på et tidspunkt. Det er ikke verdens bedste, layoutmæssigt, men 
sådan kommer den til at se ud.  
 
Men det jeg var ved at fortælle dig før, det er, at vi har skiftet indersiden her på vores kartoner, så 
det er ubleget. Det skåner jo også miljøet og det beskytter også mælken faktisk. Men det har vi haft 
en del klager på, fordi når forbrugeren… Det er så de kartoner, der ikke er skruelåg på, for dem 
åbner man… Man åbner den og kigger ned i den, så kan man ikke lide… så synes man ikke, at det 
her (viser den grå inderside)… 
 
I: Er pænt… 
 
R: Nej  
 
I: Så tænker man er mælken for gammel eller hvad? 
 
R: Ja, eller man tænker sådan noget gammeldags toiletpapir. Men der har vi jo taget et valg for 
forbrugeren. Jeg mærker ikke kun i forhold til den her løsning men også på nogle andre områder, 
hvor vi faktisk skaber en fordel for forbrugeren, men hvor de sådan tænker, hov, det skal I ikke 
have gjort uden at have spurgt mig, at vi får sådan nogle små reaktioner. Vi har, hvert år har vi 
omkring 23.000 henvendelser på vores forbrugerservice, via mails, blogs, telefon, breve, ikke så 
mange breve mere, men det her er altså en, der har været henover de sidste uger, det her med, at 
man undrer sig over det og man bliver sur over, at den er brun indeni. Man bliver sådan lidt… Er 
den beskidt? Altså kan man nu regne med den samme friske, hvide mælk, der kommer ud af den. 
 
I: Ja, det er jo meget interessant. 
 
R: Men det er jo et valg, som vi har taget. Både for at beskytte mælken, fordi at når den er ubleget 
indeni og brun, så beskytter den lysbarrieren for mælken, så holder den sig bedre. Men det er altså 
også, at man har et ubleget materiale indvendig, som der ikke er klor i, men der er stadigvæk plast i 
kartonen, og den er lige så holdbar som før, men altså det er noget, som man reagerer på. Det er jo 
sådan et eksempel på, at vi har sagt, at hvis vi skal forfølge vores strategi, jamen så skal vi tage 
nogle valg, men det er jo ikke altid, at man tager forbrugerne med, men det gør vi i en lang række… 
selvfølgelig med fokusgrupper… 
 
I: Men I hjælper dem lidt på vej? 
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R: Vi hjælper dem lidt på vej. Et lille… man kan ikke kalde det et ’notch’ i den forstand, men det 
kender du sikkert også, ’notching’ begrebet som driver, men det er jo en måde at gøre det på, at 
sige… Og så handler alt jo om, at der er tillid til, at vi som virksomhed træffer det rigtige valg. 
 
I: Tilbage til det han sagde, FN’s generalsekretær, og hvis det så også er bedre for Jer, at gøre det på 
den måde? 
 
R: Ja. Vi kommer også med en løsning her til januar… Den her har præcis at gøre med vores 
madspildsagenda, hvor vi har haft rigtig mange aktiviteter i år, og vi er faktisk lige blevet indstillet, 
vi er ikke blevet nomineret endnu, men blevet indstillet til en CSR pris for vores arbejde med 
madspild, og det er vi rigtig glade for, det er rigtig spændende. 
 
I: Det kan jeg godt forstå. 
 
R: CSR fonden holder et stort arrangement her i november måned i Sønderborg, og det har de gjort 
de sidste to år. Sidste år var det Al Gore, der kom og talte, og så har man en masse priser. Og den 
pris vi er indstillet til, er Miljøstyrelsen der har indstiftet den, og der kommer Bill Clinton og holder 
tale. Så det er stort anlagt, hvor man egentlig siger, lad os få nogle resultater frem. Så der er også en 
motivation fra det omgivende samfund på, at lade os nu få løftet nogle af de indsatser op, der er der, 
og jeg håber sådan på, at vi bare bliver blandt de tre nominerede, fordi vi har brug for også egentlig 
indadtil at sige, jamen det betyder noget, når vi rykker, når vi gør en forskel her.  
 
Vi kommer med en emballage til januar måned. Du kender vores yoghurt kartoner, også med 
skruelåg, og en af de evige irritationsmomenter der er i en yoghurt, det er, man kan ikke få det 
sidste ud, der sidder noget oppe i toppen. Specielt den ældre generation, de tænker meget over det. 
Ej, også den nye unge, måske også min egen generation, at det er irriterende, at man ikke kan få det 
sidste ud, ligesom man ikke kan få det sidste ud af en ketchupflaske eller tandpastatube. Så vi har 
ligesom skabt en emballage, hvor når man er færdig… Igen der er en mulighed for dem, der er 
særligt interesserede. Der er sådan en lille perforering, og så kan man lige trykke ind, og så kan man 
lige knappe toppen af, og så kan man få det sidste ud. Det er en 1-0 løsning lige nu synes jeg, men 
det er noget vi prøver, og som kører som test på nogle af vores emballager, også som en feature til 
dig, der vil gøre lidt mere. Det kan man også sige, det er sådan et lille inkorporeret handlingsgreb, 
som så viser, at vi vil gerne hjælpe dig, vi har gjort emballagen så god som mulig, her er en ekstra 
lille feature, som du så kan gøre brug af. 
 
I: Interessant. 
 
R: Ja, sidespring, men bare for at vise nogle af de måder, vi kan arbejde med at få forbrugeren med 
på en rejse, kan man sige, små skridt. En anden ting, fordi jeg slutter nemlig dagen i dag, når jeg har 
været til det diætistmøde, så har jeg et møde med Dansk Design Center, som er i gang med et stort 
projekt som hedder Radikal Reduktion af Plast, hvor de også er, igen ud fra en offentlig agenda, på 
at vi skal have minimeret vores plastemballage, vi skal også have det genanvendt i det omfang. Og 
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de har henvendt sig til os, fordi de kan se, at vi har et mål om genanvendeligt emballage og se 
hvordan kan vi samarbejde, hvad ved vi om forbrugeren, hvad er vores behov, hvad kan vi arbejde 
med, sådan så vi begynder at skubbe forbrugeren ind i en retning, sådan at man begynder at tænke 
over, at man ikke bare dumper det hele i sin affaldsspand. Måske at man skaber nogle metoder, så 
man smider sin Carte D’or isbakke i en emballage, så der igen skal være nogle containere på, hvor 
man skal gøre det. Det er jo ikke alle, der er så opmærksomme på det, eller sin bakke når man købt 
hakket kød eller et eller andet. Hvad kan vi gøre? Vi har jo også masser af plastemballager, så det 
skal vi arbejde med i eftermiddag på at finde ud af. Kan vi lave nogle designløsninger, nogle 
digitale koder eller et eller andet, som gør at man bliver opmærksom på det som forbruger, så vi er 
med til at skubbe en udvikling i den vej også. 
 
I: Så I har mange af sådan nogle partnerskaber, både med Ngo’er og… 
 
R: Mere og mere, ja. Vi er i meget tæt kontakt med dem, og derfor… Jeg er sådan lidt forbeholden 
overfor at kalde det partnerskaber, men vi har mange samarbejder. Og vi er nysgerrige efter også at 
indgå i nogle samarbejder, hvor vi siger, her kan vi gøre en forskel. Om det er, at vi bruger vores 
kommunikationskanal på det, eller at vi støtter med nogle aktiviteter, som også løfter til en samlet 
bedre adfærd, sponsorater eller hvad det kan være. Men vi vil helst, vi synes det passer bedst for os, 
hvis det er noget, hvor vi også kan se vores egne produkter i det. Så vi er meget selektive med 
hvilke aktiviteter, vi vælger ud. Den her kampagne, det er egentlig meget skægt, og det må du 
egentlig også godt citere mig for, men for tre år siden, blev jeg forespurgt om vi ville samarbejde i 
forhold til madspild og om vi ville støtte den her kampagne, og fra min daværende chef, eller 
ledelse, der mente vi ikke på det tidspunkt, at det var noget vi skulle gå ind i. Og i dag der er vi med 
i begge kampagner, fordi at vi kan se, at det giver mening for os, og i mellemtiden er der så også 
sket det, at der er kommet en miljøstrategi, som faktisk sætter nogle retninger for, hvordan vi skal… 
hvad er det, vi skal måles på efterfølgende. Så det øjeblik, at aktiviteter som madspild eller zero-
waste som det hedder her, bliver sat ind i en kontekst, hvor det også er en forretningsmæssig 
strategi, så giver det mening at vælge det til. Så det var rigtigt set for tre år siden, fordi det var noget 
løsrevet. Men meget interessant at nu er det forankret, og nu kører vi hårdt på, at vi skal levere så og 
så meget. Når vi sidder med vores Financial mål og vores non-Financial, så er de non-Financial lige 
så store, har lige så stor betydning, og der har vi listet nogle områder også, hvor vi skal levere på og 
det er så mig i mit tilfælde. 
 
I: Jamen, jeg synes næsten, at jeg er kommet ind over det hele. 
 
R: Jeg tog faktisk sådan en, den tror jeg nemlig ikke er tilgængelig nogen steder, men jeg tog bare 
sådan en standardpræsentation med, for du spørger også…du ved vi er med i FN’s Global Compact, 
også i den nordiske del. 
 
I: Ja, ja. 
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R: Så jeg tog sådan en standardpræsentation med her, som også fortæller lidt om, hvordan vi 
arbejder med CSR. 
 
I: I er med i mange fællesskaber er I ikke? 
 
R: Vi er med i mange fællesskaber og nogle af dem er selvfølgelig globalt forankret. 
 
I: Får I inspiration derfra? 
 
R: Det er nyt for mig stadigvæk. Jeg har ikke været med i nogle direkte samarbejder. Vi har en CSR 
komite, hvor Peder Tuborg, vores administrerende direktør, sidder for bordenden og lige nu… Jeg 
har ikke været med til det første møde endnu, men jeg får selvfølgelig nogle… jo masser inspiration 
på hvad andre gør, og hvad der er fokusområder andre steder. Det her det er bare den her 
præsentation, så du kan se, hvordan vi arbejder med det. Du behøves ikke tage den med, men jeg 
tænkte bare på, at den kunne du se, så det var mere sammenhængende… hvorfor tager vi ansvar, 
vores initiativer i forhold til detailkunden, i forhold til forbrugeren… 
 
I: Ligger den også inde på jeres hjemmeside? 
 
R: Nej det gør den ikke, det gør den nemlig ikke… Forskellige aktiviteter, også vores arbejde med 
CSR historisk. I 2004 lavede vi den første Code of Conduct. 2004; begynder at rapportere. 
Begynder at introducere den her i 2008, og så her systematisk opfølgning fra 2009, hvor vi nu er i 
gang med at indsamle data til den her, 2012 versionen. Og jeg tænkte det kunne være interessant, at 
se for dig, hvordan vi på de 11 chapters, som vi arbejder med, arbejder ind mod… Det her det er 
f.eks. det, der hedder Community Relations, hvor man så får sådan et skema her, hvor man jo kan 
skrive alt det, man har lyst til som inspirationsspørgsmål på, jamen hvad er der sket på de 
forskellige områder indenfor dit område. Det samler man så fra hele Arla globalt, og så 
sammenfatter man ud fra CSR komiteen de mest markante historier, der hvor man kan se, der er 
sket en forskel. 
 
I: Ja, okay. 
 
R: Du må bruge den som bilag, men jeg vil gerne vide hvordan du bruger den, for det er egentlig et 
internt arbejdsdokument. 
 
I: Ja, selvfølgelig. 
 
R: Så fortalte jeg lidt om, hvordan vi måler vores omdømme, og det her det er Reputation Institute, 
som vi har arbejdet med siden 2004. Vi arbejder med 7 forskellige områder, og jeg tror, at hvert år 
bliver der interviewet omkring 1500 forbrugere repræsentativt, som bliver spurgt, og de kender i 
forvejen… Kriteriet er, at de skal have et kendskab til Arla på forhånd, og de bliver spurgt og så 
bliver man egentlig systematiseret. Så systematiserer man spørgsmålene indenfor de her forskellige 
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områder. Som så giver et omdømme indeks, og der kan du se hvordan vi lå i 2004. Nu er det ikke i 
farver, men indikationen her er at poor lower ligger, når vi er under 40. Det var der vi lå omkring 
Mohammad-krisen, og her ligger vi i dag 2012, vi ligger i det, der hedder det gennemsnitlige. Vi 
sammenligner os med andre store virksomheder, med 40 andre virksomheder, og det er LEGO, der 
ligger nummer 1 i Danmark på den her reputation liste. Jeg ved ikke, om den ligger offentligt 
tilgængelig nogen steder, men det er selvfølgelig en indikator for, hvor vores omdømme gerne skal 
være. Den måde som omdømmet er bygget op på, det er jo så efter de forskellige parametre her. Vi 
ligger faktisk temmelig højt på product & services. Vi ligger også godt på performance. Men der 
hvor vi stikker ud, i forhold til der hvor vi skal gøre en forskel, det er på citizenship. Og der kan du 
se her, der ligger der i det, at man har en forventning til miljø, ansvarlighed, støtter gode sager, 
positiv indflydelse på society. Det er der, vi skal gøre en forskel også på governance; at man 
egentlig tager et ansvar. Så relativt, hvis vi skal forbedre vores image mellem dig og mig sagt, så 
skal vi forbedre vores citizenship, fordi vi ligger pænt på de andre områder. Man har en forventning 
til en virksomhed som Arla, man har en forventning til Arla i Danmark, at vi skal gøre en forskel i 
forhold til at give tilbage til samfundet. Og det gør vi på forskellig vis, både på… i forhold til at 
måske støtte børn og unge i forhold til deres sundhed, motion eller alle mulige andre ting, og så er 
det også, at man på miljø kan se en forskel på det. 
 
I: Men det er jo interessant, fordi det er vel på baggrund af spørgeskemaer, at det er lavet?   
 
R: Jeg tror, det er spørgeskemaer, ja. Det er spørgeskemaer, ja. 
 
I: Men I kan jo ikke…i spørgeskemaundersøgelser er det jo også nemt for respondenterne, ligesom 
at sige vi synes sådan og sådan, men vi køber stadig Arla mælk. 
 
R: Ja præcis, det har du fuldstændig ret i. Det er en kæmpe rapport, så hvis du bliver interesseret i 
den del af det, så skal vi lige prøve at snakke sammen igen. Jeg tog et eksempel ud på hvordan 
forbrugeren… hvor vi kan se at etiske og bæredygtighedsadfærd er vores store udfordring, at man 
kan se her, at vi scorer højt på det der høj kvalitet, value for money og så står der her åben og 
transparent, behaves ethically, naturlige produkter, cares about people, men i hvert fald at 
man…sustainable food production…at vi er gået tilbage. Vi har nogle områder, hvor vi så også 
kommunikativt skal sætte ind for at vise, vi har masser af aktiviteter, som du selv kan sige, men det 
kan godt være, at det ikke er helt tydeligt, at vi ikke har bevist… Hvordan giver det sig værdi for 
forbrugeren, det som vi gør. Tag pokker i, at vi sætter FSC-mærket på her, men hvis det bare er en 
kode, hvis man ikke virkelig viser, ja, men hvad betyder det, hvilken forskel gør vi så? Det er sådan 
lidt 1-1, det kan vi ikke altid gøre, men hvis vi kunne, så var det noget, der giver værdi. 
 
I: Men det er nemlig også det, som jeg gerne vil komme ind på i mit speciale, det er det der med, at 
spørgeskemaundersøgelser jo tit… Man kan aflæse på rigtig mange, at forbrugerne er meget 
interesseret i det her CSR, og at de altid vil vælge økologisk osv. osv., Men den rent faktiske adfærd 
stemmer ikke overens med det, der ligesom bliver sagt. 
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R: Men det der så også kunne være interessant, det er så, hvilke markører er det så, du bruger, fordi 
vi er jo blevet sådan en symbolnation ikke, hvor man på forskellig vis… Jeg kalder det markører, 
symboler, om det så er, at man har en Iphone… Ud af de mange ting man kan pynte sig med i sit 
køleskab, er det så at man har en mælk fra Thiese og så køber man en masse andet, som er skod. 
Kan du følge mig i det? Det kunne være interessant at se på, hvad er det for nogle markører, der så 
gør, at man på en eller anden måde viser… Der var en meget interessant, det er noget helt andet, 
men et interview på P1 i lørdags, som jeg kom til at sidde og høre omkring ’designerbørn’, ikke at 
det er designerbørn, men man vælger… man positionerer sine børn ved at give dem det rigtig navn 
og det rigtige tøj osv. Det kan godt være at alt andet, det sådan blegner, men at man i hvert fald har 
en… Hvad er det for en ligning, der er mellem det, som du så sætter i køleskabet og så den holdning 
du har på nogle udvalgte parametre, kan du følge mig i det? 
 
I: Jo 
 
R: Og hvordan er engagementet? Hvor er det højeste engagement? Hvordan er man så der i sin 
adfærd? Og det kan være at… Jeg vil tro Thomas (Roland) kan sige rigtig meget mere om det ude 
på FDB. 
 
I: Jo, altså umiddelbart har jeg en tanke om, at den politiske forbruger måske er et lidt overvurderet 
begreb, fordi der er jo så mange faktorer, der spiller ind i enhver købssituation. Så det er nemt for 
mig at købe økologisk mælk, men så køber jeg også en Mac computer, selvom jeg ved, at Apple de 
har haft nogle problemer, fordi der er så mange andre faktorer, der spiller ind. 
 
R: En meget sjov ting i den sammenhæng, netop når vi spoler tilbage til 2004, hvor det bestemt ikke 
så godt ud med vores omdømme, og i årene efter, at man så valgte alle vores brandede varer fra. Jeg 
så faktisk i Weekendavisen, at der var en forbruger, der skrev og sådan meget omkring Arla, og så 
skulle man selvfølgelig vælge dem fra, og hun var simpelthen så glad for, at hun havde fundet et 
produkt, som ikke var Arlas, og det var så Harmonie, økologisk mælk, som også er Arla. På det 
tidspunkt havde vi valgt en strategi, hvor Harmonie mælken ikke var brandet, altså Arla brandet. 
Men det har jo så været en filosofi siden 2008, at vi skulle støtte vores corporate brand. Og vi har 
selvfølgelig forskellige måder at gøre det på. Vi skal jo ikke have hele kølediske plastret til med 
Arla produkter. Men hvor Arla Harmonie også blev en del af det, fordi vi vil gerne løfte vores 
økologiske satsning op i en Arla kontekst på den måde. Men det var meget sjovt at se det der 
læserbrev, og det var lidt synd for den forbruger der, som troede hun var home safe, men det viser 
faktisk en symbol handling som så ikke helt holdt, fordi at, nå okay, men det var jo ikke vores 
skyld. 
 
I: Nej, men det var jo lidt skægt.   
 
I: Ja, men så tror jeg da næsten, at jeg er kommet igennem det hele. 
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R: Det er en kompleks virksomhed Arla, altså kompleks på den gode måde. Altså det er en kæmpe 
stor forretning, altså alle vores produkter, hvis jeg skulle følge en tråd… Det bliver spændende at se 
hvordan du når frem til… Hvordan kan man definere… Hvordan er den her forbrugertype i det 
danske samfund? Hvor meget fylder den? Fordi at der netop er så mange ting, der influerer på dit 
køb. 
 
I: Jamen lige præcis, så det er svært bare at sætte et mærkat på en bestemt type folk. 
 
R: Ja, præcis og man er jo situationsbestemt i sit køb også, så det kan godt være, at du i det ene 
øjeblik støtter eller sympatiserer med, at Arla gør sådan og sådan i forhold til at skabe ændrede 
forhold for køer på græs eller hvad det kan være. Det har vi ikke nogen særlig agenda på, eller hvad 
det nu kan være. Jo, at vi i en branche som er kompleks også, dvs. hele vores, ja, her hvor vi sidder, 
Landbrug & Fødevarer i dag, vores brancheorganisation, hvor der både er landmænd som 
forarbejder korn, og der er nogle, der arbejder med svin og køer, at vi har taget en holdning i 
forhold til bæredygtig soja fra Argentina, fordi det også var noget, der ramte os for et års tid siden, 
og sagt at vil… Vi har indskrevet det i vores miljøstrategi, at vi i 2015 overgår til bæredygtig soja. 
Det var egentlig noget, vi havde sat på til 2020, men som foranlediget af en diskussion der også var 
i Politiken og andre steder og hvor man i branchen som sådan, altså her fødevarebranchen, 
grovvarebranchen sagde, at det er ikke noget som vi…. Jeg vil ikke sige, at man ikke så det som et 
issue, men Arla så det som et større issue, end de to andre store, selvom vores andel var meget lille. 
Vi aftager omkring 11 procent af al soja fra Argentina, men fordi vi kunne se, at det her det blev 
forbundet med vores produkter, så gik vi ind og satte nogle mere radikale krav, end resten af 
branchen gjorde. Det bliver vi jo belønnet for. Det kan jeg høre, når vi er ude at snakke med 
miljøordfører i  Folketinget, altså at det har de set, det bliver vi belønnet for. 
 
I: Altså fra? 
 
R: Fra politisk side. Og det overrasker mig egentlig, at det var…for det var jo ikke noget, som vi 
har kommunikeret til forbrugeren, det er trods alt for langt væk. Men på politisk side, jamen der har 
man set, at der har Arla taget et standpunkt, som afveg fra den øvre branche. En vilje til at gøre en 
forskel, som jo så også betyder, at den enkelte landmand kommer til at betale mere for sin…får 
mindre for sin mælk, for det koster mere at købe bæredygtig soja. 
 
I: Ja, men super Maja, jeg synes, at jeg er kommet rundt om det hele 
 
R: Ja, men det håber jeg, at du har, ellers må du komme tilbage.  
 
	  
 
 
 
 



	   115	  

11.3. Bilag 3: Interview med FDBs Afdelingschef for Ansvarlighed Thomas Roland  

 
Interviewet er transkriberet med ordrette beskrivelser, dog med få undtagelser. Således er fyldord 
som ’ik’ og ’øh’ udeladt. Den nøjagtige oversættelse sker for at muliggøre den diskursive analyse af 
de interviewedes udsagn. Interviewet starter inde i en samtale. Forud for optagelserne er 
respondenten blevet briefet omkring temaet og agendaen for interviewet. 
 
Personer: 
 
I: Julie Ørnbjerg 
R: Thomas Roland 
 
Interview: 
 
I: Ja, du var ved at fortælle om… 
 
R: Ja, jeg var ved at fortælle om, at splittet mellem FDB og Coop gør, at FDB, fordi vi er 
medlemsforeningen bagved, så er vores syn måske også lidt anderledes på den politiske forbruger, 
end Coops syn er, fordi Coop vil jeg sige, de er jo, de er jo selvfølgelig optaget af kunderne i 
butikken, og hvordan tilgodeser vi de kunders behov, og hvordan håndterer vi i gåseøjne klager 
eller ’claims’, utilfredsheder fra kunder som ikke synes, at butikken lever op til det de forventer af 
den eller at varen ikke gør det. Så den politiske forbruger bliver i en butikskontekst og en Coop 
kontekst meget ofte placeret ind som den særligt opmærksomme eller særligt kritiske forbruger, 
som vi skal huske at rose for den feedback, den politiske forbruger orker at give vores virksomhed. 
Så man ser egentlig den politiske forbruger som måske toppen af et isbjerg, men de forbrugere som 
tager bladet for munden og faktisk udtrykker en utilfredshed, som måske er delt af flere. I FDB ser 
vi måske lidt mere bredt på det og siger jamen, jamen politisk forbrug… Åh jeg har det faktisk 
svært med det begreb, den politiske forbruger, fordi… 
 
I: Det har jeg også fået. 
 
R: Ja, det har du også fået?  
 
I: Jeg ser i hvert fald lidt mere kritisk på det. 
 
R: Fordi den nemme måde det er bare at sige, Brent Spar og åh, alle de der folk der boykotter osv., 
men i virkeligheden så handler det jo om forbrugere, som tilsyneladende tager et værdikodeks med 
ind i en handelssituation, som normalt ikke er til stede for flertallet af forbrugere, når de er ude at 
handle. Det bryder med vores forestilling om, hvordan en almindelig forbruger opfører sig i en 
almindelig handelssituation. Det er den politiske forbruger. Og så kan der ligge alle mulige 
variationer og årsager til, at man så går ud og bliver politisk forbruger. Det behøver ikke at være, 
fordi du har en særlig miljødagsorden eller noget andet, du kan jo måske være lige så meget politisk 
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forbruger, fordi du fravælger at handle her, fordi der har de billig polsk arbejdskraft ansat. Det er jo 
også politisk forbrug, eller fordi du ikke kan lide købmanden, han slår sine børn, og nu er du 
skolelærer og ved det eller et eller andet, er det politisk forbrug, hvor går grænsen? Efter min 
mening er den rigtige definition egentlig at sige, den politiske forbruger er et begreb, vi i det danske 
samfund har valgt at putte på personer, som opfører sig anderledes, end vi forventer de gør, når de 
er nede at handle. De tager simpelthen nogle værdier med ind i købssituationen, i transaktionen, 
som man ikke er vant til at se få betydning der, og så kan det gå i alle mulige forskellige retninger. 
Sådan ville jeg tolke det. I FDB der ser vi jo meget på, at vores medlemmer er også kritiske 
forbrugere, og vi vil gerne, vi vil gerne opdrage eller hjælpe vores medlemmer til at blive, vi vil 
måske ikke sige politiske forbruger, men kritiske forbrugere. Altså så vi har et synspunkt om, at jo 
bredere du kan gøre det værdisæt, som du som forbruger tager med ind og aktiverer, når du handler, 
jo bedre. Jo flere værdier du kan få i spil og tage med, udover det der meget meget simple prisskilt 
som alle forholder sig til, jo bedre synes jeg sådan set, at det er. Og det er FDBs synspunkt på det. 
Så vi opfatter ikke den politiske forbruger eller den kritiske forbruger som en besværlig kunde eller 
et eller andet, men som et medlem der har yderligere interesser, som man tager med ind i sin 
handelssituation, og som skal understøttes og næres. 
 
I: Hvad er forskellen på en kritisk og politisk forbruger så? 
 
R: Det er et godt spørgsmål, jeg… 
 
I: Man snakker jo meget om, at det er det, der er fælles, altså at man tager hensyn til… 
 
R: Fællesskabet…samfundet… 
 
I: Til andre end en selv, som ligesom er det der kendetegner? 
 
R: Du kan lige så godt være politisk forbruger, fordi du tænker, dem der producerer den her vare, de 
putter alt for mange tilsætningsstoffer i og det er nok ikke sundt for mig. Er du så politisk forbruger, 
fordi du fravælger det eller er du kun kritisk forbruger, eller oplyst, eller bevidst, eller 
sundhedsbekymret eller?… Altså jeg synes at de der begreber… For mig der skelner jeg dem ikke 
ret meget fra hinanden i praksis, fordi jeg synes… Jeg har ikke fundet en definition på den politiske 
forbruger, som sådan giver mig rigtig god mening. 
 
I: Okay. 
 
R: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har jo læst Christine Sestoft og jeg har jo læst alle de der 
udlægninger af det politiske forbrug osv., men jeg synes ude i praksis, hvor går den så, jeg har lidt 
forskellige modeller, nu ved jeg godt, nu skriver jeg bare et eller andet. 
 
I: Men du mener altså, hvis du skal komme nærmere en definition, så er det én, der bryder med den 
gængse opfattelse af de værdier, man tager med ind i en købssituation? 
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R: Ja og så kan du så sige, bryder på nogle bestemte måder. Og der giver jeg dig ret, der vil jeg sige, 
den politiske forbruger er måske én der tager nogle… nogle af de standpunkter, man normalt kun 
ser forhandlet i det politiske system med ind i en købssituation. Ja, så i den forstand så har du ret, og 
hvis vi definerer politik som diskussionen af hvad retning samfundet skal udvikle sig, og hvordan 
de kollektive goder skal fordeles osv., jamen, så har du jo i og for sig ret. Så er det de forbrugere, 
som på en eller anden måde tager nogle værdier, som du normalt ser politiske partier tage patent på, 
og bruger dem ind i en købskontekst til at vælge til eller fra eller til at udtrykke sig overfor en 
erhvervsdrivende. Ja, sådan ville jeg nok sige det. 
 
I: For mig at se er den politiske forbruger også en, der viser en interesse for at virksomheder tager et 
socialt ansvar? 
 
R: Socialt ansvar eller miljømæssigt ansvar? Fordi jeg synes, tingene hænger tit sammen. Det er tit i 
samme personer, at det at tage ansvar bliver… Altså det er både socialt, miljømæssigt og 
dyrevelfærd og alt muligt andet, man så ser, at de samme personer er eksponenter for. Så jeg ved 
ikke om, jeg vil nøjes med at definere det som én, der kun tænker på det sociale. Det vil jeg faktisk 
ikke. 
 
I: Men altså hele den her ide jeg har, eller min motivation for det her område, det er jo lidt det der 
med… Altså nu så jeg et indslag i TV2 News om Apples underleverandør, som havde nogle 
forfærdelige arbejdsvilkår, og det var faktisk også min vejleder, der var inde og snakke om det, og 
der tænkte jeg nemlig, at det var da forfærdeligt osv. osv., og ugen efter købte jeg en Mac Book, 
fordi… 
 
R: Det skal man jo have… 
 
I: Det skal man jo have, og i hvert fald når man går på CBS ikke? 
 
R: Ja, præcis 
 
I: Så du ved jeg tænkte, hvor er forbrugeren henne i alt det her CSR snak, fordi der er ingen ende på 
hvor godt det er, og jeg tænker tit og det har jeg tit tænkt, hvad siger forbrugeren, er den egentlig 
ikke lidt ligeglad? Det er jo svært at finde ud af, og det kan man nok aldrig rigtig komme til bunds i 
selvfølgelig, men… Så ja, min indgangsvinkel har været at spørge virksomhederne, jamen oplever I 
den, hvorfor gør I CSR, hvis ikke det er forbrugeren, der er drivkraften, hvad er så? 
 
R: Ja, men det er jo et godt spørgsmål faktisk, fordi jeg tænker rigtig meget, at hvis forbrugeren er 
driveren for CSR, så halser du bagefter. 
 
I: Ja. 
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R: Forstå mig ret, at hvis du kun tilpasser dig forventningerne derude i markedet, så er du hele tiden 
styret af, hvad du tror omgivelserne, vil have dig til, og så mister du faktisk din handlefrihed som 
virksomhed. Så løber du i hælene på de steder, hvor du tror at gevinsten er nærmest, er lavest, er 
hurtigst at høste på en eller anden måde, er størst, er hurtigst at høste. Men du bliver også slave af 
forbrugernes forventninger til dig. Og du lever i virkeligheden i angst for at lige pludselig, så 
vender de om og går i en anden retning. Og er der noget du ikke kan, når du lever i angst, om man 
så må sige, så er det jo at træffe nogle langsigtede, strategiske beslutninger, som er rodfæstet i dine 
egne værdier. Dem kommer du jo hele tiden i tvivl om, hvis du bare orienterer dig imod, hvad 
omgivelserne forventer af dig. Så jeg er rigtig meget fortaler for, at selvfølgelig skal man da have 
øje for den politiske forbruger eller for de forbrugere, som giver deres mening til kende i en særlig 
grad. De kan være nogle strømpile, der gør, at vi andre også skal begynde at tænke i en eller anden 
retning. Men først og fremmest så handler det om, at virksomheden selv tager et standpunkt om, 
hvad skal vi være for en virksomhed for verden, altså hvilken forskel skal vi gøre med vores 
eksistens og virke? Og stærkt værdibårne virksomheder, som har kunnet besvare det spørgsmål selv 
uden at spørge forbrugerne, de står bare så meget stærkere, faktisk også overfor de politiske og 
kritiske forbrugere, end virksomheder som løber efter forbrugernes gunst hele tiden. Jeg ved ikke 
om det giver mening, den forskel? 
 
I: Jo, jo. 
 
R: Nogle gange så har jeg tegnet det sådan lidt karikkeret ved at sige… den kan ikke en gang tegne 
den her… At som virksomhed så har du en eller anden form for kerneforretning, som du opfylder. 
Der skal være noget værdi til nogle aktionærer, og du skal selvfølgelig overholde landets love. Det 
skal være legalt, hvad du foretager dig. Det skal ligge indenfor de her rammer, som juridisk osv. 
følger for, hvordan skal en ordentlig handel foregå, og hvad for et produktansvar har jeg, hvad man 
nu kræver af sådan en erhvervsdrivende. Det er så min kerneforretning, det er min forretning, her 
laver jeg min virksomhed.  
 
Det man så ser, det er jo sådan set at samfundet ude omkring, hvis vi nu skal kalde det sådan. Der er 
jo en hel masse forbrugere og der er NGO’er, der er måske medier osv., som har en eller anden 
dagsorden eller interesse i, hvilken impact har sådan nogle virksomheder som den her egentlig på 
samfundet. Uanset om de opfylder loven eller ej, det regner vi bare med, at de gør, så er det i de her 
interessenters optik ikke nok bare at opfylde loven for at blive legitime. Der er forskel på at være 
legal og så at blive opfattet som legitim. Hvad skal der til for, at du som virksomhed opfattes som 
nogen, der er en legitim spiller? Så kan det være, at du så begynder at udvide din kerneforretning 
lidt, og så tænker du, jamen der er jo nogle forskellige branchekodekser, som jeg kan overholde.  
Det kan være, at vi skal tilslutte os Global Compact, som er det her FN initiativ for ordentlig 
virksomhedsledelse, eller hvad man kan kalde det, så viser du i hvert fald, at du er committed til 
menneskerettigheder, og du tager stilling til dine valg også indenfor miljø osv. Det kan være, at du 
som, hvis du nu er dagligvareforretning, jamen så kigger du på sortimentet, så kigger du på, jamen 
vi skal da i hvert fald have noget Ø-mærket, og det kan også være, at vi skal have noget Fairtrade 
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og vi skal nok have nogle varemærker, som på en eller anden måde gør, at også de her kritiske 
forbrugere har mulighed for at vælge noget hos os, som de ligesom føler er deres. 
 
Det var det, der skulle til før i tiden, for at man så også blev en legitim spiller og ikke kun en legal 
spiller. Men det sjove er, at de krav der bliver stillet herude (samfundet), de har det med lige så 
stille at vandre ind og så ende med at blive lovgivningskrav. Så for 10 år siden der sad jeg i 
Forbrugerrådet. Der var vi jo med til at starte diskussionen om, hvorvidt man ligefrem skulle have 
en international standardisering af CSR, det der nu er blevet til ISO 26000, nej det hedder det 
ikke… jo, det hedder ISO 26000. Der er kommet en international standard, som også bliver 
anerkendt i WTO systemet osv. for ansvarlighed, kan man kalde det, og det er jo noget, der er sket. 
Samtidig er der også sket det, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller lovgivningen for hvordan du 
skal aflægge dit årsregnskab, det der hedder årsregnskabsloven paragraf 99 stk. A, omfatter nu lige 
præcis pludselig også, at du skal redegøre for dit samfundsansvar. Hvis du er medlem af Global 
Compact, så er det nok at indsende dit Global Compact, Communication on Progress rapport, til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis ikke du er det, så skal du redegøre for dit samfundsansvar 
inden for de områder, som der ligger i Global Compact, plus dit klimaansvar er lige kommet på i år 
og det gælder nu for landets 1100 største virksomheder. Så det der for 10 år siden var en vild ide 
blandt nogle NGO’er er gået ind, og er i dag faktisk blevet juridisk bindende lovgivning og noget 
som de 1100 største danske virksomheder er forpligtet på at gøre.  
 
Det betyder også at det at opfylde de her kriterier, det ikke længere er noget, du kan differentiere 
dig på og overfor den særligt kritiske forbruger fortælle, at du er en legitim aktør på baggrund af, 
fordi det kræves også af alle de andre. Så det vil sige, at det du kunne differentiere dig på for 10 år 
siden, det kan du ikke længere, det opfylder vi alle sammen. Så hvad skal virksomheder egentlig 
gøre? Skal de hele tiden have nogle følere ude og sådan finde ud af, hvad er de nyeste trends og 
forventninger, der rører sig til os, sådan så vi hele tiden kan prøve at være på forkant med de 
forventninger og så have noget, der tilbyder de kritiske forbrugere noget, så de ikke behøver at gå 
hen og blive politiske forbrugere på os og boykotte vores varer eller gøre et eller andet? Eller skal 
du i virkeligheden begynde at tænke din virksomhed på en helt anden måde? I stedet for hele tiden 
at fokusere på din kerneforretning og lovgivning og det du har basis i, så i virkeligheden begynde 
som virksomhed at arbejde med at du har en vision i samfundet, ikke for din virksomhed.  
 
Diskussionen er er meget relevant internt i vores organisation også. Jeg har lige set et stort opslag 
med vores administrerende direktør i Coop på, jeg tror Berlingske Nyhedsmagasin eller sådan 
noget, gå ud at sige at vi skal lave en milliard på bunden i 2015. Okay… hvad er det for en vision 
om verden, hvad er det for en vision, som møder de kritiske forbrugere og som har nogle særlige 
forventninger til din virksomhed? Det er ikke nogen særlig appellerende vision, for nu at sige det 
mildt, det er en, synes jeg, en meget gammeldags vision. Det er den samme vision, som en aktionær 
ville have, hvis man sad her og siger; ja selvfølgelig gør vi det indenfor lovens rammer, men vi skal 
bare skabe så mange penge som overhovedet muligt i den her butik. Og det kan godt være, at det 
underminerer den administrerende direktør, men det er ikke nok til at blive anset som en legitim og 
moderne virksomhed i dag efter min mening. Der bliver man nødt til at stille sig selv det spørgsmål, 
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hvordan, i det her tilfælde med os, hvordan bliver vi det bedste supermarked for verden? Og ikke 
hvordan bliver vi det bedste supermarked i verden, men hvordan bliver vi det bedste supermarked 
for verden? 
 
Hvis du begynder at stille det spørgsmål, så begynder du at integrere de værdier og den tankegang, 
som de kritiske eller politiske forbrugere ellers har været med til at gøre dig opmærksom på, den 
begynder du at integrere i hele den måde virksomheden tænker sig selv på, sine produkter på, sin 
tilgang til markedet på osv. Og så kan man sige, er behovet for den politiske forbruger væk. Fordi 
det er… Virksomheden er selv sin egen politiske forbruger om man vil. Det er i hvert fald sådan 
idealbilledet for mig at sige, og det kræver, at du har en virkelig stærk visionsbåret organisation 
bagved. Så er den politiske forbruger irrelevant ellers er den politiske forbruger relevant, som den 
der gør dig opmærksom på, at nu lever du nok ikke op til det, der egentlig forventes af dig derude, 
hvis man skal sige det sådan.  
 
Så jeg vil gerne opløse den politiske forbruger, fordi den slet ikke er nødvendig, fordi vi tænker selv 
som den politiske forbruger i hele den måde, vi driver virksomhed på. Spørgsmålet er, hvordan får 
du hele virksomheden med på den grundfortælling, som jeg står her og bræger for dig. Fordi det kan 
jeg få FDB med på, fordi FDB og Coop er blevet skilt ad, og nu kommer vi tilbage til de der to 
organisationer. I en forbrugerorganisation i virkeligheden og en meget sådan business orienteret 
division ovre i Coop, hvordan kan jeg få Coop med på den her grundfortælling, så det giver værdi 
og stolthed og progression osv. der? Det synes jeg, er den helt store udfordring, fordi det er blevet 
lidt ligesom med økologien, at… Jeg var til landsmøde i Dansk Landbrugs Økologi sektion i går, og 
der står formanden for dansk landbrug og siger: ”jamen økologi er jo virkelig blevet en 
produktionsgren på linje med vores andre produktionsgrene, som vi er stolte af og som laver 
eksportindtægter og stor omsætning og det er jo bare super flot, og hvor er det godt, at I kan 
producere til de forbrugere, som ønsker det sådan”. Så reducerer man efter min mening økologien 
til et spørgsmål om bare at være en lille niche, der producerer til en bestemt forbrugertype, som lige 
præcis efterspørger de varer, og så misforstår man som dansk landbrug, at der er en… at der er 
simpelthen en kvalitetsforskel på at være økologisk producent og på at producere efter en eller 
anden retning. Nemlig, økologerne de har forpligtet sig til at stille spørgsmålet, hvordan laver vi 
den produktion, som simpelthen er bedst for natur, miljø, for samfund, for omgivelserne, for dyrene 
osv.? 
 
Hvis du er til en økologikongres, så diskuterer de levende og voldsomt med hinanden: ”jamen vi har 
stadigvæk en afhængighed af dem der bruger… ”ja men vi bruger stadigvæk næseringe på de der 
grise, hvordan kan vi lave nogle systemer, så det ikke er nødvendigt, så de bare kan få lov til at 
rode, uden at vi taber kvælstof ned til grundvandet og hvordan kan vi gøre det?”. Og så kommer der 
af og til nogle, der siger: ”Tænk nu hvis forbrugerne hørte, at alt det her vi sidder og diskuterer, og 
alle de her ting hvor vi ikke er perfekte”. Hvor jeg så har sagt til dem, ved I hvad, det er det bedste, 
de kunne høre, fordi det viser, at I tager det alvorligt, at I har en vision, som I går efter, og I godt 
ved, at I ikke er perfekte endnu, men at I arbejder i den retning. Hvis du begynder at reducere 
økologerne til fint, de der rigtige politiske, kritiske forbrugere, de kan så købe det økologiske, og så 
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kan vi andre få fred til at gøre vores… lave vores produktion som vi vil, uden at I blander Jer. Så 
mener jeg simpelthen, at du som virksomhed skråstreg dansk landbrug taber rigtig meget på lang 
sigt, fordi man ikke har forstået drivet i at sætte sig selv nogle visioner op, som er på vegne af 
samfundet og ikke bare på vegne af en selv.  
 
Så nu kommer vi tilbage til den politiske forbruger igen. Den politiske forbruger er efter min 
mening en rigtig god stereotyp på et individ derude, der kan gøre virksomheder opmærksom på, at 
de endnu ikke har lavet den transition, der hedder, vi begynder at tænke, hvordan…hvad er vores 
rolle i samfundet? 
 
I: Okay, så det er en eller anden form for illusion på en eller anden måde? 
 
R: Ja, det mener jeg. Men selvfølgelig er der nogle individer derude, som inkarnerer det på en eller 
anden måde, og som du kan proppe prædikatet på, hvis du vil, men altså det er lidt ligesom med den 
super, øko-grønne forbruger. Der er jo ikke nogen, der vil sige, at de tilhører det segment. Vi er alle 
sammen nuancerede mennesker, der på nogle felter vælger på den ene, og på nogle felter vælger på 
den anden måde. Så ja, jeg vil sige, den politiske forbruger findes ikke ’out there among the 
consumers’, men den findes som et sindbillede i virksomheder på en forbruger, som vi frygter, og 
det mener jeg bare, at vi skal ud over. 
 
I: Er det så lidt af frygt for den politiske forbruger, at man bliver nødt til at erkende, jamen altså vi 
bliver nødt til at lave en eller anden form for omstilling? 
 
R: Nej, altså jo, jeg mener, der er mange virksomheder, som nok gør det, men det mener jeg, er en 
gammeldags måde at tage det på. Det er virksomheder, som er herinde, og som hele tiden siger: 
”Shit…hvad skal vi gøre for at beholde vores markedsandele nu kravene til os forandrer sig. Ja, 
men så må vi jo nok hellere lytte lidt mere til de der kritiske forbrugere, og måske skal vi lige gå 
lidt i den retning, måske er der alligevel et marked der, nå okay”. Så kan det være, de kæmper en 
langsom kamp for at bevare deres legitimitet et eller andet sted, men de er ikke visionsdrevne. Så 
jeg mener, der er simpelthen en kvalitetsforskel på, hvordan du som virksomhed går til det her 
arbejde. Hvis du er opmærksom på den politiske forbruger… Jeg ved ikke, om det giver mening, 
det jeg siger? 
 
I: Jo, jo det gør det. 
 
R: Nå nu tabte jeg også tråden, jeg snakker hele tiden. 
 
I: Det er interessant, det du siger med den politiske forbruger. Det er et godt forbillede på en eller 
anden måde ikke? 
 
R: Ja, eller skræmmebillede eller hvad man skal kalde det… 
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I:  Ja, det er svært, men det er interessant det du siger med, at den forsvinder jo lidt, hvis 
virksomhederne er herovre i højre side. 
 
R: Ja, det mener jeg. Jeg mener, at den politiske forbruger skal for mit vedkommende helst 
forsvinde eller rettere sagt, alle forbrugere er jo reelt set politiske forbrugere, det er bare ikke alle 
der… Fordi vi er alle sammen optagede af det samfund, vi lever i, og hvordan skal det udforme sig, 
hvilke vilkår skal der være for mine børn og for den næste generation osv.. Det er da alle sammen 
spørgsmål, som er rigtig vedkommende for alle mennesker i vores liv. Det er bare ikke alle, der 
tager det med ind og handle sådan uden på tøjet, når de gør det. Men om man så må sige, hvis 
virksomhederne begynder at integrere den tankegang, i den måde de selv driver og tænker deres 
virksomhed på, så behøver du ikke at frygte, at nogle forbrugere pludselig finder på det, fordi der er 
ikke nogen modstrid mellem det du gør og det verden har brug for. 
 
I: Så der hvor tråden ligesom knækker, det er der, hvor virksomhederne handler sådan reaktivt på 
den politiske forbruger? 
 
R: Ja, det mener jeg. 
 
I: Men kan man så sige, at den politiske forbruger eller forbrugeren handler jo så reaktivt på den 
kontekst, I skaber, så I er måske med til at… Det er jo også jeres vision, at gøre forbrugeren mere 
bæredygtig? 
 
R: Ja, ja.  
 
R: Men hvad tænker du på, at de handler reaktivt på det… altså fordi at vi er med til at skabe… Ja, 
det mener jeg jo egentlig. Jeg mener, at hvis du har en vision om, hvor du gerne vil hen, hvor du 
gerne vil have at samfundet skal hen, og du tænker, hvordan kan vi som virksomhed være med til at 
understøtte det og give det bedste tilbage til samfundet på en eller anden måde. Ja, så har du jo 
sådan set ret, så kan det godt være, at vi kun får nogle forbrugere med, fordi de gennem os for 
øjnene op for at, gud ja tænk, sådan kan man måske også have det. Så på den måde ja, så bliver vi 
jo også med til at bære nogle værdier bredere ud, end de måske ellers var. Det er rigtig nok. 
 
Men jeg mener også, at vi har en helt anden interesse i det, at understøtte det, at understøtte 
bevidstheden om, at du skal stille flere krav som forbruger i virkeligheden. Den kan man tegne 
sådan her. Jeg tror faktisk, at det er, det er også én inde fra Handelshøjskolen, jeg har hugget den 
her fra, hvad er det han hedder… jeg kommer på det lige om lidt. Men hvor du kan sige, hvis du 
skal vælge en eller anden vare, så skal du jo vurdere… på en eller anden måde så skal du jo vurdere 
nogle forskellige parametre. Pris og kvalitet og brugsværdi og smag, og måske hvis du er en særligt 
bevidst forbruger omkring dyrevelfærd, omkring foder, og de virkelig, virkelig bevidste de vil 
måske oveni købet overveje; er der brugt TPT i den bundmaling på de skibe, som har transporteret 
denne her vares grovfoder fra Sydamerika til Danmark? Altså nu trækker vi det virkelig langt ud. Så 
du kan sige, der går sådan en kurve her, hvor man kan sige, hvor mange valgparametre vælger du 
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reelt efter, så skal det måske stå omvendt, og hvor mange af de valgparametre er rent faktisk nogle, 
som du aktiverer i valgsituationen, hvor mange forholder du dig til og hvad vælger du efter?  
 
En pakke tændstikker dem vil du nok nærmest kun vælge på et parameter, hvad koster de?, fordi du 
tænker ikke rigtigt, at der er kvalitetsforskel på det. Så begynder du at gå ud af og til sidst, så bliver 
verden meget kompliceret. Her har du en eller anden, hvad skal vi sige, der har du måske sådan en 
special øl, bare for at sige et eller andet sjovt. Uh… der forholder du dig til overgære og undergære, 
du forholder dig til maltsorter, og du forholder dig til produktionssted, og terroire og hvad fanden 
ved jeg. Masser af valgparametre. Du har måske 10 ting, du går og overvejer, inden du træffer 
beslutning om det. Og strengt taget kunne du jo blive ved. For alle varer kunne du jo blive ved med 
at stille krav til og undersøge og sætte dig ind i, og jeg tror, at alle forbrugere har det sådan, at med 
nogle varer der kan du gå ret langt ud her. Altså hvis jeg skal købe kameraudstyr, så ved jeg eder 
broderme meget om det, mere end min fotohandler fordi jeg er en nørd på det område, og sådan tror 
jeg, at alle har det på nogle områder. Og på andre områder, forsikringer eller hvad skal jeg nu 
vælge, der er jeg sådan lidt hmm… bare giv mig den der, den ser fin ud. Men alle har også et eller 
andet sted, hvor kurven knækker igen, og hvor man så bare går tilbage, og ender et eller andet sted 
med sådan set kun at vurdere et enkelt parameter, prisen, som er den første, der står her. Og det som 
f.eks. sådan noget som et Ø-mærke eller noget andet gør, det er, at de hjælper flere forbrugere til at 
komme længere op på den her kurve, inden den knækker, eller de hjælper nogen til at holde fast her. 
Uden at de tager stilling til alt, hvad der ligger indenfor økologien, så kan de tage stilling til mærket, 
som er en simplificering af en hel masse ting, der ligger nedenunder, og så tænker man, okay, det 
kan sådan set godt betinge, at jeg betaler en eller anden form for merpris.  
 
Men i den her optik kan man sige, så har vi jo en kæmpe interesse i at jo flere forbrugere, der 
virkelig kan forholde sig kritisk og oplyst til varer, de køber, jo flere kan vi få til at vandre op ad 
skalaen og vurdere noget andet, når de er ude at købe ind, end kun prisen. Så vi har en kæmpe 
interesse i, at forbrugerne stiller andre krav end priskravet, hvis du kan sige det sådan, fordi jeg 
mener, vi kan sgu’ ikke vinde den kamp, det tror jeg simpelthen ikke på. Du vil altid kunne finde en 
eller anden hard discounter, som er billigere, end det som du vil kunne gøre i en virksomhed, hvor 
du har et meget fintmasket butiksnet, hvor du gerne vil have flere varenumre, hvor du gerne vil gøre 
noget for socialt udsatte, med din medarbejderstab, osv. Ja, det koster alt sammen, den måde vi har 
valgt at drive vores forretning på, så vi er piske tvunget til at have nogle forbrugere inde i vores 
butikker, som er i stand til at vælge mellem flere parametre og sætte pris på det. Så i den forstand, 
så vil vi gerne gøre noget for at opdyrke den kritiske forbruger. 
 
Det er også derfor, at vi har startet et kæmpe projekt nu, som vi kalder Go-Cook, som har sådan til 
formål at gøre den næste generation til den første i mands minde, der er bedre til at lave mad end 
deres forældre. Det gør vi jo ikke kun for vores blå øjnes skyld, det gør vi jo også lidt, fordi vi 
tænker, det er en god måde at give noget tilbage til samfundet på. Hvem vil ikke gerne have, at ens 
børn bliver gode til at lave mad, og hjemkundskabslærerne står også derude og savner materiale og 
alt muligt, men det er da også fordi, at i den anden ende får vi forhåbentlig lidt flere forbrugere, der 
faktisk stiller kritiske spørgsmål til de råvarer, de skal købe. Er i stand til at bruge en blegselleri, og 
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har lært at bruge en kogebog og nogle opskrifter, og altså bliver lidt mere eksperimenterende i et 
køkken, og det gør det bare så meget sjovere ar være i dagligvarehandlen, hvis du har nogle 
forbrugere, som stiller krav til dig, og som også er i stand til at belønne dig, for at du kan levere 
noget der er ’above average’. 
 
I: Er det også en god forretning så? 
 
R: Det ved jeg ikke, vi er lige startet på det, vi har ikke lavet nogen som helst form for 
forretningsplan på det? 
 
I: På hvad? 
 
R: På GoCook… Det er et rent filantropisk projekt, fordi det ligger i FDB. Vi har ikke nogen 
forretningsplan bagved, vi sælger ikke nogen af tingene, vi giver alting fra os. Så det koster os 7 
millioner om året at lave, og vi ved ikke om, der er et ROI. 
 
I: Nej? 
 
R: Aner det ikke, og jeg er egentlig også ligeglad, men hvis jeg sad ovre i Coop, så ville jeg ikke 
være ligeglad. Så ville jeg være tvunget til at lave en kalkulation af, hvor meget giver det mig på 
bunden. Men jeg tror ikke, at du ser nogen effekt af det før i 2020. I form af at flere forbrugere har 
en stærkere tilknytning til vores virksomhed, eller stiller særlige krav til god kvalitetsråvarer og 
sådan noget. 
 
I: Men hvad er det for et ansvar, I føler, at I har? 
 
R: Egentlig så føler vi jo, fordi vi supplerer danskerne med 40 procent af deres mad, et kæmpe 
ansvar. Et kæmpe ansvar for deres sundhed, et kæmpe ansvar for at de er i stand til at vælge ud fra 
kriterier, de nu hver især måtte synes er vigtige; dyrevelfærd, økologi eller hvad det nu kunne være, 
og også et ansvar for det aftryk vi har sådan i miljø- og klimamæssig henseende bagud i 
værdikæderne, og som jeg jo ikke nødvendigvis mener, at forbrugerne skal være dem, der skal 
stilles til regnskab for. Altså derfor har jeg det også svært ved, dansk landbrugs måde at håndtere 
økologi på, hvor de siger fint, vi kan have det der kritiske segment, hvor de kan bare købe det og så 
kan vi andre få lov til at svine i fred. Vi skal passe meget på i dagligvarehandlen ikke at falde i 
samme fælde og så sige, jamen til de kritiske forbrugere, der kan de jo bare gå ned på den der 
Fairtrade-økologi-jeg-skal-pudse-min-glorie hylde, og så kan de købe varerne der, og så skal de 
bare lade være med at tænke på, hvad vi putter i resten.  
 
Der bliver du som ansvarlig dagligvarehandel nødt til at sige, hvordan driver vi hele vores 
virksomhed. Jeg kan godt lide Marks & Spencer’s i England, de har… Deres CSR-chef derovre, 
han må ikke længere hedde CSR-chef, fordi det giver sådan et indtryk af, at CSR det er noget du 
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parkerer ude på sådan en lille blindtarm eller et eller andet sted, så han hedder deres ’how-we-do-
business’ manager. 
 
I: Nå..haha… 
 
R: Og det synes jeg er et super fedt signal at sende. 
 
I: Ja, det er det da egentlig. 
 
R: Jamen CSR, det handler om, jamen hvordan driver vi vores forretning, hvordan arbejder vi med 
vores underleverandører, hvordan støtter og udvikler vi dem i stedet for at kappe hånden af dem, 
hvis der er problemer i Afrika for eksempel, eller hvordan relaterer du til dine medarbejdere, 
hvordan relaterer du dig til din butiksdrift, hvilke krav stiller du til dit elselskab eller dine… Altså, 
så en ’how-we-do-business’ manager kan jeg rigtig godt lide. Og det er den tankegang, du skal ind 
i, også i Danmark i danske virksomheder, fordi så begynder CSR ikke at være en appendiks, men 
måden du tænker din virksomhedsdrift på, og så bliver den politiske forbruger irrelevant efter min 
mening. 
 
I: Men den tankegang går jo så også tilbage til målsætningen om at være en legitim spiller ikke? 
 
R: Jo, jo, jo. Men i virkeligheden kan man måske sige, at måske bliver den der dikotomi mellem at 
være en legal og legitim, den bliver sku også ophævet i det øjeblik, du har sat dig en meget meget 
større målsætning, en vision for dit impact i verden. Hvis du har den, så er du per definition legitim. 
Du behøver slet ikke bekymre dig om, hvorvidt du bare bliver anset som en feltspiller, der kun gør 
det her for at pudse sin egen glorie og for at sælge flere varer. 
 
I: Ja, men det er interessant, og det er netop interessant fordi FDB er jo en stor organisation, og det 
samme med Arla og IKEA, og I har alle sammen det her læringselement i jeres CSR, hvis jeg kan 
kalde det det. 
 
R: Ja med at vi godt vil presse forbrugerne og udviklingen og efterspørgslen og et eller andet i en 
eller anden retning, ja, ja, ja. 
 
I: I vil gerne presse udviklingen lidt i en grønnere retning, og det synes jeg er ret interessant. 
 
R: Men det er også rigtigt, og det har vi jo haft med siden tidernes morgen. Altså Samvirke startede 
vi med at udgive i 30’erne og det blads (?) var jo lige præcis, at der stod, vi har en forpligtigelse til 
forbrugeroplysning som en af vores formålsparagraffer. Så det har jo været med os alle dage. 
Madpyramiden og Skolekontakten og sådan noget har jo levet i mange årtier, som et udtryk for at vi 
gerne vil påvirke vores omgivelser og vores forbrugere i en bestemt retning. 
 
I: Er forbrugerne klar over det arbejde I gør? 
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R: Nej, det tror jeg faktisk ikke, ikke særligt meget, altså ikke så meget som jeg jo et eller andet sted 
godt kunne tænke mig, at de var…hahaha… Men altså jeg håber, at det bliver mere og mere i årene 
der kommer, fordi nu bliver vi også bedre til at bruge sociale medier og til at lave crowdsourcing og 
til at arbejde med at give plads til, at det er forbrugernes egne ideer og visioner. Og vi bare laver en 
platform for, at de kan arbejde sammen med os om at udvikle, altså vi bruger nogle andre kanaler 
nu. Jeg tror, at skolelærerne er klar over det. Skolelærerne kender FDBs Skolekontakten gennem 
mange år. Jeg tror, at 90 procent af hjemkundskabslærerne kender os og bruger vores materialer, 
men det er jo en meget snæver målgruppe. Det er jo 4000 lærere og sådan noget, men de når jo 
selvfølgelig en hel skoleårgang hvert år, så på den måde kommer vi jo ud. Men jeg tror ikke, at der 
er ret mange Hr. og Fru. Jensen’er, der egentlig ved nogle af de store projekter, vi laver, eller at det 
er os, der står bag dem. Og jeg har det sådan lidt dobbelt med det, fordi på et plan så kan jeg også 
meget godt lide, at vi ikke bare drøner ud og fortæller, se se se, se hvad vi gør, se hvor gode vi er, at 
det er en ’aha’ oplevelse, folk får, når de finder ud af, gud er det også jer, der står bag det, ej hvor 
fedt. Altså det giver bare en meget stærkere forankring, at så kan det blive sådan noget mund til 
mund fortælling om; vidste du at FDB lavede det der, det er sku da meget fedt. Det vil jeg hellere, 
end at man hørte i en reklameblok på TV2, at nu har vi udgivet det og det og det eller et eller andet, 
faktisk. Men derved ikke sagt, man er jo altid en hund efter anerkendelse osv. Altså selvfølgelig vil 
man gerne have noget af det på en eller anden måde. 
 
I: Men I har for eksempel… Da jeg gik ind på jeres hjemmeside første gang, var jeg også imponeret 
over alle de ting, I laver. Er der nogen interesse for f.eks. jeres projekt om Savannah, om Afrika, 
jeres fokus på Afrika, kan I mærke nogen stor interesse for de forskellige initiativer der? 
 
R: Ja, det kan vi, altså lige præcis det initiativ. Vi havde sat meget, meget lave mål, fordi vi 
tænkte… Har du været inde på den der handelmedafrika.dk hjemmeside? 
 
I: Nej, det tror jeg ikke. 
 
R: Fordi der er lavet en særlig hjemmeside. Vi gør meget det, at vi laver initiativer, Apps og 
hjemmesider og ting og sager, som egentlig handler om de enkelte projekter, det er ikke FDBs 
corporate site, men det er… Det er jo et røv-sygt corporate site, det er jo sådan et slags visitkort, vi 
bare skal have, men også fordi at vi ved jo, at det er ikke de samme mennesker nødvendigvis, der 
synes, det er spændende at læse om Afrika varer som at læse om Skolekontakten, altså så vi har 
sådan meget målrettet… Nu skal jeg lige prøve at finde den. Den larmer lidt på dine optagelser, hvis 
jeg sætter den store (projektor) på, men jeg kan bare lige… 
 
I: I har vel også et godt salg i Änglemark, har I ikke det? 
 
R: Änglemark går rigtig fint, det går rigtig fint, og det gør handel med Afrika varerne eller 
Savannah varerne også. Vi har jo lavet det her website, som på den ene side viser alle de varer, som 
vi sælger i brandet dernede af… Her ik’, den skulle også kunne scrolle, og det kan den vist også, 
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men… Og så til den anden side, der viser den noget om de projekter, der ligger bag. Så det er sådan 
en to-sidet indsats, hvor vi i FDB går ind med nogle af de midler, vi har, og laver nogle målrettede 
udviklingsprojekter i nogle leverandørkæder, som skal være med til at lave nogle bedre varer til 
hylderne. Men med den anden hånd der er det selvfølgelig en masse ganske almindelige afrikanske 
varer, som også er i det her brand. Salget har overgået vores forventninger med ca. 80 procent. 
 
I: Hold da op. 
 
R: Vi havde estimeret at sælge ca. 40 millioner i år, vi har solgt 60 nu, og vi regner med at sælge ca. 
70, når året er gået, 75 millioner måske. Og det er jo super godt, for det gør jo, at indkøberne synes, 
det her det er en fortælling, de vil være med på. Så når du får de der ting til at gå hånd i hånd, så er 
det jo, win-win ikke? 
 
I: Jo. Har I lavet nogle analyser på det, altså hvorfor folk vælger at købe det? 
 
R: Ja, det har vi. I virkeligheden så handler det meget om, at vi har fået nogle varer ind i Savannah 
brandet, som er storsællerter. Slikærter, alle slikærter er pludselig Savannah, hvis du skal have dem 
udenfor den europæiske sæson, fordi de kommer fra vores producent i Kenya, som vi laver projekt 
sammen med. Og det betyder bare, at en del af salget er faktisk fordi, at forbrugeren ikke har haft 
noget valg. Men chokoladen og kaffen og sådan nogle ting er faktisk begyndt at sælge rigtig godt, 
og det skyldes jo at vi har fået det ind i Fakta, at det har sådan en lækker sort emballage, og at vi 
holder prispunktet under sådan øko/fairtrade versionen. Så jo vi har bestemt ramt et eller andet, 
hvor indkøberne tænker ”Wauw…og der er tre indrykninger i tilbudsavisen om året” og ”Ej, vi vil 
sku gerne være med der. Hvis vi kunne få en af vores varer med der i det brand, hvad skal der til for 
at vi kan det?”. Ja nu skal I høre. I skal opfylde de og de krav, I skal have en afrikansk 
underleverandør, I skal have fuld sporbarhed på råvaren helt ned til sidste bonde, I skal…”Ups” 
siger de så ik’?... 
 
I: Ja, ja. 
 
R: Altså vi har også haft henvendelser fra producenter derude, som kommer med en eller anden 
forkølet chokoladecookie og siger, kan vi ikke få den her ind i Savannah brandet, der er 25 procent 
afrikansk kakao i. Så spørg vi så, jo okay, hvor kommer det fra, fortæl noget om den kakao så? Ja, 
det kommer fra Cargill, som er den der store virksomhed, der importerer og køber chokolade op i 
flere lande. Ahhh…tænker vi så, I må komme det lidt nærmere. Hvad for en region, hvad for nogle 
kooperativer leverer til det, hvad for nogle landsbyer, er der nogle historier at fortælle? They didn’t 
know… 
 
I: Nej, okay. 
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R: De købte bare chokolade på verdensmarkedet, som der kan være alt muligt slavearbejde i. Så er 
vi selvfølgelig også nødt til at sige, ja men så kan det ikke blive en del af Savannah, så vi beskytter 
også vores brand lidt ved at stille nogle krav til det. 
 
I: Men igen, man kan jo ikke måle på, hvorfor det er, de vælger det… 
 
R: Nææ…  
 
I: Fordi umiddelbart… Jeres ambition er vel også, at det skal støtte de afrikanske bønder? 
 
R. Det skal skabe udvikling i Afrika gennem handel, og det vil sige, først og fremmest skal vi måle 
det på, om det øger samhandlen, og så skal vi gå ned i nogle konkrete varekæder og måle på, bliver 
levevilkårene rent faktisk styrket af den øgede samhandel, fordi det skal jo ikke bare være nogle 
rige indere, der er mellemmænd, der skummer hele fløden vel? Altså så et eller andet sted, så gør vi 
noget ud af at finde ud af, hvordan kan vi egentlig monitorere det. Sådan så når den kritiske 
forbruger kommer om 2 år, så har vi faktisk undersøgt det. Det er vi også enormt interesserede i at 
vide selv. Men vi vil egentlig gerne have, at folk køber Savannah bare fordi, at det smager godt. 
Altså vi vil ikke have, at man skal købe det, fordi man tror, at der er et særligt etisk indhold i det. 
Det er også derfor at vi, i den markedsføring vi laver, siger vi, bare en god vare fra Afrika. Lækkert, 
kvalitet, et eksotisk pift i hverdagen, vi lover ingenting om ingen børnearbejde eller ingen et eller 
andet, altså fordi vi vil hellere have at, ja, det er måske lidt groft at sige, men at Hr. og Fru. 
kakkelborg køber det fordi, det var fandme en god chokolade. Wauw, okay, den er afrikansk. Den 
køber vi også næste gang. 
 
I: Men så går I jo også ind og tager et ansvar for forbrugeren ik’? 
 
R: Jo, vi siger sådan set, at forbrugeren behøver ikke at bekymre sig så meget om alt det andet. Det 
er os, der gør det. Det skal bare være i orden det her, og det skal også være god kvalitet. Og det er 
selvfølgelig også, fordi vi skeler til, at hvis vi bare lagde os i slipstrømmen af Fairtrade, så rammer 
du sådan et 5 procents segment, som hver gang de køber en Fairtrade vare godt ved, at her betaler 
jeg ekstra for noget, jeg ikke kan smage i kvaliteten, men som bare handler om at give nogle bønder 
en merpris. Og den synes jeg ikke, at vi skal konkurrere med. Den synes jeg, Fairtrade skal have lov 
til at have for sig selv. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg synes, at det er en attraktiv position at 
have, fordi så bliver du ved med at sælge nicheprodukter. Så sælger du sådan nogle luxury goods, 
hvor folk føler, at de har råd til det. Så bliver det sådan den dyre kaffe og den eksklusive chokolade 
og den lille lækre marmelade, man giver som gave, altså. Og vi skal… hvis Afrika virkelig skal 
have glæde af den samhandel, så skal vi ud over de varer og finde nogle storsællerter. Så der har jo 
både været hundekiks og vindruer og avocadoer og alt muligt andet i det her brand, som er, ja nogle 
ganske almindelige varer, som folk køber. 
 
I: Er det Jer, der har fundet på det, lige præcis det her projekt, eller hvordan gør I det, tænker jeg i 
forhold til Coop? 
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R: Ja, det er det. 
 
I: Er der her ideerne kommer? 
 
R: Ja, det er det. Det er fordelen ved at have skilt Coop og FDB ad, det er, at vi har fået lov til at 
udvikle en innovationskultur og en tænk-ud-af-boksen kultur i FDB, som selvfølgelig skal 
rodfæstes og omsættes til nogle praktiske salgsmål og nogle indkøbsaftaler osv. i Coop, men jeg 
tror ikke, at sådan et initiativ ville være skabt i Coop, uden at FDB havde været der også. Go-Cook 
og Savannah projektet eller vores grønne idepris, som vi uddeler og sådan noget. Det er noget som 
kun opstår, fordi du har en organisation eller en del af konglomeratet, som hedder FDB, hvor man 
har lov til at tænke meget mere langsigtet i virkeligheden. Vi er jo fri sat for at skulle tænke 
bundlinje til december i FDB i en eller anden forstand. Vi har sådan en 5 års strategi, og vi tænker 
ikke så meget ROI i forhold til penge på bundlinjen. Vi tænker ROI i forhold til, får vi skabt en 
impact derude i forbrugerne, altså forandrer forbruget sig til det bedre? Det er jo sådan, vi gerne vil 
måle vores indsats. 
 
I: Tror du det, tror du på at, nu ved jeg ikke om jeg skal sige, den politiske forbruger, blusser op 
igen eller tror du forbrugeren bliver mere kritisk eller hvordan? 
 
R: Nej, jeg håber egentlig, at forbrugeren bliver gladere, og jeg håber, at forbrugeren føler en større 
stolthed ved at være forbruger. Fordi jeg synes også at den kritiske og den politiske forbruger, det er 
en måde at se forbrugeren på, som en der skal være sådan lidt tynget af skyld, og som skal tænke; 
Uh, hvad er jeg mon med til at afstedkomme som det sidste led i en stor væmmelig og 
uigennemskuelig varekæde. Jeg håber i virkeligheden, at vi kan tænke videre end den lidt negative 
måde at tænke forbruget på. Sådan så man som forbruger skal have en god fornemmelse af 
samhørighed, af at gøre en forskel, af at være med på en god fortælling, når du går ind og handler i 
et supermarked, og ikke en der skal have dårlig samvittighed og tænker ”Åh det er halv skidt for 
miljøet, også selvom jeg vælger svanemærket, og forurener 30 procent mindre, men i virkeligheden 
burde jeg slet ikke vaske op” Vel? Altså hvordan kan du komme over og få den positive dagsorden 
af ,hvad for et samfund skal du have i 2050, hvor vi bevarer vores høje levestandarder, men hvor vi 
gør det i endnu mere harmoni med naturgrundlag og menneskerettigheder og alt muligt andet. Så 
jeg håber, at den politiske forbruger måske bliver afløst af en social forbruger, som med hud og hår 
bliver en meget mere integreret og ligeværdig partner med dem, man handler med. 
 
I: Okay. 
 
R: Kan man sige det sådan? 
 
I: Ja, Så ligger der vel også i det du siger, at forbrugeren hellere vælger Änglemark end Coops 
billige linje eller hvad. Tror du, at den udvikling sker eller hvordan? 
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R: Ja, altså. 
 
I: Fordi man kan jo også være en glad forbruger, og så købe Coop Extra? 
 
R: Ja, og det er jo der, at det er skide svært for mig, fordi jeg vil jo heller ikke være… jeg vil jo ikke 
gå rundt og være smagsdommer over for dem, som vil være en glad forbruger og købe Extra varer. 
Og samtidig er jeg nok heller ikke modig nok til at sige, vi skal slet ikke have nogle Extra varer 
længere, nu satser vi kun Änglemark. Men jeg ville egentlig ønske, at vi turde sige, også Extra 
varerne er en lille smule ekstra også på det ansvarlige. Og på længere sigt så ved vi godt, at det er 
den her vej verden, den skal gå. Og så ved jeg godt, at så kan du godt klandre os for, ja, men hvad 
er de to sidste store optrædener, du har set direktør og bestyrelsesformand være ude i. Den ene er, at 
vi skal lave en milliard på bunden, og den anden er, nu åbner vi Faktaer i Tyskland, fordi vi vil også 
være med i grænsehandlen. Hvor ansvarligt er det, kan du så sige. Og det skal du endelig bare 
spørge mig om, og så vil jeg sige, det harmonerer ikke med det, jeg sidder og siger. Det er så stor en 
organisation, at der er simpelthen nogle inkonsistenser, som jeg er virkelig ærgerlig over. Men jeg 
håber, at der bliver færre og færre af; væk med afgifter og vi vil også have del i grænsehandel, og vi 
skal lave en milliard til at vi kommer over og begynder at tale om den forskel, vi vil gøre for 
verden. Det håber jeg. Det er i hvert fald det, jeg arbejder for. 
 
I: Men I har vel også en strategi om at lave flere af de her projekter? 
 
R: Jo, det har vi. Altså vi har de mærkesager til fælles med Coop, at vi siger sundhed, klima og 
miljø, og etisk handel er sådan de tre overordnede, og så er der selvfølgelig et socialt ansvar, som vi 
rigtig meget fortolker inde i HR sammenhænge. Vi er en af Danmarks største arbejdspladser, der 
arbejder 35.000 mennesker hos os, og de ca. 10.000 bliver skiftet ud om året, fordi det typisk er 
ungarbejdere, sådan nogle som bare er i kontakt med os i kort tid. Så hvis du sådan ser på hele 
Danmarks arbejdsstyrke, så har måske 8 procent af dem på et tidspunkt været ansat i Coop, og det 
er jo et vildt stort ansvar, man sådan set har. Så en meget stor del af vores samfundsansvar er også, 
hvilken ballast giver vi de mennesker videre med ud i verden om man så må sige.  
 
Så det er de områder, som vi har udgrænset, som dem vi i særlig grad fokuserer på med vores 
arbejde, fordi det er der, vi har den store impact. Når vi sælger 40 procent af al den mad, der bliver 
spist i private husstande i Danmark, så har vi et kæmpe ansvar for folkesundheden. Hvad gør vi ved 
det? Og det er også derfor, at vi laver Go-Cook for at sige, jamen vi kunne godt stille os op og lave 
noget, der minder om officielle ernæringskampagner, og du skal lade være med at ryge og drikke og 
sådan noget, men vi kan jo se, at der er en kæmpe sammenhæng mellem om folk forstår at lave 
mad, er kompetente i et køkken, kan få grøntsager til at smage af noget, og at de vælger mindre kød, 
at de vælger økologisk, at de interesserer sig for deres families sundhed, at de drikker mindre 
sodavand. Der er bare en signifikant sammenhæng mellem folk, der kan lide at lave mad, og 
interesserer sig for det, og så til dem der stiller krav til deres råvarer, og tænker på deres sundhed. 
Så vi vil gerne hjælpe folk med at forstå noget om at lave mad. Fordi det mener vi, er sådan en 
grundkompetence, som gør, at de andre ting følger med. Pludselig øger du også 
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økologiopmærksomheden, pludselig mindsker du, måske til gavn for klimaet, også kødforbruget. 
Altså meget interessante sammenhænge der er. Men det starter med din kompetence i et køkken, og 
det er derfor, at vi starter der med den indsats, vi laver. Jeg ved ikke, om det gav dig svar på det, 
men jo vi kigger hele tiden på, hvad kan vi mere gøre, altså hvad kan næste skridt være, og hvordan 
tager vi det til ’the next level’ et eller andet sted. 
 
I: Ja, ja. 
 
R: Og jeg synes, at miljø og klimaområdet er måske det, der er sværest at gøre noget ved. Fordi det 
er så skyldbefængt, altså det er forbundet med så meget dårlig samvittighed og hele den måde 
miljømærkerne er lavet på, er det jo, at de forurener 30 procent mindre end resten. Det er bare en 
historie som ikke frigør dig fra, at du stadigvæk skal have skyldfølelse som forbruger ved at købe 
en vare, og hvordan kan du være med til at stimulere, at vi i sådan lidt i bedste ’cradle to cradle’ 
agtig ånd begynder at tænke vores produkter og vores produktcyklusser på en helt ny miljøpositiv 
måde. Det er der, vi skal over. Der er bare stadigvæk 20 år, før vi er der. Men hvad kan vi gøre for 
at tage nogle små skridt, så vi bevæger os i den retning. Det er sådan lidt de spørgsmål, vi stiller os 
selv. Men jeg synes, at det er et svært område at arbejde med, faktisk. 
 
I: Ja, ja. 
 
R: Fordi det er sværere at involvere forbrugeren i den fortælling. Det bliver nogle få nørdede nogen, 
du kan nå med den store fortælling og store vision, men vi må så bryde det ned og tage nogle små 
skridt. 
 
I: Men det er sjovt med det her begreb, for nu har jeg lavet sådan en lille hurtig søgning, og der er jo 
rigtig mange artikler, hvor den politiske forbruger bliver nævnt, så det er jo et eller andet billede på 
en forbruger, som måske egentlig ikke er særlig meget til stede. Jeg ved heller ikke om man kan 
kalde det…man kan ikke sige, at det er en type forbruger vel? 
 
R: Nej. 
 
I: Altså man kan jo snakke om politisk forbrugsadfærd ikke? 
 
R: Ja. 
 
I: En gang imellem, altså du kan jo ikke vide, om der er en der vælger Savannah chokolade, fordi 
hun har set et eller andet om afrikanere og hun synes, det er synd? 
 
R: Næ, det kan godt være og det er fint. 
 
I: Men det bliver brugt som et eller andet… 
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R: Det bliver brugt som et sindbillede på nogle bestemte værdier og nogle bestemte måder at tænke 
udvikling på osv. Ja, det tror jeg. Det er lidt ligesom de… Jeg kan huske, jeg har arbejdet meget 
med økologi og efterspørgslen på det. Jeg havde en chef engang, som sagde, at når han kiggede på 
forbrugerne, så så han 1 procent - det var de frelste og så var der måske 10 procent - det var de 
bevidste, og så var der 89 procent - det var de fleste. Så fra frelste, bevidste, til fleste. Hvordan kan 
du få flere af dem her (fleste) til at komme herind (bevidste) var i virkeligheden spørgsmålet man så 
stillede sig selv. Det der bare ikke blev stillet spørgsmålstegn ved i den sætning, det var den der ene 
procent frelste. Vi ved jo alle sammen, hvem de er, du ved klidmostersegmentet og de meget… de 
politiske forbruger, dem der virkelig gider at boykotte Shell i to år efter den der Brent Spar holdt 
op. Det sjove er så, at noget af det arbejde jeg lavede omkring… hvor jeg virkelig segmenterede 
folk efter, at de skulle være de mest frelste, altså folk der væver og farver deres eget tøj, og laver 
deres egen maling af pigmenter, de køber økologisk og sådan noget, altså det er sådan nogle folk, 
som jeg har haft med inde i fokusgrupper. Og de er ikke frelste, altså de udgrænser også sig selv fra 
de der frelste, altså som kun tænker på økologi hele tiden osv.  
 
Så også der er de frelste et sindbillede på en forbruger, som lader sine principper være så 
dominerende, at sund fornuft ikke har plads i mine dagligdagsinteraktioner. Og jeg har det lidt lige 
sådan med den politiske forbruger, at måske er det også et billede på en forbruger, som i 
virkeligheden handler dumt skråstreg irrationelt i nogle situationer, hvor du som almindelig bevidst 
forbruger gerne vil sige, jeg træffer nogle rationelle, logiske valg baseret på det og det og det. 
Hvorimod den politiske forbruger ’is beyond reach’, ligesom de frelste, øko-frelste forbrugere. Det 
er i hvert fald ikke… ”sådan er jeg ikke, jeg er jo ikke frelst”, var det jo sådan næsten politisk 
korrekt at sige på et tidspunkt. Men der er ikke nogen, der er frelste. Du kan ikke få nogen til at 
sige, at det er mig, der er i den der gruppe der. Og jeg tror også, at det er meget få, der vil sige, at 
det er mig, der er den politiske forbruger. Men det er et billede, vi stiller op for os, når vi skal tale 
om markeder, udvikling, forventninger, omgivelsernes reaktioner osv.  
 
I: Så man kan heller ikke tale om, at den politiske forbruger er en drivkraft bag virksomhedernes 
arbejde med socialt ansvarlighed? 
 
R: Kun dem, der er styret af angst, og ikke er styret af deres egne visioner. Så nej, i meget mindre 
grad end man måske egentlig tror.  
 
I: Nu handler det mere om, at det bliver brugt som et værktøj til at forbedre ens omdømme og som 
en god forretning. 
 
R: Ja, sådan kan du sige det. Men jeg vil endda sige… værktøj til at forbedre ens omdømme, der er 
du jo ude på tynd is, hvis det er sådan, at du omtaler det. Sådan vil jeg ikke sige det, altså fordi hvis 
du opfatter det på den måde, så er du stadigvæk en hul spiller, så gør du det bare for omdømmets 
skyld, og ikke fordi du har en reel rodfæstet vision om, at du skal et sted hen. 
 
I: Men det tror jeg da, at der er mange virksomheder, der har det på den måde, tror du ikke det? 
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R: Jo, det tror jeg måske også, at der er, men jeg skal bare passe på med at sige, at det er de, fordi 
måske er jeg igen ved at tegne et billede af nogle virksomheder, der ligger oppe i et 1 procents 
segment, at sådan er det i virkeligheden ikke. Altså selv en virksomhed der producerer 
mortergranater, finder medarbejderne utrolig stor tilfredsstillelse i at lave styrefinnerne så præcise, 
at du undgår civile tab, når de bliver brugt, fordi de simpelthen er så nøjagtige ikke? Altså jeg 
mener, som menneske vil du gerne læse et samfundsansvar ind og en værdi, en vision ind i det 
arbejde, du udfører, uanset hvilken virksomhed du sidder i. Og er virksomheden ikke med til at 
formulere den vision, så formulerer medarbejderne det selv, for at kunne holde ud at arbejde der. Så 
derfor vil jeg ikke rigtig gøre mig til dommer over, at der er ret mange virksomheder, der bare løber 
efter forbrugernes gunst osv.. Det er måske også bare mit billede af, hvilken virkelighed jeg ikke 
selv vil tilhøre. Uden at jeg egentlig ved om, hvor meget det eksisterer derude. Sådan kan jeg måske 
sige det. 
 
I: Ja, men jeg synes heller ikke rigtig, at jeg kan huske nogle sager, som der har været i nyere tid, 
hvor forbrugere har valgt fra. Nu snakkede jeg med Arla, og de havde så en krise der i 2005-2006. 
 
R: Ja, men det var jo Mohammed tegningerne… Nej, nej det var der, hvor de trynede de små 
mejerier. 
 
I: Ja lige præcis. Der kunne man måske godt snakke om det. 
 
R: Ja det kan man, men det var jo en krise efter min mening, opstået fordi Arla ikke havde nogen 
vision for, hvad er vores betydning for verden? Hvorfor er vi det mejeri, der er… Nej de havde en 
mission, der hed al mælk i en junge, så kan vi rationalisere bedst muligt og slås med 
supermarkederne og slås med de andre, på vegne af vores andelshavere, nemlig de danske 
landmænd, som skal have de bedst mulige afregningspriser. Det var Arlas vision. Jeg kan da godt 
forstå, at forbrugere siger, dvs. I gør et minimum; I sørger for at være lovlige, men i virkeligheden, 
der er I bare ude på at tryne de små for at få størst mulig markedskraft, så I bare kan vinde kampen 
over alle de andre. De virksomheder som hele tiden tænker sig selv inde i en evig kamp mod deres 
omgivelser, det er dem, som bliver udsat for sådan nogle kriser, tror jeg. Hvorimod virksomheder, 
som tænker, vi er i en dans med vores omgivelser, og vi følger med, og vi skal finde ud af, hvordan 
får vi den dans til at vare længst mulig og se bedst mulig ud og alt muligt andet. Det er de 
virksomheder, som ikke kommer til at opleve denne her type kriser, som Arla har været ude for der. 
 
I: Ja og det politiske forbrug måske. 
 
R: Ja, sådan kan du sige det. 
 
I: Så det er ligesom, at tale om et nye grundvilkår, at man er nødt til at tænke samfundet ind? 
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R: Ja, det mener jeg. Det er man, og det er i virkeligheden også bare at tage moderne medarbejdere 
alvorligt. 
 
I: Men I er jo også i en position, kan man ikke sige det, hvor I har ressourcerne til det i kraft af jeres 
størrelse, derfor kan I jo gøre det. 
 
R: Jo, jo du tænker, at det er lidt gratis for os at sige, fordi at vi har et overskud og at vi… 
 
I: Ja men også fordi måske, at man forventer også, at I tager det ansvar? 
 
R: Ja men det gør man. Det gør man helt sikkert, så jo mange dele gør vi jo selvfølgelig også fordi, 
der er nogen, der forventer det af os. Det vil jeg ikke forklejne, men vi gør det jo ikke kun fordi, at 
der er nogen, der forventer det af os. Hvis vi kun gjorde det, så ville det være lidt hult, synes jeg. Vi 
gør det faktisk også fordi, at vi vil videre. Altså og så er det bare en positiv gevinst, at det måske er 
med til at differentiere os og med til at gøre, at de kunder der kommer i vores butikker godt vil 
betale lidt ekstra for nogle varer osv. osv. osv. Så selvfølgelig skal der på lang sigt være en 
forretning i det du gør, også på bæredygtighedsagendaen, ellers er det jo ikke bæredygtigt 
økonomisk heller. Det skal jo hænge sammen.  
 
I: Ja men det mener I jo vel også, at der er på lang sigt ik’? 
 
R: Jo jo, jo jo. Jo, selvfølgelig. Også de ting vi laver i Afrika, mener jeg også er vigtige på lang sigt, 
fordi der bliver også et tidspunkt, hvor der bliver kamp om leverandørerne ude i verden, og hvor det 
egentlig handler om at have nogle tættere relationer til dine leverandører igen, altså den der… Vi er 
pisse forkælede i øjeblikket, hvor vi bare kan vælge og vrage mellem leverandører og skodde den 
ene til fordel for den anden, det bliver ikke ved. Det tror jeg ikke, du… Jeg læste sådan en KPMG 
rapport her i går, som forudser at fødevarepriserne frem mod 2020 vil stige ca. 90 procent på 
verdensmarkedet. Det er en helt anden situation, vi kommer ind i.  
 
I: Ja, det er rigtigt, det snakkede IKEA nemlig også om, om skov og træ ikke? 
 
R: Ja præcis, en scarce ressource et eller andet sted. 
 
I: Ja, så det var en grøn omstilling eller så var det farvel og tak. 
 
R: Ellers så var det farvel 
 
I: Så det er jo også en anden del af det.  
 
R: Det er jeg enig med dem i. 
 
I: Jamen det hele hænger jo sammen på en eller anden måde. 
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R: Jo, altså heldigvis. Nu skal jeg lige se om der stod noget klogt på den der slide, jeg havde taget 
med ned til dig her.  
 
I: Det giver god mening, det der står der. 
 
R: Nå okay, ja men det er jeg glad for, at du siger.  
 
I: Men jeres vision er jo også, hvad er det der står i jeres vision, er det ikke at gøre 
forbrugeren…hjælpe forbrugeren til at leve et sundere liv? 
 
R: Jo, jeg tror…Vi har så nedbrudt den lidt ved at sige med det der Go-Cook koncept, der siger vi 
så bare skabe den generation, den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre. 
Og så siger vi måske ikke den anden så tydeligt, men og der kan man sige, der er vi jo også i en 
proces. Coop er ved at lave en ny CSR strategi i øjeblikket, hvor jeg jo rigtig gerne vil have, at de 
tager et skridt længere, end de måske har haft før, hvor de bare har haft en vision om at være det 
sted, hvor vi har det største udvalg af sunde produkter, til faktisk selv at sikre sig, at man gør en 
forskel for folkesundheden med de produkter man sælger eller med den måde, man arbejder med 
medarbejderne på. Altså hvorfor er vi ikke organisationen, som sørger for at alle medarbejdere, der 
kommer, de får en sund madpakke med på arbejde hver dag. Altså det kunne da være et fantastisk 
samfundsansvar. Det kan godt være, at det ville koste lidt, men det ville da være, et eller andet sted 
fedt, hvis vi kunne. 
 
I: Ja, ja. Men det er jo også en anden tid dengang den politiske forbruger dukkede op. 
 
R: Det var før de sociale medier, for alvor var til stede… 
 
I: Ja og CSR var jo slet ikke det som det er i dag.  
 
R: Nej. 
 
I: Og man kan sige, det jeg synes, der er interessant, det er jo også at snakke om, jamen altså, vi er 
jo bare i en anden tid nu, CSR er noget andet, CSR er en del af forretningen, så vi behøver måske 
ikke at snakke om den politiske forbruger længere, vel? 
 
R: Nej, nej, det er jeg egentlig enig i. Ja, men jeg havde lavet sådan et slide, det var meget meget 
kedeligt, det var kun, hvis der var nogen, der spurgte mig om det, så ville jeg have taget den frem, 
så den var ikke layoutet ligesom alt det andet vel? 
 
I: Nej. 
 
R: Men hvad var det, jeg skrev. 
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I: Det var ærgerligt, at jeg ikke lige nåede, at… 
 
R: Ja, ja men det… 
 
I: Det lød ellers spændende det program. 
 
R: Ja men det var da okay, det var en god formiddag. Nå, nej det var jo sådan en meget lang snak, 
jeg ville have lavet her. Jeg ville egentlig have sagt, at jamen som mennesker så deltager du hele 
tiden i udvekslinger, hele tiden i relationer, hvor nogle varer skifter hænder eller nogle værdier 
skifter hænder, eller nogle holdninger skifter hænder, eller munden eller øre, eller hvad det nu 
hedder. Det er jo vel det at være menneske, det er, at vi udveksler med hinanden hele tiden. Det der 
bare er interessant, det er, der gælder forskellige regler for de udvekslinger, vi er en del af. Dvs. når 
jeg går ned i min dagligvarehandel, så forventer jeg en bestemt form for reciprocitet eller 
udveksling af de ting og de værdier og de varer og de penge osv. vi nu, vi lader flyde over bordet.  
 
Hvis jeg giver en fødselsdagsgave til moster Oda, så er det en anden udvekslingsrelation, jeg er inde 
i, og der forventer jeg at moster Oda, hun giver noget tilbage til mig, men det skal være forskudt 
over tid. Og jeg forventer… jeg ved at i al den tid, at vi har lidt udestående med hinanden. Det 
bekræfter jo sådan set nogle sociale bånd, og der er nogle familiemæssige værdier, der spiller ind 
der. Jeg ved også, at hvis jeg giver gaver til mine børn. Jamen så forventes det, at jeg giver større 
gaver til mine børn, end jeg forventer, at de giver til mig, fordi der er noget forældre/barn relation, 
der bliver slået fast der osv. Så i alle de udvekslinger, når jeg bytter hjemme hos min nabo fire nye 
vinterdæk for tre gange børnepasning eller et eller andet, så er der også nogle regler, der omgiver 
den interaktion, jeg er inde i, som er nogle andre end dem, der er i en supermarkedskontekst. Og 
sådan er det bare, at være menneske. Reglerne er forskellige, men det der er fælles er, at vi er alle 
sammen… Og hele tiden optaget af at være gode til de udvekslinger, vi er en del af. Og det er en 
måde, vi høster anerkendelse fra vores omgivelser på. Hvis jeg er god til at give gaver og modtage 
dem på den rigtige måde og takke på den rigtige måde osv., så stiger min anseelse. Hvis jeg 
kommer til at give det helt forkerte i gave, som man bare ikke kan give i gave, jamen så bryder jeg 
nogle usagte sociale regler, og så falder min anseelse, og jeg bliver måske ikke inviteret næste gang, 
eller hvad ved jeg. Det samme er vi jo, når vi går ned og handler ind i vores supermarked, og hvad 
er det for nogle regler, der omgærder den interaktion? Det er jo typisk forventningen om, at vi går 
efter det billigste tilbud. Altså du er jo en godt dum forbruger, hvis ikke du bare har købt, de der 
4x100, 4 kyllinger til 100 kr. der var på tilbud der ik’? Altså 135 kr. for en øko-kylling, hvad fanden 
ville min nabo hjemme på vejen sige, du er da fuldstændig gak, gak. Så i hans billede så har jeg 
fuldstændig gjort i nælderne ved at være så tåbelig at gå ind og købe en øko-kylling til 135 kr., når 
man kan få 4 for 100. Og sådan er langt de fleste forbrugere i Danmark i dag. Så jeg er faktisk 
optaget af, at vi langsomt får gjort vores supermarkeder til nogle udvekslingsarenaer, hvor det er 
okay at have andre værdier og forventninger til transaktionen, end at man bare går efter den billigste 
vare. For ellers så bliver vi ved med at sælge skod lort til uengagerede forbrugere, som har mistet 
interessen for rent faktisk at tage stilling til de varer, de køber, og så nøjes de med at kigge på 
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prisen. Jeg skal jo ind og være med til at skabe en kontekst, hvor vi kan udveksle og stadigvæk føle, 
at vi har gjort en god handel, når vi har taget stilling til mange flere ting. Så efter min mening er det 
det, der er min intention et eller andet sted.  
 
I: En kontekst, hvor det ikke er prisen, der er det bærende? 
 
R: Ja, ja og det er også derfor, at her der definerer jeg egentlig den politiske forbruger som en 
forbruger, der ud fra nogle andre motiver bryder med det, som er vores kulturelle norm for 
udvekslingen. Fordi hvis du som detailhandel forventer, at alle dine forbrugere der kommer herind, 
de fokuserer kun på prisen og køber det billigste, så møder du lige pludselig en forbruger, som har 
nogle helt andre krav. Nej, nu kærer han sig om, at der er brugt kobbersulfat på produktionen af de 
italienske æbler, hvilket er dårligt for grundvandskvaliteten i, hvad ved jeg, Modena. 
Wauw…chok… Den kom uventet for den købmand, fordi den forbruger har brudt normen for, 
hvordan vi er ordentlige, når vi handler med hinanden i den her kontekst. Så det er egentlig sådan, 
at jeg opfatter den politiske forbruger, som en forbruger der er med til at gøre op med nogle måder, 
som ’the odd one out’. Den der egentlig peger ud, hvordan alle de andre forbrugere normalt gør det. 
Det er kun sådan, at den politiske forbruger er interessant. 
 
Du har jo så nok også ret i dit tillæg til det og så sige, men ud fra nogle motiver som er på 
fællesskabets vegne. Det synes jeg, er en meget god tilføjelse faktisk til den definition, fordi det er 
selvfølgelig det, der driver det, og det er jo det, man normalt opfatter som det politiske systems 
arena. Men det er der, jeg egentlig argumenterer for, det er meget mere gået hen og blevet 
virksomhedernes arena også, når de stiller spørgsmålet, hvad er det for et samfund, vi vil påvirke, 
og vi vil være med til at skabe, så er virksomhederne…så begynder virksomhederne egentlig at 
agere som politiske aktører, meget mere end de gjorde for 10-20 år siden. Så du kan sige 
virksomhederne bliver politiske og forbrugerne begynder måske, at møde virksomhederne mere i 
øjenhøjde i 1:1, og har dermed ikke det store behov for at bryde med den der udvekslingsrelations 
forventede præmis for at markere deres synspunkt. Nu kan de faktisk komme af med deres 
synspunkt overfor virksomhederne, de begynder at lytte mere osv. Det er sådan idealet. 
 
I: Så I ønsker ligesom at facilitere den udveksling?    
 
R: Ja, rigtig rigtig gerne. 
 
I: Men hvad gør I så med, jeg tænker for eksempel med Fakta jeres discountbutik…clincher det 
ikke lidt eller hvad? 
 
R: Jo, eller også skal man sige… 
 
I: For det er lidt baseret på pris, ik’? 
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R: Jo, både og. Fakta har jo også en vision om at være den mest ansvarlige discountbutik. Så et eller 
andet sted så gør de jo så det, de føler er muligt i den konkurrencesituation og det prissegment, de 
ligger i ved at sige, jamen, vi tager Savannah varerne ind. Det er faktisk Fakta, der sælger allermest 
Savannah varer, sjovt nok ik’? 
 
I: Jo. 
 
R: I hvert fald chokoladen, de varianter de har inde. Der er også Faktaer, som virkelig promoverer 
sig på økologi og på frisk frugt og grønt. Fakta er formentlig på vej til at indgå et eller andet 
samarbejde med Børns Vilkår om Børnetelefonen og et eller andet ”støt når du trykker på pant 
knappen”, så de gør noget, som man måske kan sige, er det dybt integreret i kerneforretningen? Ja, 
det er lidt questionable måske, men de har intentionen om det. De er også ved at indføre et nyt 
ledelsesgrundlag i hele Fakta koncernen, som gør, at du har meget mere fokus på ansvaret for dine 
medarbejdere, osv. Så jeg synes sådan set, at de prøver at gøre noget, men du har da ret i, at Fakta 
er en butik, der et eller andet sted er lavet for at ramme de der forbrugere, som er meget prisbevidste 
og prisorienteret. 
 
I: Men din overskrift for det der oplæg, var det ikke eksisterer den politiske forbruger? 
 
R: Nej, det var det faktisk ikke, eller jo det var det i programmet, men det var ikke mig, der havde 
skrevet det program der, jeg havde aldrig rigtig godkendt den overskrift. Jeg kan ikke engang 
huske, hvad den egentlig hed (undersøger slides)…hvor var det den var. Ja, den hed bare etisk 
handel i FDB. Det var en Fairtrade konference et eller andet sted, så jeg havde sådan en 
gennemgang af, at jeg mener, at FDB har altid haft samfundsansvar med inde som en del af den 
måde, man driver sin forretning på.  
 
(Gennemgang af slide) FDB startede på basis af samfundsansvar, fordi man sagde også små 
samfund, også langt ude i landet, der skal vi have et udvalg af dagligvarer, og der skal vi kunne 
forenes om det. Så hele andelstankegangen var jo at tage samfundsansvaret alvorligt et eller andet 
sted og sige vi er ikke tilfredse med det, som de der grosserer inde ved Kongens Nytorv, de spiser 
os af med herude. Nu tager vi skeen i egen hånd, og nu organiserer vi selv vores dagligvarehandel. 
Så kom der et tidspunkt, hvor vi startede vores egne virksomheder, særligt omkring 1. verdenskrig 
hvor gullaschbaronerne hærgede osv., hvor vi simpelthen ikke syntes, at den kvalitet som 
erhvervslivet kunne levere til os af varer, var god nok. Ja men så købte vi vores egne fabrikker, og 
byggede dem op. Vi havde tjære og tovværksfabrik og petrokemisk fabrik og tobaksfabrik og bare 
for at nævne nogle af de værste og brødfabrikker og møllerier og you name it. Eget mejeri osv. Så 
det var jo igen et udslag for en social bevidsthed i datidens CSR optik, som egentlig hed, vi skal 
have nogle varer, vi kan stole på, hvor vi kender oprindelsen af indholdet. Og så kan man sige 
Samvirke og det at være medlemmer og få dividende, nu er det jo så nogle nyere versioner, vi har 
puttet på, men det startede jo allerede tilbage i 30’erne og 40’erne, som en måde at sige, vi har et 
ansvar for at oplyse forbrugerne skråstreg opdrage, og du er medejer, du får en dividende, du får del 
i overskuddet i vores virksomhed. I dag er det så Coop Plus loyalitetsprogrammer, man kan så sige, 
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er der den der 1:1, som der var i gamle dage? Måske ikke så meget mere, men altså det har i hvert 
fald fulgt os i starten, at vi har haft overskudsdeling med vores medarbejdere eller vores 
medlemmer, ikke medarbejdere, men medlemmer. 
 
Og så kom der en tid, hvor der blev i stigende grad fokus på, altså dels økonomi og oliekrise, hvor 
man sagde, at de råvarer vi putter ind i madpyramiden, som du kan leve det sunde liv efter, det er 
basisvarer. Det er varer, der ikke koster så mange penge, men hvor du også kan havde 
folkesundheden med. Lars Okholm som jo harcelerede mod tilsætningsstoffer og alt muligt andet 
og også var med til at få bredt økologi ud.  
 
Det er vores skolekontakt, som også kom der i 70’erne. Så kom økologi og senere hen Fairtrade. 
Økologi begyndte vi jo at markedsføre allerede inden Ø-mærket var lavet i 86. Allerede i 83 kom 
der økologi. Og det var også, fordi man sagde; hmm… det er sku interessant. Det er nogle, der har 
en anden vision, det her det vil vi gerne være med til at prøve at brede ud. Det synes vi sådan set, at 
tiden er til nu. Så, og igen i 90’erne hvor man så satte prisen rigtig meget ned på økologi, og sagde 
nu pusher vi det ud også til butikkerne i Vestjylland, selvom det ikke sælger noget, så har den 
tilgængelighed, som vi dermed lavede, før forbrugerne var klar, været med til at øge salget af 
økologi. Og så kan man sige, at Änglemark og indførslen af nogle af de der senere 
mærkningsordninger som ikke er så tydelige, og senest med de der tre projekter jeg har nævnt for 
dig her, som også er en fortolkning af den tid vi lever i nu’s udfordringer. Hvordan er vores take ind 
i dem så? Hvordan får vi skabt et miljøpositivt forbrug? Hvordan får vi gjort noget ved, at folk om 
40 år måske ikke kan forstå en råvare længere? Og hvordan gør vi noget ved de store 
handelsrelationer til Afrika? osv. Det er så vores fortolkning af det. Så det var egentlig den historie, 
jeg brugte, og så brugte jeg Savannah projektet som det eksempel, jeg egentlig indgik eller 
gennemgik. Jeg tror, at du har fået det more or less. 
 
I: Ja, det kan jeg godt se, det går way back 
 
R: Ja, det går way back, det gør det jo altså, det gør. Og det er også noget, der egentlig giver en 
kæmpe stolthed, når man er ude at fortælle om det her og også til lederkurser i Coop og sådan 
noget. Så får de næsten tårer i øjnene nogle gange, når man fortæller om den der historie, fordi der 
er bare rigtig rigtig meget identitet i at sige, vi har en mission med, at vi er her, og det har vi altid 
haft venner, vi er en del af en kæmpestor kulturhistorie i det her land. Du kan se de der plakater, du 
sidder foran der, dem kender du sikkert også ik’? Altså der er jo et eller andet særligt over det, som 
giver stolthed internt også, og det skal vi bare passe på med ikke at smide væk selvfølgelig i vores 
forblændelse af den moderne tid og den politiske forbruger, eller hvad det nu er. Nej vi skal sgu 
holde fast i det, vi kommer fra, og vi er et eller andet sted. 
 
I: Så jeres CSR er lidt drevet af forbrugeren, men på den positive måde, at I vil gerne skabe et bedre 
samfund for forbrugeren? 
 
R: Jo. 
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I: Altså det er ikke forbrugerdrevet på den anden måde af den politiske forbruger? 
 
R: Nej, nej, lige præcis, sådan kan du godt sige det, ja. Det synes jeg, er rigtigt, men jeg vil også 
bare sige, at det split der er lavet i organisationen mellem FDB og Coop ved, at vi ikke er samme, 
én og samme organisation, har også gjort, at vi lider af noget af det samme, som jeg tror at andre 
virksomheder lider af også, nemlig at CSR afdelingen får lov til at være lidt et appendiks, noget 
flødeskum på toppen, vi har råd til, når det går godt. Nu er det måske hele FDB, vi har råd til, når 
det går godt for Coop, og det ser jeg som den største fare ved, at vi er blevet snittet fra hinanden, 
som vi er. Omvendt kan jeg også se, at det har givet os i FDB mulighed for at tænke indsatser, som 
Go Cook og Savannah og Grøn Pris og sådan noget op, hvilket nok ikke ville være sket, hvis vi 
havde siddet ovre i Coop og mærket de røde tal på bundlinjen nærme sig og årets fyringsrunde. Så 
det har både fordele og ulemper, at vi er sådan lidt en splittet organisation. Og jeg ved ikke, hvad 
der er det største. Jeg tør ikke sige om fordelen opvejer ulempen eller omvendt, altså det tør jeg 
faktisk ikke. Men altså der er blevet længere vej til implementeringen i butikken, end nogle af de 
gode intentioner, jeg sidder og hælder ud på dig her. 
 
I: Men du laver en definition af den politiske forbruger, det som du lige viste mig, men hvorfor gør 
du det så? 
 
R: Det gjorde jeg, fordi jeg blev bedt om og så forholde mig til det, og i og for sig havde jeg ikke… 
jeg viste ikke den slide. 
 
I: For du tror jo ikke rigtig, at den eksisterer vel? 
 
R: Nej jeg tror ikke, at den eksisterer. Men jeg vil sige, hvis man skulle pege på, hvem er de så den 
der, jamen så er det jo så dem, der bryder normen for, hvordan vi egentlig tror vi handler med 
hinanden, fordi deri er der noget politisk, der er et statement. Det er nogle, som laver et statement 
med sit forbrug og det kan du kun gøre, hvis du bryder normen for, hvordan det forbrug normalt 
forløber, ellers så er der ikke noget statement. 
 
I: Men det kan du godt gøre nogle gange ik? 
 
R: Det kan du godt gøre nogle gange, jo, jo. 
 
I: Så det er jo der, man ikke kan snakke om den type der. 
 
R: Jo, jo.  
 
I: Altså det bliver lidt et ideal. 
 
R: Jo, jo, lige nøjagtigt 
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I: Ja spændende. 
 
R: Det var godt, jeg håber at du fik noget ud af det. 
 
I: Ja men jeg synes, at det var rigtig spændende Thomas. Det ene fører jo det andet med sig… 
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11.4. Bilag 4: Interviewguide IKEA 

 

Virksomhedens tilgang til CSR 

1. Hvordan arbejder I med CSR i virksomheden?  

2. Hvorfor arbejder i med CSR? 

3. Hvordan opstår jeres CSR initiativer? – Henter I inspiration udefra og/eller kommer ideerne 

indefra organisationen? 

4. Hvilke CSR fællesskaber er I med i og hvad betyder de for jer? 

5. Hvilke CSR partnerskaber er I med i og hvad betyder de for jer? 

 

Virksomhedens syn på ’den politiske forbruger’ 

6. Hvad forstår du ved begrebet ’den politiske forbruger’? (nøgleord) 

7. Hvor fremtrædende mener du, at den danske politiske forbruger er i dagens samfund?  

8. Hvordan ser du udviklingen indenfor politisk forbrugeradfærd– faldende, stigende eller på 

samme niveau?  

 

Virksomhedens erfaringer med den politiske forbruger 

9. Hvilken interesse oplever I, at forbrugerne har for jeres CSR? 

10. Hvilken forbrugerinteresse oplever I for jeres etiske, sociale og bæredygtige varer, processer 

og initiativer? 

11. Hvilken forbrugerreaktion oplever I, når jeres brand bliver sat i forbindelse med dårlige 

sager? – forbrugerboykot, passivitet el. lign.? 

12. Vurderer du, at interessen for jeres CSR vil stige, falde eller være på samme niveau? 

 

CSR i en dansk kontekst 

13. Synes du, at Danmark er et CSR foregangsland eller halter vi bagefter? 

14. Hvordan oplever du den politiske stemning og holdning i Danmark vedrørende CSR? 

15. Hvordan synes du, at CSR bliver fremstillet i mediebilledet? Er der vægt på de gode eller 

mindre gode historier? 
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11.5. Bilag 5: Interviewguide Arla 

 

Virksomhedens tilgang til CSR 

1. Hvordan arbejder I med CSR i virksomheden? 

2. Hvorfor arbejder I med CSR? 

3. Hvilket socialt ansvar mener I, at I har (definér)? 

4. Hvordan opstår jeres CSR initiativer? – Henter I inspiration udefra og/eller kommer ideerne 

indefra organisationen? 

5. Hvilke CSR fællesskaber er I med i og hvad betyder de for jer? 

6. Hvilke CSR partnerskaber er I med i og hvad betyder de for jer? 

 

Virksomhedens syn på den politiske forbruger 

7. Hvad forstår du ved begrebet den politiske forbruger? (nøgleord) 

8. Hvor aktiv mener du, at den danske politiske forbruger er i dagens Danmark?  

9. Hvordan ser du udviklingen indenfor politisk forbrugsadfærd– faldende, stigende eller på 

samme niveau? 

 

Virksomhedens erfaringer med den politiske forbruger 

10. Hvilken interesse oplever I, at forbrugerne har for jeres CSR? 

11. Hvilken forbrugerinteresse oplever I for jeres etiske, sociale og bæredygtige varer, processer 

og initiativer? 

12. Hvilken forbrugerreaktion oplever I, når jeres brand bliver sat i forbindelse med dårlige 

sager? – forbrugerboykot, passivitet el. lign.? 

13. Vurderer du, at interessen for jeres CSR vil stige, falde eller være på samme niveau? 

14. Ønsker I at medvirke til, at forbrugerne træffer mere bæredygtige og socialt ansvarlige valg? 
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11.6. Bilag 6: Interviewguide FDB 

 

Virksomhedens tilgang til CSR 

1. Hvordan arbejder I med CSR i virksomheden? 

2. Hvorfor arbejder I med CSR? 

3. Hvilket socialt ansvar mener I, at I har (definér)? 

4. Hvordan opstår jeres CSR initiativer? – Henter I inspiration udefra og/eller kommer ideerne 

indefra organisationen? 

5. Hvilke CSR fællesskaber er I med i og hvad betyder de for jer? 

6. Hvilke CSR partnerskaber er I med i og hvad betyder de for jer? 

 

Virksomhedens syn på den politiske forbruger 

7. Hvad forstår du ved begrebet den politiske forbruger? (nøgleord) 

8. Hvor aktiv mener du, at den danske politiske forbruger er i Danmark i dag?  

9. Hvordan ser du udviklingen indenfor politisk forbrugsadfærd– faldende, stigende eller på 

samme niveau? 

 

Virksomhedens erfaringer med den politiske forbruger 

10. Hvilken interesse oplever I, at forbrugerne har for jeres CSR? 

11. Hvilken forbrugerinteresse oplever I for jeres etiske, sociale og bæredygtige varer, processer 

og initiativer? 

12. Hvilken forbrugerreaktion oplever I, når nogle af jeres brands bliver sat i forbindelse med 

dårlige sager? – forbrugerboykot, passivitet el. lign.? 

13. Vurderer du, at interessen for jeres CSR vil stige, falde eller være på samme niveau? 

14. Ønsker I at medvirke til, at forbrugerne træffer mere bæredygtige og socialt ansvarlige valg 

(Uddyb)? 
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