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EXECUTIVE SUMMARY 

On December 2008 The Danish Parliament adopted the proposed ”Act amending the 

Danish Financial Statements Act (Accounting for CSR in large business)” and thereby 

made it statutory for large businesses to account for their work on Corporate Social 

Responsibility (CSR) in their annual reports. The Act is a part of the Government’s 

action plan for CSR and aims at inspiring Danish corporations to take an active 

position on CSR1. Interestingly, it seems to revolve around a paradox as the 

Government defines CSR as a voluntary concept. But on closer inspection it does not 

appear meaningless in relation to the Government’s attempt to disseminate CSR 

among Danish companies. The present thesis explores the Government’s CSR-

strategy as a hybrid strategy that seeks to encourage and motivate businesses to 

engage in CSR activities through various initiatives and sub-strategies. Through 

legal, governmental, cosmopolitical and affective power strategies the Government 

seeks to conduct the corporations’ conduct of themselves by increasing their 

reflexive abilities in relation to CSR.  

This thesis argues that the complex combination of power techniques creates 

opportunities of creating the corporations as productive entities that are motivated 

partly by their own self-interest and profit motives and partly by moral incentives. 

Also, the CSR-strategy makes use of affective techniques as a mean to create a pre-

communicative platform and openness towards the CSR-agenda. But at the same 

time the various strategies also create some challenges separately and in relation to 

each other. The Government’s use of different power techniques imply a dilemma 

between the quantitative and qualitative efficiency in the conduct of the corporations’ 

CSR-work: on the one hand the aim is to reach as many corporations as possible and 

on the other hand the CSR-strategi aims at conducting the CSR-activities in a 

specific way. Most importantly, the various strategies suggest different and 

contradictory approaches to CSR, and the CSR-strategy does not explicitly provide 

guidelines for the companies on how to prioritize and manoeuvre between these 

approaches. 

Thus, this thesis argues that the lack of coherence between the strategies 

implies a challenge for the overall success of the CSR-strategy, which can lead to 

confusion among the corporations in relation to their CSR-work. Moreover, the 

overall CSR-strategy risks suffering from a lack of credibility as a consequence of the 

Government’s inconsistent communication in relation to CSR. 

                                        
1 www.CSRgov.dk, 10/04/06. 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

1 INDLEDNING 2 

PROBLEMFELT 3 
PROBLEMFORMULERING 5 
AFGRÆNSNING 6 
LÆSEVEJLEDNING 7 

2 ANALYSESTRATEGI 9 

MED POSTSTRUKTURALISTISKE BRILLER 11 
DE STRATEGISKE BLIKKE 13 
FOUCAULTS MAGTSTRATEGIER 13 
RETLIG STYRING SOM STRATEGI 18 
AFFEKT SOM STRATEGISK ELEMENT I DET POLITISKE 22 
KOSMOPOLITISKE STATSSTRATEGIER 26 
OPERATIONALISERING AF TEORI 29 
METODISKE OVERVEJELSER 32 
INTERVIEW 33 
FILM 34 

3 RETLIGE CSR-STRATEGIER 36 

VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR – EN FRIVILLIG LOV? 36 
STYRING GENNEM REFLEKSIV SELVSTYRING 42 
STYRING GENNEM FRIVILLIGE INTERNATIONALE PRINCIPPER 45 
DELKONKLUSION 48 

4 STRATEGISKE CSR-VÆRKTØJER 50 

MELLEM FORRETNING OG SAMFUNDSANSVAR 50 
TEKNIKKER TIL STYRING AF SELVSTYRING 53 
DELKONKLUSION 56 

5 DET GLOBALE SOM LEGITIMERINGSSTRATEGI 58 

DEN UUNDVÆRLIGE CSR-HANDLINGSPLAN 58 
CSR SOM NATIONAL MARKEDSFØRINGSSTRATEGI 61 
DELKONKLUSION 63 

6 AFFEKTIVE STRATEGIER 64 

EN PRÆKOMMUNIKATIV PLATFORM 64 
KROP OG INTUITION SOM REDSKABER TIL CORPORATE SOCIAL INNOVATION 67 
FÆLLESSKABSFØLELSE SOM DRIVKRAFT 70 
DELKONKLUSION 74 

7 KONKLUSION 75 

LITTERATURLISTE 78 



    2 
 

1 INDLEDNING 

Den 16. december 2008 vedtog et stort flertal i Folketinget ”Forslag til lov om 

ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større 

virksomheder)”. Med denne lovændring, som er et led i regeringens ”Handlingsplan 

for virksomheders samfundsansvar”, er det blevet lovpligtigt for de cirka 1100 

største danske virksomheder at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i 

årsrapporten. I forbindelse med lovens vedtagelse udtaler daværende Økonomi- og 

Erhvervsminister, Lene Espersen, i en pressemeddelelse: 

 

”Med den nye lov håber jeg, at virksomhederne i Danmark bliver bedre til at vise, at vi kan 

forene vækst med ansvar. I en globaliseret verden præget af finansiel krise og 

klimaforandringer bliver virksomheders samfundsansvar et stadig vigtigere 

konkurrenceparameter.” (Pressemeddelelse 2008) 

 

Således indgår handlingsplanen for virksomheders samfundsansvar og den 

tilhørende lovændring som et led i regeringens overordnede strategi om at forbedre 

dansk erhvervslivs konkurrenceevne og sætte Danmark på det globale landkort i 

relation til Corporate Social Responsibility (CSR). Men loven indeholder 

tilsyneladende et paradoks for udmøntningen af denne strategi; det er nemlig 

frivilligt for virksomhederne, hvorvidt de vil arbejde med samfundsansvar eller ej. 

Ønsker de ikke at have en CSR-politik, skal de blot anføre dette i deres årsrapport, 

og loven forekommer derfor umiddelbart at være ’tom’ for indhold.  

Ved nærmere eftersyn fremstår dette lovtiltag dog ikke så meningsløst endda. 

For det første er det lykkedes regeringen at lovgive om et område, som per 

definition er frivilligt, idet CSR betegnes som virksomheders frivillige arbejde med 

samfundsansvar. For det andet er denne lov blot ét tiltag blandt mange i regeringens 

handlingsplan for virksomheders samfundsansvar, og dette speciale beskæftiger sig 

ligeledes med de initiativer og den kommunikation, der eksisterer ’rundt om’ loven 

og handlingsplanen. Det er det jeg tilsammen betegner som ’regeringens CSR-

strategi’. Denne CSR-strategi udgør en hybrid af strategier, der har til formål at styre 

danske virksomheder til at arbejde med CSR og til og med at gøre dette på en særlig 

vis. Fokus for dette speciale er, hvordan regeringens CSR-strategi kombinerer 

retlige, governmentale, kosmopolitiske og affektive magtstrategier i styring af 

danske virksomheders CSR-aktiviteter, og hvilke muligheder og udfordringer disse 

strategier skaber for styringen af virksomhederne.  
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Problemfelt 
Virksomheders samfundsansvar eller CSR er efterhånden et tema, som mange har 

en mening om. Der refereres ofte til termen i medierne og den brede offentlighed, 

hvor danske og udenlandske virksomheder jævnligt anklages for uansvarlig 

anvendelse af børnearbejde, miljøsvineri og lignende. Ligeledes findes der mange 

forskellige bud på, hvad dette samfundsansvar omfatter, og hvordan CSR egentlig 

bør defineres1. Regeringens definition af virksomheders samfundsansvar lyder 

således: 

 

”Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder frivilligt integrerer hensyn til 

blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt 

bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.” (LOV 1403) 

 

Med udgangspunkt i regeringens rummelige definition af CSR ønsker jeg med dette 

speciale at analysere, hvordan denne rummelighed afspejles i regeringens CSR-

strategi, der har til formål at tilskynde danske virksomheder til at arbejde med CSR, 

og hvordan dette skaber både muligheder og udfordringer for en succesfuld styring.  

Det kræver derfor først en nærmere præcisering af, hvad jeg i dette speciale 

forstår ved regeringens CSR-strategi, samt hvilke grundlæggende iagttagelser der 

konstituerer dette blik. Regeringens CSR-strategi defineres som regeringens 

handlingsplan for virksomheders samfundsansvar og den tilhørende lovændring i 

årsregnskabsloven samt regeringens offentligt tilgængelige kommunikation herom. 

Denne kommunikation består af taler, pressemeddelelser, vejledninger, videoer og 

regeringens web-portal for virksomheders samfundsansvar, Samfundsansvar.dk, der 

blandt andet stiller fem CSR-værktøjer til rådighed for virksomhedernes arbejde med 

CSR. Med andre ord er jeg interesseret i alle de initiativer og den kommunikation, 

der eksisterer i forbindelse med CSR-handlingsplanen og lovændringen og udgør en 

slags ’støttehjul’ for disse to centrale dokumenter. Denne interesse bygger på en 

grundlæggende iagttagelse af, at styringen af virksomhederne får styrke ved at 

appellere til virksomhederne som selvstyrende enheder, der frivilligt vælger at 

arbejde med CSR. Og hvordan forsøger regeringen så at motivere til denne 

selvstyring? For at undersøge dette vil jeg pege på fire grundlæggende iagttagelser 

af regeringens CSR-strategi, der danner afsæt for specialet. 

                                        
1 EU definerer for eksempel CSR som "A concept whereby companies integrate social and 
environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders 
on a voluntary basis." (Europa-Kommissionens hjemmeside, april 2010), hvorimod FN’s CSR-
definition også indeholder et hensyn til anti-korruption og defineres på baggrund af internationalt 
anerkendte principper frem for stakeholder-inddragelse. 
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For det første peger CSR-strategiens retlige styring af virksomhederne på en 

anden forståelse af forholdet mellem ret og politik end som et formelt repræsentativt 

forhold, hvor politik udelukkende er et lovgivningsanliggende. I stedet fokuserer 

dette speciale primært på, hvordan retten forsøger at styre virksomhederne gennem 

ikke-juridiske repræsentationer, der har til formål at installere en refleksivitet hos 

virksomhederne, der bidrager til at fremme virksomhedernes vilje og evne til at 

arbejde med CSR. 

For det andet skal analysen af CSR-strategien ses i forlængelse af den new 

public management-bølge, der dukkede op som begreb i 80’erne og siden har 

fungeret som en række neoliberale, organiserende principper i store dele af den 

offentlige styring. På den ene side CSR-strategien netop betragtes som et udtryk for 

denne markedstænkning i den offentlige styring, hvor der appelleres til 

virksomhedernes egeninteresse, og hvor det grundlæggende styringsrationale er, at 

virksomhederne motiveres til at arbejde med CSR på baggrund af en økonomisk 

logik. Men samtidig kan der iagttages en modsatrettet tendens i CSR-strategien, 

hvor der appelleres til virksomhedernes moral og ansvarsfølelse over for det 

kollektive fællesskab, og det interessante er dermed at undersøge, hvordan CSR-

strategien kan indeholde begge logikker, og hvad dette implicerer for styringen. 

For det tredje knytter CSR-strategien an til en global dagsorden som et led i 

regeringens globaliseringsstrategi, hvor man har forpligtiget sig til at understøtte 

virksomhedernes CSR-arbejde (CSR-handlingsplanen: Forord). Derfor bliver 

udfordringen for styringen af virksomhederne at ’sælge’ denne globaliseringsstrategi 

således, at de ikke blot anspores til at arbejde med CSR, men samtidig ’overtales’ til 

at gøre det i overensstemmelse med denne globale dagsorden.  

Endelig kan der i CSR-strategien iagttages en tendens til, at regeringen 

benytter sig af affektive teknikker og sociale mekanismer i styringen, hvilket står i 

modsætning til den rationelle argumentation, der forsøger at motivere 

virksomhederne til at arbejde med CSR på baggrund af en egennyttelogik. For 

hvordan kan regeringen anvende en følelsesladet kommunikation som strategi, når 

der appelleres til virksomheder, der som udgangspunkt opererer på baggrund af en 

økonomisk og rationel logik?  

På baggrund af disse overordnede betragtninger analyseres regeringens CSR-

strategi som en hybrid af strategier, der hver for sig og i relation til hinanden skaber 

nogle ganske særlige muligheder og udfordringer for styringen af danske 

virksomheders CSR-aktiviteter. 
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Problemformulering 
Med udgangspunkt i de indledende betragtninger formuleres specialets 

problemformulering således: 

 

 
Problemformuleringen besvares i fire adskilte delanalyser, der bidrager til at 

strukturere besvarelsen af den overordnede problemformulering. CSR-strategien 

iagttages som en hybrid af strategier, hvori der overordnet kan identificeres fire 

forskellige ’understrategier’, som søger at styre virksomhederne gennem henholdsvis 

retlige, governmentale, kosmopolitiske og affektive magtstrategier. Disse 

’understrategier’ har hver især nogle specifikke implikationer for styringen og 

analyseres på deres egne præmisser i specialets fire delanalyser. Samtidig må disse 

strategier tilsammen betragtes som et bidrag til den overordnede CSR-strategi, der 

har til formål at få danske virksomheder til at arbejde med CSR. På baggrund heraf 

har jeg udarbejdet følgende erkendelsesspørgsmål, der hver for sig bidrager til en 

samlet besvarelse af den overordnede problemformulering. Disse fungerer samtidig 

som arbejdsspørgsmål for de enkelte delanalyser:    

 
1. delanalyse (kapitel 3) besvarer følgende arbejdsspørgsmål:         

Hvilke retlige mekanismer anvendes i CSR-strategien, og hvordan søger retten at nå 

ud over sine egne grænser i styringen af virksomhederne? 

 

2. delanalyse (kapitel 4) besvarer følgende arbejdsspørgsmål:        

Hvilke magt- og selvteknologier installerer regeringens CSR-værktøjer, og hvilke 

subjektpositioner fremskrives? 

 

3. delanalyse (kapitel 5) besvarer følgende arbejdsspørgsmål:     

Hvordan forsøger regeringen at legitimere CSR-strategien som et kosmopolitisk 

projekt, og hvordan inddrages spændingen mellem aktuel og potentiel magt som en 

del af denne legitimeringsstrategi? 

 

 
Hvordan kan regeringens CSR-strategi iagttages som en hybrid af strategier, 

der søger at styre danske virksomheders CSR-aktiviteter gennem retlige, 

governmentale, kosmopolitiske og affektive magtstrategier? Og hvilke 

implikationer har disse strategier for styringen? 
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4. delanalyse (kapitel 6) besvarer følgende arbejdsspørgsmål:     

Hvordan gør CSR-strategien brug af affektive teknikker og sociale mekanismer? 

Afgrænsning 
Specialet udgør en tværfaglig analyse i gråzonen mellem sociologi, politologi og jura. 

I dette spændingsfelt opstår en række produktive analytiske perspektiver i relation 

til, hvordan regeringen forsøger at politisere danske virksomheder ved at gøre dem 

ansvarlige for sociale forhold og miljømæssige problemstillinger – problemstillinger 

der traditionelt ikke medregnes som en del af virksomheders ansvar, der primært er 

økonomisk, hvis man tager Milton Friedmans2 ord for pålydende. For at undersøge 

regeringens CSR-strategi, der netop befinder sig i dette spændingsfelt konstrueres et 

teoriapparat, der tager udgangspunkt i teorier af Michel Foucault, Gunther Teubner, 

Ulrick Bech, Nigel Thrift, Chantal Mouffe og Urs Stäheli, hvilket jeg vil uddybe 

nærmere i det følgende kapitel. Samtidig skaber disse teoretiske perspektiver også 

en række blinde pletter, hvoraf jeg her vil fremhæve dem, jeg anser som de 

væsentligste. 

Foucaults governmentality perspektiv er i dette speciale delvist inspireret af 

Vallentin og Murillos (2009) arbejde med ”CSR as governmentality”, der definerer en 

analyseramme for, hvordan CSR installerer en neoliberal selvstyringslogik hos 

virksomhederne. Samtidig udgør deres forskning også en kritik af denne neoliberale 

styring, der problematiserer konsekvenserne af at reducere virksomheders moralske 

ansvar til et spørgsmål om konkurrencedygtighed. I dette speciale afgrænser jeg mig 

fra en sådan neoliberal kritik og peger på, dog uden at afvise kritikken, at denne 

moralske logik ikke nødvendigvis blot kan reduceres til et spørgsmål om 

profitmaksimering.  

Min anvendelse af Thrifts teori om affekt afgrænser sig fra at gøre brug af 

begrebet om imitation som en grundlæggende og semibevidst funktion for det 

sociale,3 og dermed også for organisationer. Ifølge Thrift kan ’imitation-suggestion’ 

have kraftfulde politiske konsekvenser ved at etablere koblinger mellem bestemte 

følelser og begivenheder, idet en følelse af for eksempel empati eller social 

ansvarlighed kan fungere som accelerator for folk reevaluerer en given situation og 

handler derpå. (Thrift 2007: 237-241) Dette perspektiv kunne åbne op for nogle 

interessante analyser af, hvordan CSR udbredes af regeringen på baggrund af 

affektive teknikker. I forlængelse heraf afgrænser jeg mig desuden fra at undersøge, 

                                        
2 Jf. Friedmans berømte citat: ”The business of business is business.”  (Friedman 1962) 
3 Dette begreb henter Thrift fra Gabriel Tardes (1962) sociologi. 
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hvordan sådanne homogeniseringsprocesser kan forstås i et nyinstitutionelt 

perspektiv. Ifølge Neergaard & Pedersen (2003) spiller det institutionelle pres og 

isomorfi en vigtig rolle for, at CSR, sandsynligvis, vil række langt ind i fremtiden som 

fænomen. 

Empirisk afgrænser jeg mig fra at undersøge regeringens CSR-strategi i 

relation til institutionelle investorer. Oprindeligt var det iagttagelsen af, at regeringen 

tilsyneladende har en helt særskilt strategi henvendt til denne gruppe af 

virksomheder, der dannede baggrund for min nysgerrighed omkring CSR-strategiens 

fragmenterede karakter. Jeg har dog siden afgrænset mig fra at analysere denne, da 

jeg mener, at en sådan analyse bør understøttes af en udvidelse af teoriapparatet og 

dermed vil blive for omfattende at gennemføre i dette speciale.  

Endelig afgrænser jeg mig fra at undersøge, hvorvidt regerings CSR-strategi 

har den tilsigtede effekt. En sådan analyse er nærliggende og relevant i relation til 

specialets problemstilling og kunne for eksempel tage udgangspunkt i 

virksomhedernes årsrapporter, hvor CSR-rapporteringen ifølge lovændringen skal 

placeres. Her ved specialets afslutning i april 2010 har dog kun de første af disse 

CSR-rapporteringer set dagens lys, idet ændringen i årsregnskabsloven først havde 

virkning for det regnskabsår, der begyndte i 2009. 

Læsevejledning 
Kapitel 1 har til formål at indkredse og afgrænse specialets overordnede 

problemstilling og problemformulering, og i forlængelse heraf præsenterer jeg i 

kapitel 2 specialets analysestrategi. I dette kapitel vil jeg redegøre nærmere for 

mine teoretiske valg, herunder mit videnskabsteoretiske udgangspunkt, samt 

hvordan de teoretiske begreber operationaliseres i specialets analysekapitler. 

Yderligere redegøres i dette kapitel for relevante metodiske overvejelser i forbindelse 

med specialets empiriske grundlag. Kapitel 3 udgør specialets første analysekapitel, 

som er en analyse af den retlige styring i regeringens CSR-strategi, og som besvarer 

mit første arbejdsspørgsmål. Denne delanalyse udgør både et selvstændigt retligt 

blik på CSR-strategien, men har samtidig til formål at grundlægge og introducere 

nogle væsentlige analytiske pointer, som forfølges i de efterfølgende to delanalyser. 

I kapitel 4 besvarer jeg specialets andet arbejdsspørgsmål ved at undersøge de 

magt- og selvteknologier samt subjektpositioner, som regeringen installerer i 

relation til virksomhedernes CSR-arbejde. Delanalysen tager udgangspunkt i de CSR-

værktøjer, der af regeringen stilles til rådighed for virksomhederne og undersøger 

værktøjernes implikationer for styringen. Samtidig skal denne delanalyse læses i 
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forlængelse af den retlige delanalyses undersøgelse af de disciplinære og neoliberale 

magtteknikker, som styringen installerer. Kapitel 5 besvarer specialets tredje 

arbejdsspørgsmål og undersøger CSR-strategiens anknytning til et internationalt 

niveau, hvilket også berøres i den første analysedel. Denne delanalyse bidrager dog 

med et selvstændigt analytisk blik for de kosmopolitiske elementer i regeringens 

CSR-strategi og undersøger blandt andet, hvordan regeringen forsøger at legitimere 

strategien med henvisning til globale problemstillinger. Det sidste arbejdsspørgsmål 

besvares i kapitel 6, som udgør specialets fjerde og sidste delanalyse. I modsætning 

til de tre foregående delanalysers fokus på ’det rationelle’ stiller denne analyse 

skarpt på de affektive strategier, der kan iagttages i regeringens kommunikation i 

relation til CSR. I analysen vises det, hvordan affektive virkemidler og sociale 

mekanismer anvendes som strategiske elementer i udbredelsen af virksomheders 

samfundsansvar. Alle delanalyser afrundes med en delkonklusion, der opsummerer 

analysernes væsentligste pointer og overvejelser omkring, hvilke implikationer de 

enkelte strategier har for styringen af danske virksomheder i relation til CSR. 

Specialet afsluttes i kapitel 7 med en overordnet konklusion, der samlet besvarer 

problemformuleringen og sammenfatter specialets vigtigste pointer. I konklusionen 

diskuteres også implikationerne af strategiernes indbyrdes relationer, og hvilke 

konsekvenser disse har for den overordnede CSR-strategi i styringen af 

virksomhederne. 
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2 ANALYSESTRATEGI 

I dette kapitel vil jeg uddybe, hvordan jeg vil svare på specialets 

problemformulering. Jeg vil derfor redegøre for det analysestrategiske blik, som 

danner udgangspunkt for de fire delanalyser og for, hvordan analysegenstanden 

konstrueres som konsekvens af de teoretiske valg. Dette indebærer desuden en 

præsentation af mit videnskabsteoretiske udgangspunkt samt af de enkelte 

teoretiske perspektiver, og hvordan disse operationaliseres og bidrager med 

forklaringskraft i analyserne. Endelig vil jeg redegøre for specialets empiriske 

grundlag og de metodiske refleksioner, der knytter sig hertil.  

I en analysestrategisk optik besidder virkeligheden ikke nogle essentielle eller 

ontologiske træk, der påbyder, at den skal iagttages på en bestemt måde. 

Analysegenstanden må først konstrueres, før den kan iagttages, og i denne 

operation skabes iagttager og det iagttagede samtidigt. (Esmark, Laustsen & 

Andersen 2005: 10). Ved på denne måde at være refleksiv om mit eget 

iagttagelsesperspektiv ophæver det analysestrategiske blik genstandens 

selvfølgelighed (Andersen 1999: 13) og ekspliciterer, hvilke problemstillinger det 

valgte blik åbner op for at analysere. Således eksisterer der ikke en given teori til 

ethvert formål, og derfor bliver min erkendelsesinteresse styrende for min 

konstruktion af analysestrategi. Dette kapitel bidrager dermed til en 

andenordensiagttagelse af mine iagttagelsers forudsætninger og blinde pletter.  

I modsætning til en analysestrategisk tilgang er metoderegler koblet til en 

positivistisk virkelighedsopfattelse, hvor formålet er at producere sand viden om et 

genstandsfelt med en bestemt ontologi. (Esmark, Laustsen & Andersen 2005: 10) 

På et andenordensniveau giver det dog begrænset mening at lade sin forskning styre 

af metoderegler, idet det fører til en ontologisering af de sociale fænomener. I stedet 

må der i en analysestrategisk optik redegøres for valg af analysestrategi og de 

konsekvenser, det har for, hvordan verden træder frem. (Andersen 1999: 152) 

På trods af at analysestrategibegrebet kan betragtes som en ’afløser’ for det 

traditionelle metodebegreb, mener jeg dog stadig, at det er relevant at reflektere 

over produktionen af det empiriske materiale, dets beskaffenhed og udsigelseskraft, 

samt hvordan jeg sikrer mig en systematisk tilgang til min undersøgelsesgenstand. 

En eksplicitering af sådanne overvejelser giver således også læseren mulighed for at 

vurdere de metodiske valg, jeg har foretaget, i frembringelsen og produktionen af 

empirien samt min påståede systematik. Analysestrategien udgør dermed en 
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refleksivitetspraksis, der betoner vigtigheden af den teoretiske konstruktion af 

analysegenstanden og konsekvenserne for denne (Vallentin 2005: 211, 227). 

Specialets metodiske valg i relation til det empiriske grundlag reflekteres der over 

sidst i dette kapitel.  

 

Specialets overordnede analysestrategi kan sammenfattes således: 

 

 
Analysegenstand 

Regeringens strategi for udbredelse af CSR blandt danske virksomheder. 
 

 
Delanalysernes centrale teoretiske 

begreber 
 

Hvad problematiseres? 
Hvad udgør iagttagelsespunktet? 

Analysedel 1: 
Governmental magt, Refleksiv ret, Soft law 

(Foucault, Teubner) 
 

 
Hvilke retlige mekanismer anvendes i CSR-

strategien, og hvordan søger retten at nå ud over 
sine egne grænser i styringen af virksomhederne? 

 
 

Analysedel 2:  
Magt- og selvteknologier 

(Foucault) 
 

 
Hvilke magt- og selvteknologier installerer 

regeringens CSR-værktøjer, og hvilke 
subjektpositioner fremskrives? 

 
Analysedel 3:  

Aktuel og potentiel magt, 
Uundværlighedsstrategi, Repolitisering af 

politikken, Politisk kosmopolitisering af staten, 
Reduktion af konkurrence mellem staterne, 

Specialiseringsstrategi  
(Beck) 

 

 
Hvordan forsøger regeringen at legitimere CSR-

strategien som et kosmopolitisk projekt, og hvordan 
inddrages spændingen mellem aktuel og potentiel 
magt som en del af denne legitimeringsstrategi? 

 
Analysedel 4:  

Affekt, Inkluderende og forførende 
kommunikation, Innovation, Kollektiv 

identitetsdannelse, Antagonismer 
(Thrift, Mouffe, Stäheli) 

 

 
Hvordan gør CSR-strategien brug af affektive 

teknikker og sociale mekanismer? 
 

 
Problemformulering: 

Hvordan kan regeringens CSR-strategi iagttages som en hybrid af strategier, der søger at styre danske 
virksomheders CSR-aktiviteter gennem retlige, governmentale, affektive og kosmopolitiske 

magtstrategier? Og hvilke implikationer har disse strategier for styringen? 
 

 

I de følgende afsnit vil jeg uddybe de teoretiske begreber og klargøre, hvordan de 

konditioneres og operationaliseres i specialets delanalyser. Først vil jeg dog redegøre  

for mit videnskabsteoretiske udgangspunkt, og dermed bidrage til en overordnet 

forståelse for, hvordan min poststrukturalistiske tilgang får konsekvenser for min 

læsning af specialets teoretiske perspektiver, der trods deres forskelligheder udgør 

et samlet analyseapparat for regeringens CSR-strategi. 
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Med poststrukturalistiske briller 
Specialets videnskabsteoretiske afsæt henter inspiration i poststrukturalismen, og 

jeg vil i relation hertil præsentere fire centrale pointer, som jeg anser som 

væsentlige at fremhæve. 

For det første indebærer en poststrukturalistisk tilgang til videnskabelighed en 

erkendelse af, at alle forsøg på videnskabelige frembringelser er kontingente, hvilket 

derfor må inkludere nærværende speciale. Dermed er poststrukturalismen per 

definition kritisk og må forholde sig kritisk til egne erkendelsesinteresser, idet al 

erkendelse er forbundet til interesser, og dermed er en politisk aktivitet. (Stormhøj 

2006: 20) Yderligere overvejelser om hvordan jeg gennem mine teoretiske valg 

systematisk producerer viden på en bestemt måde, præsenteres i gennemgangen af 

de enkelte teoretiske perspektiver.  

Dette leder mig frem til min anden pointe; at jeg operer med en ’tom’ ontologi 

og har en epistemologisk tilgang til videnskabelige frembringelser. Som det vil 

fremgå af min præsentation af de teoretiske perspektiver herunder, opererer Chantal 

Mouffes og Ulrich Becks teorier til dels på et ontologisk niveau og adskiller sig 

dermed fra de mere epistemologisk orienterede teorier af henholdsvis Gunther 

Teubner, Michel Foucault, Urs Stäheli og Nigel Thrift4. På trods af dette er min 

anvendelse af førstnævnte teoretikeres begreber dog ligeledes af epistemologisk 

karakter. I specialets analyser spørges der således til, hvordan regeringens CSR-

strategi forsøger at producere kollektive identiteter, antagonismer og kosmopolitisk 

magt og ikke, hvad der grundlæggende konstituerer det sociale.  

I forlængelse heraf tages der for det tredje udgangspunkt i et perspektivistisk 

sandhedsbegreb. Det er med min analyse af regeringens CSR-strategi ikke 

intentionen at nå frem til en erkendelse af, at virkeligheden er eller må forklares på 

én bestemt måde. Derimod bidrager et perspektivistisk sandhedsbegreb med et blik 

for den interessante spænding, der opstår i erkendelsen af, at viden og sandhed kan 

iagttages og derigennem konstrueres på forskellig vis. Hensigten er således at 

anvende disse teoretiske perspektivers forskellige ontologiske og epistemologiske 

udgangspunkter som et produktivt afsæt for en analyse af CSR-strategiens 

indlejrede kompleksitet og heterogenitet frem for som et analysestrategisk 

benspænd. Dermed afsiger jeg mig en dogmatisk tilgang til min 

undersøgelsesgenstand og vælger derimod at fremhæve vigtigheden af 

flerstemmigheden i ’det virkelige’ (Stormhøj 2006: 15). Mouffe, Foucault, Teubner, 
                                        
4 Thrift abonnerer på en helt tredje forståelse af ontologiens og epistemologiens betydning i 
videnskaben. I denne post-ANT forståelse er epistemologien situeret og produceres i konkrete 
kontekster. (Thrift 1996: 33)  
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Stäheli og Thrift5 skriver sig alle ind i denne poststrukturalistiske orientering, men 

bidrager dog med hver deres vidt forskellige blikke for, hvordan det sociale kan 

iagttages, og Ulrick Bech repræsenterer en ny kritisk teori og et eksplicit normativt, 

kosmopolitisk projekt. Trods denne hybrid af forskellige teoretiske retninger, der 

hver især uddybes yderligere herunder, er den interessante fællesnævner for dem 

alle, at de på én eller anden måde tilbyder en mere eller mindre eksplicit læsning af, 

hvordan politisk og juridisk magt konstrueres og udøves forskelligt. Dette 

understreger den poststrukturalistiske samt dette speciales pointe i, at der ikke 

abonneres på en sådan modificeret konstruktivisme, hvor sandheden betragtes som 

noget, der må og kan afdækkes.  

De enkelte teoretiske bidrag er til dels forsøgt præsenteret og anvendt på 

deres egne præmisser men med det forbehold, at deres strategiske udsigelseskraft 

eller potentiale fremhæves og eventuelle normative aspekter nedtones. For 

eksempel nedtones Mouffes politiske projekt om et pluralistisk og agonostisk 

demokrati til fordel for, hvordan antagonistiske strategier kan udledes som 

operationaliserbare magtstrategier. Ligeledes ligger min interesse for Bechs 

kosmopolitiske realisme i denne forbindelse ikke i dens emancipatoriske ærinde i at 

skabe en platform til at reducere social ulighed gennem kosmopolitisme og 

’frigørelse’ fra et nationalt blik (Beck 2006: 53-67). I stedet fokuseres på Becks 

statsstrategier for, hvordan kosmopolitisme kan anvendes som en magtstrategi, der 

virker gennem en aktiv konstruktion af kosmopolitismens realisering. Således 

abonneres der på Becks konstruktivistiske pointe i, at: ”(...) den antagne eksistens 

af det kosmopolitiske projekt synes at være en forudsætning for dets virkeliggørelse” 

(Beck 2006: 43). Desuden er forskellen i Mouffes og Becks normative 

udgangspunkter interessant i relation til forestillingen om, hvorvidt politisk 

konsensus er ønskværdig og mulig at opnå. De sidste to delanalyser står således 

umiddelbart i kontrast til hinanden, hvilket understreger specialets konstitutive 

iagttagelse af regeringens CSR-strategi som en hybrid af strategier. Mit ærinde er 

dermed ikke at benægte hverken relevansen af eller at erklære mig uenig i 

teoriernes normative ambitioner, men diskussioner heraf må anses som liggende 

uden for dette speciales erkendelsesinteresse.  

For det fjerde har dette speciale et særligt fokus på betydningsproducerende 

praksisser som det punkt, hvorigennem virkeligheden iagttages (Stormhøj 2006: 

                                        
5 Det kan dog diskuteres, hvorvidt Nigel Thrifts ’non-representational theory’ (NRT) kan 
kategoriseres som poststrukturalisme, men blandt andet et fokus på subjektet og subjektivering 
(Thrift 1996: 2; 23-27) henter inspiration fra den poststrukturalistiske tradition. Desuden kan NRT 
associeres til aktør-netværk teorien (ANT), der blandt andet repræsenteres ved Bruno Latour. 
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16). Hvor Teubner, Mouffe og Stäheli alle har et udpræget fokus på sproget som den 

betydningsproducerende praksis, der udgør iagttagelsespunktet for virkeligheden, 

udvides forståelsen af disse betydningsproducerende praksisser med inddragelsen af 

Thrifts affektbegreb til ikke nødvendigvis blot at være repræsenteret ved traditionelle 

skriftlige eller talte fremtrædelsesformer. I denne optik kan disse praksisser også 

bestå af for eksempel billeder og lyde, hvilket udgør en del af dette speciales 

empiriske grundlag.  

De strategiske blikke 
På baggrund af iagttagelsen af regeringens CSR-strategi som en hybrid af strategier, 

der søger at styre virksomheder til at udøve CSR, udgør det samlede teoriapparat i 

dette speciale ligeledes et reservoir af teoretiske begreber, der bidrager til analysen 

med hver deres perspektiver og programmer for iagttagelser af anden orden. Da 

enhver andenordensiagttagelse samtidig er en førsteordensiagttagelse, producerer 

de forskellige teoretiske blikke hver især deres ’blinde pletter’ (Andersen 1999), og 

formålet med at inddrage flere analytiske blikke er således, at de kan supplere 

hinanden.   

Kombinationen af teoretiske begreber har til formål at bidrage med forskellige 

blikke for strategier, hvorfor det er nødvendigt indledningsvis at redegøre for, 

hvordan strategibegrebet anvendes og defineres. Strategi er først og fremmest 

forbundet med teknikker til at opnå et bestemt mål med. Derfor er strategi også 

forbundet med refleksioner over, hvordan der kan opnås fordele i relation til andre, 

hvordan andre vil handle på baggrund af ens egne handlinger samt at andre 

sandsynligvis gør sig lignende overvejelser. (Foucault 1982: 224-25) CSR-strategien 

analyseres på baggrund af denne strategiske optik, og den følgende præsentation af 

teoretiske perspektiver er ligeledes min egen læsning af de enkelte teoretikeres 

arbejde, hvor mit fokus er, hvordan teorierne hver især bidrager med et strategisk 

blik. Dette indebærer dels, at der fokuseres på de elementer i teorien, som bidrager 

til en sådan strategisk optik, og dels at eventuelle samtidsdiagnostiske pointer 

nedtones til fordel herfor.  

Foucaults magtstrategier  
Med udgangspunkt i Michel Foucaults magtbegreber redegøres der i dette afsnit for 

en magtanalytisk optik, som jeg senere vil anvende til at analysere, hvordan 

regeringens CSR-strategi kombinerer forskellige magtformer og –strategier med 

henblik på at påvirke danske virksomheder til at udøve CSR. 
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Foucaults begreb om magt behandles fragmenteret igennem hans 

forfatterskab, hvilket giver anledning til mange forskellige læsninger af denne 

magtteori, men overordnet må hans begreber anskues i en sammenhæng, hvor den 

ene magtform ikke nødvendigvis udelukker den anden. I en forelæsningsrække på 

Collège de France i slutningen af 70’erne præciserer Foucault, at disse magtformer 

ikke skal ses som en kronologisk udvikling af magtmekanismer, hvor hver 

mekanisme tilhører en bestemt tid, men indgår i komplekse konstruktioner og 

systemer af korrelationer, hvorfor de bør anskues i relation til hinanden. Det er 

netop denne ”guvernmentalitet”6, hvor styring ikke længere eksklusivt er koblet til 

suverænmagten, der af Foucault betragtes som en moderne ”art of government” 

(Foucault 2008b: 2) eller ”styringskunst”. I dette speciale anvendes governmental 

magt således som et overbegreb for de komplekse relationer, de forskellige 

magtformer indgår i7. Således kan disciplineringsmekanismer meget vel iagttages i 

den juridisk-retslige lov, og ligeledes kan sikkerhedselementer tænkes at kunne 

iagttages i relation til disciplinær magt, da de respektive magtmekanismer ikke 

gensidigt annullerer hinanden. (Foucault 2008a: 13) I dette speciale anskues 

Foucaults magtmekanismer derfor som en hybrid af magtformer, og det undersøges, 

hvordan disse fletter sig ind i og understøtter hinanden.  

Foucault præsenterer senere i sit forfatterskab et samlet perspektiv på magt, 

der forholder sig til hans tidligere arbejde med en klassisk forståelse af magt som 

blot repressiv og undertrykkende. Magt må også forstås som produktiv (Foucault 

2002), og politisk magtudøvelse må ses som en fortsat kamp mellem modsatrettede 

kræfter (Foucault 1994b: 99-100). Ifølge Foucault er magt: ”(...) en mængde af 

mekanismer og procedurer, der netop har som rolle eller funktion og som tema at 

sikre magten, selv når det ikke lykkes dem.”  (Foucault 2008a: 7-8). Magt 

forudsætter frihed og er ikke det samme som vold og tvang, idet subjektet må have 

muligheden for at handle og reagere på mange forskellige måder i relation til en 

handling, som rettes mod det. Frihed bør anskues som en grundpræmis for magtens 

udfoldelse, hvilket etablerer et kompliceret samspil og en gensidig afhængighed 

mellem magt og frihed. (Foucault 1982: 221) I stedet for at virke tvingende og 

determinerende virker magten ved at forføre, give incitamenter og gøre fremtidige 

                                        
6 ”Guvernmentalitet”, eller ”governmentality”, anvendes første gang af Foucault til en forelæsning 
på Collège de France 1. februar 1978 (Foucault 2008a: 13) og er en styreform, der især har vundet 
indpas i vestlig styring fra det 18. århundrede.  
7 Foucault anvender begrebet i to forskellige betydninger: Som en bestemt styringsrationalitet og 
som et overbegreb (Dean 1999). Governmental magt anskues desuden ofte som sammenfaldende 
med bio-magt, men for at skabe mulighed for en mere nuanceret analyse, konditioneres disse to 
begreber forskelligt i dette speciale.  
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handlinger lettere eller mere besværlige. Ved at strukturere handlende subjekters 

rum for mulige handlinger øges sandsynligheden for at påvirke udfaldet af disse 

fremtidige handlinger. (Foucault 1982: 221; 222) I modsætning til en klassisk 

magtforståelse hvor magt anskues som en evne eller en ejendom, man kan besidde 

og overdrage, har en moderne magtkonception fokus på magten som en gensidig 

kamp om at påvirke og styre andres handlinger (Raffnsøe, Gudmand-Høyer & 

Thaning 2008: 31). Magt som en handling er således ikke noget, som kan udøves 

direkte og med øjeblikkelig virkning over andre, men er en handling, der skal 

anskues i relation til andre forudgående handlinger såvel som handlinger, der måtte 

forekomme i fremtiden, (Foucault 1982: 220-21), hvilket ofte refereres til som ’the 

conduct of conduct’.8 

I dette perspektiv må den juridiske magt forstås som måden, hvorpå man 

søger at ’fredeliggøre’, stabilisere, fastfryse og legitimere magtdynamikken, så den 

antager bestemte fastlagte former9 gennem lovgivning og retten til at begrænse 

andre i deres udfoldelse. Den har således karakter af en normativ virkemåde, som er 

koblet til retsstaten, og virker gennem den binære kode ’tilladt/ikke tilladt’ samt 

gennem muligheden for sanktioner. (Raffnsøe, Gudmand-Høyer & Thaning 2008: 31) 

(Foucault 2008a: 10).  

Moderne former for magtudøvelse lader sig dog kun analysere ufuldstændigt i 

dette traditionelle ’juridisk-diskursive’ perspektiv og for at kunne undersøge, hvordan 

magten virker dér, hvor retten ikke kan trænge ind, bringes begrebet disciplinær 

magt i spil (Raffnsøe, Gudmand-Høyer & Thaning 2008: 33). Også her er der tale om 

en normativ magt, der har til formål at opdrage og forbedre individer. Den 

disciplinære magt er produktiv og forsøger at frembringe individer, der selv 

optimerer egne evner til at klare sig ved legitim adfærd (Jensen 2005: 231-237) og 

foreskriver, hvad der skal gøres frem for, hvad der ikke skal gøres (Foucault 2008a: 

52). Disciplinær magt stimulerer således individer til en ganske bestemt udfoldelse i 

stedet for at virke begrænsende. Subjekters kapacitet øges gennem opdragelse og 

forbedring, og den disciplinære magt installerer ’den skyldige’, der må diagnosticeres 

og omformes (Foucault 2008a: 11-12) til at blive mere god eller moralsk. (Jensen 

2005: 262). Den disciplinære magt er også koblet til panoptikonfunktionen, hvor 

                                        
8
 Udtrykket ’the conduct of conduct’ gengives ofte som et Foucault citat, men det eksisterer ikke i 

en engelsk oversættelse og skal findes på fransk, hvor det optræder som ’Conduire des conduite’ 
(Foucault, 1994a: 237). 
9
 Denne magtform er koblet til suverænstaten, hvor magtudøverens legitimitet ligger i selve 

magtudøvelsen og autoriteten til at afgøre, hvem der er inden for og uden for samfundet, eller 
hvem der skal leve og dø. I denne optik er der forbud, man ikke må overtræde, og når blot man 
overholder dette og bevæger sig inden for lovens rammer, anses alle handlinger for at være lige 
moralske (Jensen 2005: 236). 
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individernes styring af sig selv beror på visheden om, at man potentielt kan blive 

overvåget og derfor retter sig ind efter de udstukne retningslinjer10. Denne 

disciplinære magts kapacitet til at styre individets aktiviteter på detaljeniveau 

refererer Foucault til som ”magtens mikrofysik” (Foucault 2002: 155). Hvor 

Foucaults begreb om disciplinær magt har fokus på, hvordan individet og kroppens 

aktiviteter søges styret, anvendes denne optik i analysen i relation til, hvordan 

virksomheders adfærd søges disciplineret og styret. 

I modsætning til disciplinær magt, som er rettet mod det enkelte subjekt, er 

bio-magt rettet mod befolkningen som helhed. Biopolitik fokuserer således på en 

forbedring af den samlede biomasse og kan også være henvendt til bestemte 

grupper af samfundet med henvisning til den samlede befolknings velbefindende. 

(Jensen 2005) Bio-magten foregiver som udgangspunkt at være deskriptiv og 

beskriver tingenes tilstand ved at fremskrive forestillinger om befolkningen og dens 

virkelighed. (Foucault 2008a: 17). Dernæst interveneres i det beskrevne for at ’det 

ikke skal gå galt’. Bio-magten virker her som en totaliserende magt ved at indføre 

sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at reagere på et givent fænomen på 

baggrund af omkostningsberegninger (Foucault 2008a: 12). Den er således 

regulerende, hvilket vil sige, at den accepterer ’det reelle’ og forholder sig til det og i 

stedet for at sætte en binær kode for, hvad der er tilladt og forbudt, sættes et mål 

for det ønskelige og acceptable. (Foucault 2008a: 12) I bio-magtens optik handler 

det om at minimere risici og fremelske de positive elementer ud fra det 

underliggende rationale, at man aldrig kan fjerne de givne risici helt, men blot 

navigere bedst muligt i forhold til dem og søge at mindske dem. Dermed henvises til 

et sæt af fremtidige mulige begivenheder, som man skal reagere i forhold til 

(Foucault 2008a: 26-27). Ydermere udgør bio-magten en politisk teknik, der står i 

kontrast til disciplineringsmekanismerne; hvor sidstnævnte sigter mod enkelte 

individer, er bio-magten vendt mod miljøet. Den forsøger at indrette og organisere 

den materialitet, befolkningen eksisterer i, således at samfundet i højest mulig grad 

kan undgå at blive berørt af uundgåelige fænomener, der dog aldrig kan elimineres 

helt (Foucault 2008a: 28, 30). 

 Hvor bio-magten er rettet mod massen og har fokus på sikkerhedsledelse, 

anvendes begrebet neoliberal magt11 i dette speciale til at identificere den magtform, 

                                        
10 Foucault henviser til Jeremy Benthams panoptikonmodel, hvor den fysiske indretning af 
fængslet er organiseret således, at alle fangers celler potentielt er overvåget af vagttårnet i midten 
og derfor installerer en asymmetrisk magtform, hvor fangernes adfærd er baseret på det enkelte 
individs perception af risikoen for at blive overvåget. (Foucault 2002: 217-222) 
11 Foucault selv anvender termen ”neo-liberal governmentality” i sin forelæsningsrække på Collège 
de France i 1979. 
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der er koblet til neoliberal ledelse, hvor enkelte individer styres gennem 

frihedsudøvelse12 (Rose 1999; Miller & Rose 2008), og hvor den politiske økonomi er 

den primære vidensform (Foucault 2008a: 117; Lemke 2001: 200). Med markedet 

som benchmark for sandhed har det neoliberale rationale en indbygget kritik af 

statslig styring, der kan anskues som en reaktion mod overstyring. Den neoliberale 

magtform har fokus på subjekter som økonomisk kalkulerende og som 

selventrepreneurer. (Lemke 2001: 202) Derfor må den statslige styring forsøge at 

øge sandsynligheden for, at enkelte individer anskuer muligheden for at handle i 

overensstemmelse med en given politisk målsætning som en fordel for dem selv 

frem for at indføre restriktioner. I lighed med bio-magt er den neoliberale magt i 

særlig grad koblet til liberale, demokratiske samfund og virker gennem statslige 

teknologier og politiske rationaliteter, hvormed det styrede styres mod bestemte 

politiske mål gennem indirekte mekanismer og subjekters selvregulerende kapacitet. 

Desuden karakteriseres de neoliberale magtmekanismer ved, at der fokuseres på at 

etablere muligheden for, at individer får øje på muligheder, hvorimod bio-magtens 

sikkerhedslogik har fokus på risici samt, hvordan uønskede fænomener kan undgås 

eller mindskes.  

 

Magtteknologier og selvteknologier 

I ovenstående afsnit har jeg redegjort for fire forskellige magtformer, som kan være 

til stede hver for sig eller samtidig i forskellige kombinationer. Jeg har desuden 

fastslået, at magt i Foucaults optik er forbundet med frihed, er produktiv og virker 

indirekte gennem ’the conduct of conduct’. I forlængelse heraf vil nærværende afsnit 

omhandle, hvordan den governmentale styring også virker gennem kombinationer af 

magt- og selvteknologier, der supplerer hinanden og flettes ind i hinanden. Dette blik 

er produktivt i relation til at analysere, hvordan regeringen installerer disse magt- og 

selvteknologier i styringen af virksomhederne. 

I den forbindelse er det produktivt at se nærmere på Foucaults teoretiske 

begreb om subjektet. Foucault beskriver overordnet to former for produktiv magt, 

hvoraf den ene er knyttet til at være underkastet andres kontrol og den anden til at 

være underkastet sig selv:  

 
”This form of power applies itself to immediate everyday life which categorizes the 

individual, marks him by his own individuality, attaches him to his own identity, imposes a 

                                        
12 Nikolas Rose har desuden udarbejdet analyser af denne governmentalitet i en nutidig kontekst, 
hvilket han kalder ”advanced liberal democracies”(Rose 1999). 
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law of truth on him which he must recognize and which others have to recognize in him. It 

is a form of power, which makes individuals subjects. There are two meanings of the word 

subject: subject to someone else by control and dependence, and tied to his own identity 

by a conscience or self-knowledge. Both meanings suggest a form of power which 

subjugates and makes subject to.” (Foucault 1982: 212)   

 

Vi befinder os således her i et krydsfelt mellem subjektivering og subjektivation – 

eller mellem magt- og selvteknologier. Disse to teknologier, der sjældent opererer 

alene (Foucault 1988a: 19; Foucault 1988b: 146-147), er især koblet til den 

governmentale magt13.  

Den første form for produktive magt virker gennem magtteknologier og 

objektivering af subjektpositioner eller subjektivering, hvor specifikke positioner 

fremskrives frem for andre, og som strukturerer mulighederne for, hvilke 

subjektpositioner der kan indtages. Objektivering må både forstås som objektivering 

af bestemte ’sandheder’ og som objektivering af subjekter i ’dividing practices’, der 

kategoriserer subjektet som enten det ene eller det andet (for eksempel god/ond, 

rask/syg) (Foucault 1982; 208). Den anden form for produktive magt omhandler 

objektivering af, hvordan subjekter må lære at genkende sig selv som bestemte 

subjekter og gøre sig selv til subjekt, subjektivation. Magten virker gennem 

opmuntring til, at disse produktive subjekter bliver produktive på en ganske bestemt 

vis og underkaster sig selvteknologier, der fremelsker og opdyrker specifikke evner 

frem for andre og gør sig selv til genstand for egen styring. Selvteknologier er 

teknikker, som subjektet underkaster sig selv, og som ved egen eller andres hjælp 

udøves i relation til subjektets måde at være på, tænke på og handle på i håb om at 

nå til et bestemt stadie af lykke, renhed, perfektion eller udødelighed. (Foucault 

1997: 177)  

Med dette blik for styring af selvstyring kan der desuden drages en parallel til 

Teubners begreb om refleksiv ret (se næste afsnit), hvor målet er at skabe refleksive 

strukturer, der regulerer sig selv ved at indføre styringens målsætninger i de 

mekanismer, der ligger ud over de organisatoriske procedurer. 

Retlig styring som strategi 

På baggrund af Niklas Luhmanns teori om samfundets funktionelle differentiering14 

iagttager Günther Teubner CSR som en mekanisme, der har en 

                                        
13 Denne kombination mellem teknologier, der dominerer henholdsvis andre og subjektet selv 
tillægger Foucault stor betydning i den governmentale styreform (Foucault 1988a: 18-19). 
14 Luhmanns teori om det moderne samfund (Luhmann 2000) skelner mellem tre typer af sociale 
systemer, der alle består af kommunikation; interaktionssystemer, organisationer og samfundet. 
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samfundsintegrerende funktion, dog uden at nedbryde den funktionelle 

differentiering, som især er udtalt for det økonomiske systems ekstreme grad af 

autonomi (Teubner 1985: 161-62). Dette skaber nogle nye udfordringer for den 

retlige styring af virksomheders CSR-aktiviteter, og med udgangspunkt i Teubners 

begreber om refleksiv ret og soft law præsenteres i dette afsnit en række teknikker 

til, hvordan disse udfordringer kan håndteres retligt. Hvor begrebet om refleksiv ret 

bidrager med at blik for, hvordan virksomheder juridisk kan reguleres gennem 

lovgivning, der installerer en refleksivitet hos virksomhederne i relation til CSR, 

bidrager soft law perspektivet med et blik for, hvordan ikke-juridiske mekanismer 

kan installeres som en retlig styring, der virker gennem virksomhedernes frivillige 

anknytning til en række brede og rummelige principper. 

 

Refleksiv ret 

CSR repræsenterer en modsætning mellem det politiske og det økonomiske systems 

logikker, hvilket medfører en udfordring for rettens virke. Mens det økonomiske 

system beror på profit-maksimering som princip, beror det politiske system på 

politiske mål og magtmekanismer, hvilket retten må tage hensyn til i dens styring 

(Teubner 1985: 160). Derfor er en italesættelse af en sammenhæng mellem 

finansielle fordele og samfundsmæssige gevinster væsentlig for en succesfuld 

styring, og samfundsmæssige hensyn må oversættes til et sprog, som det finansielle 

system kan forstå. Med udgangspunkt i Teubners begreb om refleksiv ret (Teubner 

1985; 1997) foreslås en række retlige mekanismer, der styrer gennem 

selvregulering eller regulering af sociale systemers refleksive styring af sig selv 

(Andersen 2004: 241). Med inspiration fra Luhmanns systemteori argumenterer 

Teubner for, at CSR må stimulere og skabe refleksive strukturer (Teubner 1985), 

hvor fokus er på styring af selvstyring. Frem for at regulere virksomhedernes 

aktiviteter direkte kan selvstyringen fremmes gennem mobilisering af interne 

procedurer og stimulering af de organisatoriske strukturer i virksomhederne. 

(Teubner 1985: 159-160; 165; 167) Opmuntring til en sådan refleksivitet over 

aktiviteter kan koble økonomisk aktivitet med ikke-økonomisk aktivitet som for 

eksempel sociale og miljømæssige hensyn.  

                                                                                                                           
Samfundet iagttages som funktionelt differentieret, det vil sige opdelt i forskellige 
funktionssystemer, herunder det økonomiske system, retssystemet og det politiske system. Hver 
funktionssystem kommunikerer i et medie og iagttager deres omverden gennem forskelssættende 
operationer, der danner binære koder. (Kneer & Nassehi 2004: 137-140) I relation til de tre 
nævnte eksempler er medierne henholdsvis penge, legalitet og magt og koderne penge/ikke 
penge, lovlig/ikke lovlig og magt/ikke magt.  
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Derfor bør den juridiske regulering indirekte regulere virksomheders 

moralske15 selvregulering gennem krav til interne beslutningsstrukturer og krav om 

at redegøre for de sociale konsekvenser af virksomhedernes handlinger frem for at 

virke gennem specifikke krav til standarder og resultater. Fordelen ved at anvende 

procedurale og organisatoriske standarder frem for substantielle standarder er, at de 

kan rumme kompleksiteten af hver enkelt virksomheds konkrete udfordringer, 

organisering og netværk af stakeholdere. (Teubner 1985: 151) 

Konkret må juridiske krav derfor, ifølge Teubner, tilpasses de enkelte 

subsystemer gennem procedurale standarder frem for substantielle standarder og 

bør understøttes af politiske kontrolprocedurer. (Teubner 1985: 167) Krav om 

åbenhed og informationspligt overfor aktionærer er mekanismer, der traditionelt 

anvendes i virksomhedslovgivning, men disse krav kan også med fordel udbredes til 

en forpligtelse i relation til virksomheders andre interessenter og dække andre 

problemstillinger end de finansielle (Teubner 1985: 168). I forlængelse heraf kan 

revisionspligten også udvides til at dække områder, der strækker sig ud over de 

finansielle informationer, som traditionelt er underlagt revisionspligt til gavn for 

virksomhedens aktionærer og kreditorer. En sådan ”social” revisionspligt kan for 

eksempel omfatte sociale og miljømæssige informationer om virksomhedens 

politikker og ”compliance” niveau inden for disse områder. Endelig kan denne 

refleksive ret virke ved, at der stilles procedurale krav til virksomheders forpligtelser 

overfor stakeholdere ud over deres aktionærer i form af krav om dialog med, 

inddragelse af og samarbejde med disse. (Teubner 1985: 169-71)  

  

Soft law 

Ud over juridiske overvejelser over, hvordan lovgivningen må blive mere refleksiv og 

procedural i sin udformning, peger Teubner også på, at der ligger et potentiale i at 

udvide det retlige blik til at omfatte andet en traditionelle nationalstatslige og juridisk 

bindende retsformer i relation til CSR. Karin Buhmann har i den forbindelse iagttaget 

en bevægelse i reguleringsformer, der er knyttet til CSR; her kan iagttages 

tendenser, der går fra offentlig til privat og mod en globalisering af normer samt en 

stigende anvendelse af folkeretlige normer som for eksempel menneskerettigheder i 

virksomheders selvregulering (Buhmann 2006). 

                                        
15 Moral forstås jf. Luhmanns systemteori som en særlig form for kommunikation, der iagttager 
gennem forskellen god/dårlig, og som ikke har uddifferentieret sig til et særligt funktionssystem i 
samfundet. Etik iagttager gennem samme binære kodning og kan opfattes som en refleksion over 
den moralske kommunikation (Kneer & Nassehi 2004: 185; 190) – eller som en andenordens 
iagttagelse af moral. 
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På baggrund af regeringens definition16 af CSR, hvor begrebet defineres som 

frivilligt, kan det problematiseres, hvorvidt CSR stadig kan betegnes som CSR, 

såfremt der lovgives om det. I det øjeblik staten intervenerer juridisk og lovgiver om 

CSR får CSR snarere karakter af at være ’legal compliance’, idet det frivillige element 

elimineres. (Vallentin & Murillo 2009). Med udgangspunkt i Teubners begreb om soft 

law nuanceres denne argumentation, og grænsen mellem ret og ikke-ret fremstår 

som en åbning for nye muligheder i relation til regulering af virksomheders 

samfundsansvar. 

Ifølge Teubner kan man i samfundet i dag iagttage en retlig pluralisme, hvor 

flere retsordener overlapper hinanden, og hvor staten ikke har monopol på ret. Lex 

mercatoria er det mest succesfulde eksempel på en global handelsret og en autonom 

retskilde, der opererer uafhængigt af nationalstatslig lovgivning (Teubner 1997: 3). 

En betydningsfuld katalysator i opkomsten af en sådan ”global law without a state”17, 

er multinationale virksomheder, der koordinerer tekniske standarder for 

selvregulering globalt, herunder i relation til arbejdstagerrettigheder, 

menneskerettigheder og miljømæssige standarder. (Teubner 1997: 4) Denne globale 

ret er kendetegnet ved at overskride territoriale grænser og udspringe af markeder, 

brancher, professionelle og sociale netværk frem for af nationalstater. Den er tæt 

forbundet til de sociale netværk, den er opstået i, og har ikke samme grad af formel 

retslig status og generalisérbarhed som traditionel nationalstatslig lovgivning. Denne 

form for positiv ret18 finder derimod sin retsorden i blandt andet kontrakter og codes 

of conduct, der er uafhængige af nationale retsordener (Teubner 1997: 8-9).  

 Et gennemgående træk ved denne globale ret, der fremhæves af Teubner, er, 

at den ofte har karakter af at være soft law. (Teubner 1997: 21) I modsætning til 

hard law, som er ’traditionel’ eller bindende lovgivning, er soft law ikke-bindende ret, 

der som regel har karakter af værdier og principper i modsætning til strukturer og 

regler (Teubner 1997: 21). Soft law er karakteriseret ved at bestå af brede og 

bøjelige principper eller værdier, der kan fortolkes og anvendes meget forskelligt fra 

sag til sag. Nogle soft law-initiativer kan med tiden udvikle sig til hard law, enten i 

form af sædvaneret eller ved at et soft law-dokument bliver gjort til et bindende 

dokument; men denne transformation er ikke en selvfølgelighed, og soft law-
                                        
16 Regeringens definition af samfundsansvar: ”Ved samfundsansvar forstås, at virksomheder 
frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og 
klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og 
forretningsaktiviteter.” (LBK 395: §99a) 
17 Titlen på Teubners bog fra 1997 (se litteraturliste). 
18 Nogle argumenterer dog for, at denne form for ret ikke er positiv ret men en slags ’fantom’-ret, 
idet en ikke-national lovgivning er utænkelig, og at denne form for ret ofte ikke er bygget på regler 
som i normal lovgivning, men på brede, bøjelige principper, der kan tolkes forskelligt fra sag til 
sag. (Teubner 1997: 10, 21) 



    22 
 

initiativer kan også forblive soft law (Buhmann 2006). Soft law kan ikke påtvinges 

aktører, ligesom nationalstatslig lovgivning kan; til gengæld kan den give mulighed 

for at nå aktører, som ikke vil binde sig i traditionel juridisk forstand (Buhmann 

2006). Soft law er yderst fleksibel og let at anvende i forskellige lokale kontekster: 

”Stability comes from softness (...)”, og ”soft” law er ikke nødvendigvis det samme 

som ”weak” law. (Teubner 1997: 21)  

Affekt som strategisk element i det politiske 

Nærværende afsnit præsenterer tre forskellige analytiske perspektiver for, hvordan 

affekt kan anvendes som et strategisk element i det politiske. På trods af teoriernes 

forskellige bud på hvordan affekt relateres til det sociale og politiske, udgør de 

tilsammen et begrebsreservoir og en samlet analytik for de elementer og teknikker, 

som et rationelt blik ikke formår at indfange. Disse affektive teknikker er: 

 

”(...) premised on making appeals to the heart, passion, emotional imagination, to and 

through a realm of affect that is co-present with the psychic and the emotional rather than the 

intellect and reasoning.” (Thrift 2007: 243) 

 

Perspektiverne bidrager med hver deres perspektiv for, hvordan affekt kan iagttages 

som en styringsteknik i regeringens CSR-strategi. Med Thrifts teori om affekt 

konstitueres et blik for, hvordan affekt er særligt koblet til innovation. Mouffes 

begreb om kollektiv identitetsdannelse anvendes i analysen til at undersøge, hvordan 

affekt kan anvendes som teknik ved at konstruere antagonistiske relationer i 

kommunikationen, og endelig bidrager Stähelis teori om inklusionsmekansimer med 

et blik for, hvordan ’forførende’ kommunikation kan øge sandsynligheden for, at 

virksomhederne anspores til at iagttage CSR som relevant for deres 

forretningsaktiviteter. 

 

Innovation og intuition 

Ifølge Nigel Thrift er affekt et semi-bevidst fænomen, som inkluderer både sociale og 

fysiologiske faktorer. Det er ikke ækvivalent med hverken følelser eller drift, men 

omhandler derimod det, som placerer sig mellem disse to begreber, hvor både ’det 

sociale’ og ’det biologiske’ bliver analyseobjekter. I denne optik udgør følelser vores 

hverdagsforståelse af affekt og må derfor forstås i relation til en specifik kulturel og 

historisk kontekst, hvor de tillægges en vis essentialisme, mens drift derimod, er 

forbundet med de biologiske funktioner så som vrede, sex og sult. (Thrift 2007: 221) 

I samspillet mellem det sociale og det biologiske kan affekt sprede sig og overføres 
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mellem individer, nærmest som en smitte (Brennan 2004; Thrift 2007: 235-43): 

”The ’atmospehere’ or the environment literally gets into the individual” (Brennan 

2004: 1).   

Thrift peger på, at affektive teknikker kan observeres i langt højere grad end 

tidligere i politik og i massemedierne, hvor der trækkes på kraftfulde virkemidler 

som for eksempel symboler, billeder og musik. (Thrift 2007: 242-243) Disse 

teknikker er koblet til innovation, idet affekt konstituerer et redskab, der giver 

individer mulighed for at kunne reagere på det uvisse i fremtiden gennem 

beslutninger, der træffes på baggrund af følelser som en vigtig kilde til information 

(Thrift 2007: 228). Innovation er en grundlæggende biologisk mekanisme hos 

organismer. Disse overlever ved at forme dets omgivelser og bliver selv formet på 

nye måder. Derigennem skabes konstant evnen til at producere originale svar som 

reaktion på eksistensbetingelser og muligheder, der er i konstant forandring (Thrift 

2007: 228). Denne tendens anskues desuden som værende forbundet med et skift i 

kapitalismens19 måde at skabe værdi på (Thrift 2007: 222), idet innovation sikrer en 

fleksibilitet og omstillingsparathed i relation til at forfølge skiftende muligheder. 

Innovation opstår ud af intuition og evnen til at fornemme de ’rigtige’ ting, hvilket 

gør individer i stand til at skabe nyt og handle på nye måder. Ved at mobilisere, 

systematisere og strukturere disse egenskaber  (Thrift 2006: 286-287), kan 

sandsynligheden øges for at innovationer opstår og skaber værdi. Kroppen er her et 

vigtigt redskab, idet den er kilde til en kropslig og praktisk ’intelligens’, hvor affektiv 

handlen og ekspressive vaner udgør en ubevidst viden. Ved at konstruere metoder 

der træner de intuitive evner, kan der således skabes et udgangspunktet for, at 

innovationer kan opstå.    

 

Kollektiv identitetsdannelse gennem antagonismer  

Med Chantal Mouffes begreber om kollektive identitetsdannelser som en central 

dynamik i det sociale og det politiske etableres et udgangspunkt for en analyse af 

retoriske strategier i regeringens CSR-strategi. Mouffe henviser til Elias Canettis 

begreb om ’the crowd’ og påpeger, at affekt og passion er vigtige elementer i politik. 

Politik handler ikke blot om, at hver part forsvarer sine egne interesser ved for 

eksempel en folkeafstemning, men indeholder også en affektdimension, hvor det, 

som er på spil, er identifikation:  

                                        
19

 Thrift argumenterer for, at denne tendens, hvor kapitalismen i stigende grad trækker på hele 
intellektet er tiltagende og er et udtryk for, at økonomisk snarere end politisk magt er 
dominerende. (Thrift 2006: 296) En lignende pointe fremføres af J. A. Scholte, der med begrebet 
’hyperkapitalisme’ henviser til, at flere og flere af samfundets funktioner bliver kommodificeret 
blandt andet som en konsekvens af en tiltagende globalisering (Scholte 2005: 139; 160;175). 
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”Political discourse has to offer not only policies but also identities which can help people 

make sense of what they are experiencing as well as giving them hope for the future.” 

(Mouffe 2005: 25)  

 

Politik må ifølge Mouffe etablere muligheder for identifikation med en bestemt 

gruppe eller sag og skabe fælles identiteter for at gøre sig selv attraktiv. Passionen 

for at være en del af en masse eller et fællesskab er et grundlæggende karaktertræk 

ved menneskeheden og dermed også ved politik og ved det sociale, og for at kunne 

indfange dynamikken i det politiske er det derfor nødvendigt at medtage denne 

betragtning. (Mouffe 2005: 28)  

Ifølge Mouffe konstitueres det sociale og politiske gennem antagonismer, og 

disse udgør således en ontologisk forudsætning for kollektive identitetsdannelser. 

(Mouffe 2005: 8-9; 23-24) Med udgangspunkt i Carl Schmitts begreb om det 

politiske som en ven/fjende-relation argumenterer Mouffe for, at disse relationer 

også kan konstrueres som dem/os distinktioner. Det politiske vil altid være funderet 

på antagonismer, idet konflikt er et ontologisk grundtræk ved konstitueringen af det 

politiske og konsensus en illusion, der ikke kan opnås i dens rene form20. Liberal 

rationalisme installerer således en blind plet i relation til det politiske: Den må 

negere den antagonistiske grundpræmis samt det faktum, at enhver politisk 

artikulation er kontingent og derfor altid kunne have været anderledes for at skjule 

grænserne for rationel konsensus og den realitet, at ingen politik er neutral. (Mouffe 

2005: 12; 18) En antagonisme er derfor en konstruktion, der fremstår truende, eller 

som kan udvikle sig til at blive det for iagttageren:  

 

”For så vidt angår kollektive identifikationer, hvor det gælder dannelsen af et ’vi’ ved 

afgrænsning af et ’de’, findes muligheden altid for at denne vi/de-relation kan blive til en 

ven/fjende relation. Med andre ord kan den altid blive politisk i en Schmitts forståelse af 

begrebet”  (Mouffe 2002: 187) 

                                        
20 Mouffe argumenterer videre for, at det er måden hvorpå disse ’dem/os’ distinktioner 
konstrueres, der er udfordringen for demokratisk pluralisme. Heri ligger en kritik af den liberale 
rationalismes fejlagtige opfattelse af, at muligheden for at opnå politisk rationel konsensus er 
opnåelig. (Mouffe 2005: 11) I stedet for at afvise disse antagonistiske relationer er udfordringen at 
’tæmme’ dem. I den forbindelse anvendes begrebet agonisme som betegnende for det forhold, at 
den antagonistiske dimension i politik anerkendes, hvilket vil sige, at muligheden for rationel 
konsensus afvises, men samtidig anerkendes legitimiteten af opponenternes eksistens. Dermed 
tæmmes antagonismen, og forskellen ’dem/os’ konstrueres på en ny måde, hvor ’fjenden’ ikke 
længere er en fjende men en legitim modspiller, og konflikten i relationen ændrer karakter. 
(Mouffe 2005: 20) Min læsning af Mouffe i dette speciale har dog fokus på det strategiske 
potentiale i hendes definition af det politiske frem for den normative kritik af en liberal 
rationalisme, som disse begreber også implicerer.  
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En antagonistisk relation er således negativt defineret og etablerer et 

modsætningsforhold mellem to kategorier, hvor der aldrig kan være en tredje eller 

flere parter til stede. (Laclau & Mouffe 2002: 83) 

Det interessante ved disse begreber i relation til regeringens CSR-strategi 

bliver således at undersøge, hvorvidt konstruktionen af antagonistiske relationer 

finder sted og i så fald, hvordan de konstrueres og italesættes. Med Mouffes teori om 

affekt og passion i det politiske bliver det muligt at indfange elementer i analysen af 

regeringen CSR-strategi, der kan være vanskelige at iagttage med et 

systemteoretisk perspektiv, hvor hvert funktionssystem opererer ud fra binære 

koder og ikke formår at begrebsliggøre og indfange de elementer, der ligger uden for 

det kølige, antihumanistiske blik.  

 

Inkluderende og forførende kommunikation 

Parallelt til Mouffes teori om affekt- og passion i det politiske etablerer Urs 

Stähelis teori om inkluderende og forførende kommunikation ligeledes et analytisk 

blik for, hvordan affekt kan anvendes som et strategisk element i politisk semantik 

og retorik. Stäheli abonnerer dog i modsætning til Mouffe på en Luhmanniansk 

definition af det politiske som den kommunikation, der specifikt knytter sig til det 

politiske funktionssystem, og hans redegørelse for, hvordan ’det populære’ element i 

politisk retorik rækker ud over grænserne for funktionssystemernes lukkethed om 

sig selv, bidrager med et blik for, hvilke kommunikative strategier der kommer til 

syne i det politiske.  

Med inspiration fra Luhmanns systemteori argumenterer Teubner for, at CSR 

må skabe refleksive strukturer hos virksomhederne, der etablerer strukturelle 

koblinger og forbinder økonomisk aktivitet med ikke-økonomisk aktivitet. (Teubner 

1985). Det interessante er her at undersøge, hvilke processer og mekanismer der 

går forud for etableringen af sådanne strukturelle koblinger. Hvordan motiveres og 

fremprovokeres disse operationer, og hvordan øges sandsynligheden for, at for 

eksempel virksomheder som autopoietiske systemer lader sig irritere af 

kommunikationen, og at disse strukturelle koblinger opstår? Med andre ord åbner en 

analyse af hvilke strukturelle koblinger, der etableres, op for, hvilket arbejde der går 

forud for disse operationer, og hvordan sandsynligheden øges for, at virksomheder 

reagerer på eksempelvis politisk kommunikation og identificerer denne som relevant 

i relation til at ændre systemets egne operationer.  
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Stähelis teori bidrager med et blik for, hvordan disse strukturelle koblinger 

accelereres og motiveres gennem distinktionen mellem en universel 

inklusionssemantik og en forførende og overdreven semantik. (Stäheli 2002: 117) 

Funktionssystemer er inkluderende i den forstand, at de er ’liberale’ og åbne i 

socialdimensionen, da de ikke har nogen medlemskriterier eller social afgrænsning. 

Samtidig skaber alle funktionssystemer deres egen ontologi ved at observere verden 

på en bestemt måde, og eksklusion er i den forstand et grundvilkår for alle 

funktionssystemers opretholdelse. De er således lukkede i sagsdimensionen, og 

koden der iagttages igennem konstruerer det specifikke perspektiv, hvorved verden 

iagttages, hvilket udgør grænsen for systemets inklusivitet. (Stäheli 2002: 114) 

Dermed må systemerne forsøge at overkomme deres egen umulighedsbetingelse, 

som er forbundet med det enkelte systems universalisme, og denne semantiske 

distinktion må indirekte problematisere systemets egen evne til inklusion ved at gøre 

den mere attraktiv og forførende. (Stäheli 2002: 110) Udfordringen er således 

gennem en forførende kommunikation at italesætte inklusion i et givent 

funktionssystem som attraktivt og på den måde undgå, at systemets universelle 

perspektiv ikke bliver ekskluderende. (Stäheli 2002: 112-115) Men hvilke 

kommunikative og diskursive strategier kan overkomme denne umulighedsbetingelse 

og motivere til inklusion?  

Sådanne inklusionsprocesser kan for eksempel motiveres ved at anvende en 

empowermentretorik. For det første ligger der heri indirekte en antagelse om, at 

man allerede er inkluderet i en given relation, og muligheden for ikke at deltage eller 

bekæmpe et givent system opstilles ikke som en mulighed. I stedet tilbydes 

værktøjer og teknikker til hjælp til at ’klare’ sig på de allerede opstillede præmisser, 

således at man ikke bliver taber.  

For det andet drejer det sig om at kommunikere i et sprog, der overdriver det 

pågældende funktionssystems egen universalisme og anvender en retorik, som ikke 

er i tråd med dets eget program for universalisme (Stäheli 2002: 119). 

Kommunikationen kan for eksempel anvende en affektsemantik, der virker 

forførende og overdreven og derved øger sandsynligheden for, at andre systemer 

lader sig irritere af den diskursive støj og etablerer strukturelle koblinger i den 

overbevisning, at den pågældende kommunikation er vigtig for systemets egne 

fremtidige operationer.  

Kosmopolitiske statsstrategier 

I forlængelse af Foucaults magtstrategier tilbyder Ulrich Beck et andet blik for magt 

og strategi, som kan bidrage med begreber til at belyse regeringens CSR-strategi i 
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en kosmopolitisk optik. Med Becks teori om kosmopolitiske statsstrategier åbnes der 

op for en analyse af, i hvilket omfang regeringens CSR-handlingsplan knytter an til 

sådanne kosmopolitiske elementer, og hvordan disse kan anvendes magtstrategisk. 

Dette kræver dog et par indledende bemærkninger om, hvordan Becks magtbegreb 

adskiller sig fra Foucaults. 

I modsætning til Foucaults magtbegreb, hvor magten er af ikke-substantiel 

karakter, har Ulrik Beck et andet blik for, hvordan en kosmopolitisk statsstrategi kan 

udgøre en kilde til magt. I denne optik er magt således noget substantielt, som man 

kan besidde. Samtidig indeholder Becks magtforståelse dog en indbygget 

dobbelttydighed: ”Man må ændre blikket på verden. En skeptisk, realistisk 

verdensbetragtning – men samtidig også en kosmopolitisk” (Beck 2006: 26). I 

forlængelse af denne kosmopolitiske realisme21 sondrer Beck mellem potentiel og 

aktuel magt (Beck 2006: 257), hvoraf potentiel magt er summen af de strategier, 

som staten disponerer over gennem selvfornyelse, italesættelse af og anknytning til 

kosmpolitiske initiativer, mens aktuel magt er summen af de begrænsede 

optionsmuligheder, der knytter sig til et nationalstatsligt blik. 

Det politiske legitimeringsgrundlag afhænger af, at der etableres et blik for, 

hvilke nye handlingsrum og magtressourcer der ligger i sondringen mellem det 

nationale og det kosmopolitiske blik, idet både den nationale og globale spilorden har 

legitimitet i dag (Beck 2006: 41). Beck taler i den forbindelse om ’politisk 

dobbeltkontingens’, hvor det politiske spil foregår i gråzonen mellem ’det gamle 

damspils regelsystem’ og legitimitetsgrundlag og det kosmopolitiske, der endnu ikke 

er fuldt ud konstitueret. (Beck 2006: 44) Politisk strategi udspilles i en verden der 

både er åben og lukket, afhængig af både kollektive og individuelle aktørers 

hensigter og mål, og hvor man må forstå de mulige træk i spillet for at kunne forstå 

de virkelige og dermed at kunne handle strategisk. (Beck 2006: 44-45) Det er 

således denne interdependens mellem henholdsvis det statslige og det 

kosmopolitiske og det aktuelle og det potentielle, der udgør kernen i metaspillet, og 

som er kilden til politisk legitimering22 og magt. Staters handleevne afhænger med 

andre ord af evnen til at se og udnytte mulighederne i at definere og italesætte både 

deres egen rolle og de nye spilleregler i metaspillet, hvorved den hidtidige 

                                        
21 Beck definerer kosmopolitisme som: ”(...) værdierne i den anerkendte, levende mangfoldighed, 
der gennemsyrer alle sociale situationer og historiske kontekster, forstået som en kosmopolitisk 
common sense, der omfatter store dele af menneskeheden og gør den i stand til at forme 
tilsyneladende uundgåelige udviklinger” (Beck 20006: 14) 
22 I den forbindelse skelner Beck mellem en ’ægte’ og en ’symbolsk’ kosmopolitisme, hvoraf den 
symbolske kosmopolitisme blot er en forlængelse af den neoliberale stats forsøg på at opnå 
legitimering gennem en kosmopolitisk form for statslighed, og hvor den ægte kosmopolitisme 
instrumentaliseres til nationale formål. (Beck 2006: 42) 
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nationalistiske logik i sin rene form afskrives (Beck 2006: 251). Den magtstrategiske 

pointe består her i, at man ved at fokusere på potentielle strategier åbner for en 

række muligheder for at handle globalt i modsætning til et fokus på aktuelle 

nationalstatslige strategier, og dermed  begrænser handlemulighederne, således at 

der kun kan vælges mellem strategier, der er koblet til kontrollen over eget 

territorium. (Beck 2006: 258) Med dette fokus på potentiel magt opstår desuden i 

lighed med Foucaults magtteori, et blik for, hvordan magt skabes gennem diskursive 

praksisser23 (Beck 2006: 14; 99), og for hvordan den sproglige dimension i forholdet 

mellem sprog og praksis anerkendes som en vigtig faktor. 

I forlængelse af ovenstående betragtninger vil jeg herunder præsentere fire 

forskellige statsstrategier, der alle sigter mod det strategiske potentiale, som ligger i 

spændingen mellem aktuel og potentiel magt. Disse tager udgangspunkt i Becks 

statsstrategier24 for, hvordan politikken og statens kosmopolitiske selvtransformation 

kan muliggøres. I nærværende læsning ser jeg dog bort fra dette emancipatoriske 

projekt og fremhæver i stedet det politiske og magtstrategiske element, der ligger i 

en kosmopolitisering af staten. 

Politik må gøre sig selv uundværlig og udnytte, at erhvervslivets største 

sårbarhed er dets selvlegitimering, hvilket skaber rum for, at politikken kan stille 

krav til virksomheder om ansvarstilskrivning, ansvarlighed og transparens. En sådan 

uundværlighedsstrategi25 virker således ved at genvinde politikkens primat over 

økonomien ved at dyrke dens monopol på demokratisk legitimering og rettens 

udformning, frem for at politikken bliver erhvervslivets forlængede arm. Metoden er 

her at overbevise om, at intet fungerer uden politik, og at politik ikke kan 

underkastes en økonomisk logik (Beck 2006: 254) ved at argumentere fantasifuldt, 

medrivende og storslået (Beck 2006: 257) og dermed begejstre den offentlige 

mening og fastslå politikkens egen berettigelse og selvstændighed over for 

erhvervslivet: ” At give afkald på utopier er det samme som at give afkald på magt. 

(...) Kun den der kan begejstre, kan opnå konsensus og få magt” (Beck 2006: 264-

65). Her kan drages en parallel til ovenstående teoretiske pointer om, hvordan 

affektiv og overdreven kommunikation blandt andet kan anvendes som strategi til at 

                                        
23 Her kan drages en parallel til Foucault magtstrategiske blik og fremskrivelsen af 
subjektpositioner, hvor det ligeledes gælder, at: ”Ingen handler og medspillerens plads ved bordet 
forbliver tom– spillerne findes ikke, de bliver først til gennem metaspillet” (Beck 2006: 38). 
24 I denne sammenhæng præsenteres også ’uerstattelighedsstrategier’, der sigter mod at gøre 
staten uerstattelig ved blandt andet at deprivatisere statslige opgaveområder (Beck 2006: 295).  
25 Uundværlighedsstrategier skal ifølge Beck ses som en modstrategi til en neoliberal diskurs, hvor 
erhvervslivet har monopol på at sætte spillets regler, hvilket ifølge Beck hensætter politik i en 
position af afmagt og i sidste ende gør staten overflødig  (Bech 2002: 26).  
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øge sandsynligheden for, at specifikke strukturelle koblinger etableres, samt at 

folkestemningen påvirkes i en ønsket retning.  

Denne italesættelse af politikkens uundværlighed må dog på samme tid 

foreslå et alternativt konkret politisk indhold. Spændingen mellem global kapital og 

national politik skaber en mulighed for, at stater kan italesætte denne konflikt og 

anvende den som strategi til en repolitisering af politikken ved at foreslå et nyt 

kosmopolitisk indhold i politik og dermed opnå større politisk gennemslagskraft 

(Beck 2006: 308). Strategien går således ud på at skabe en vision for noget andet 

end det eksisterende og plædere for en ’kosmopolitisk fornuft’ (Beck 2006: 309) 

gennem skabelsen af ”win-win”-strategier, som adresserer globale problemer. 

Løsninger på globale problemer bidrager samtidig til løsningen på nationale 

udfordringer, og således øges handlekapaciteten til at bestå af den nationale 

handlingsevne samt den transnationale handlingsevne (Beck 2006: 317). Det drejer 

sig således om at etablere plussumsspil, hvor alle stater og parter er vindere på 

samme tid (Beck 2006: 321-22).  

Endelig argumenterer Beck for en reduktion af konkurrence mellem staterne 

som en strategi til at forbedre den statslige magtposition. Dette kan for eksempel 

opnås ved at ’flytte’ konflikter udløst af erhvervslivet til virksomhedernes sfære 

(Beck 2006: 274-75) og gennem specialiseringsstrategier (Beck 2006: 279-81), hvor 

hver enkelt stat satser på at brande sig på et specifikt kompetenceområde, et 

erhverv eller en profil med henblik på at kanalisere konkurrencen. Disse 

specialiseringsstrategier bør være forankret i den enkelte stats økonomisk-kulturelle 

og politiske styrkeområder. Med disse specialiseringsstrategier er der således ikke 

tale om at afskaffe konkurrencen mellem staterne, men at kanalisere den og skabe 

et plussumsspil.  

Operationalisering af teori 
Regeringens CSR-strategi vil blive behandlet i specialets delanalyser på baggrund af 

den præsenterede teori. Det er derfor nødvendigt at redegøre for, hvordan teorien i 

praksis bidrager med forklaringskraft, og hvordan de enkelte begreber konditioneres 

og sættes i spil i relation til CSR-strategien. Jeg vil derfor i dette afsnit præcisere, 

hvilke betingelser der lægges til grund for indikationen af, hvornår de enkelte 

teoretiske begreber kan bidrage med forklaringskraft til specialets empiriske 

materiale.  

Specialets ene magtanalytiske perspektiv tager udgangspunkt i Foucaults 

magtstrategier, som anvendes til at undersøge, hvilke kombinationer af magtformer, 
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der kan iagttages i regeringens CSR-strategi, og hvilke magt- og selvteknologier 

samt subjektpositioner der installeres i styringen. Indikationen af hvornår der kan 

iagttages en juridisk magtform fastlægges som tilfælde, hvor magten virker gennem 

lovgivning og støtter sig til muligheden for at indføre sanktioner. Den disciplinære 

magtform kan identificeres i de tilfælde, hvor regeringen foreskriver, hvilke 

aktiviteter virksomhederne bør udføre, ved i detaljeret grad at ’opdrage’ disse, og 

hvor der samtidig installeres en normativitet, der gør det muligt at udpege den 

enkelte virksomhed som mere eller mindre moralsk. Desuden læner denne magtform 

sig op ad en kontrolfunktion, hvor den enkelte virksomhed ikke er udsat for konstant 

overvågning, men blot er udsat for en potentiel risiko for at blive ’opdaget’ i ikke at 

handle i tråd med de udstukne retningslinjer. Bio-magten virker ved at beskrive den 

nuværende situation og dernæst indføre mål for en ønskelig fremtidig situation. I 

analysen undersøges det, hvorvidt regeringen beskriver en sådan nuværende og 

ønskelig situation og følger op ved at indføre sikkerhedsforanstaltninger, som sigter 

mod at ændre miljøet for virksomhederne og skabe gunstige vilkår, der fremmer de 

ønskede egenskaber hos virksomhederne og eliminerer risici. I lighed med bio-

magten virker den neoliberale magt gennem de enkelte subjekters frihed. Den 

konditioneres som tilstedeværende i tilfælde, hvor regeringen forsøger at påvirke 

virksomhederne til at handle i overensstemmelse med strategiens anbefalinger ved 

at appellere til dem som økonomiske, kalkulerende, mulighedssøgende og frie til selv 

at træffe beslutninger. Der er således tale om neoliberal magt i tilfælde, hvor 

regeringen forsøger at øge sandsynligheden for, at virksomhederne installerer 

regeringens målsætning som deres egen motiveret af en egeninteresse og en 

vurdering af, at det kan skabe økonomisk værdi for virksomheden. Desuden 

undersøges det, hvordan CSR-strategien kombinerer magt- og selvteknologier ved at 

objektivere subjektpositioner, som virksomhederne kan indtage og ved at opmuntre 

virksomhederne til at blive produktive på en ganske særlig vis gennem teknikker til 

’selvbearbejdning’. For at analysere hvilke subjektpositioner der fremskrives i 

relation virksomhederne, undersøges det, hvilke sandheder som objektiveres, og 

hvilke kategorier der konstrueres, således at virksomheden kan genkende sig selv 

som enten det ene eller det andet. Selvteknologier kan iagttages i tilfælde, hvor 

regeringen tilbyder virksomhederne værktøjer, der har til formål at styre deres egen 

selvstyring gennem refleksive procedurer og teknikker for selvbearbejdning.    

 Med udgangspunkt i Teubners begreber om refleksiv ret og soft law 

analyseres det, hvordan disse to retlige strategier udfoldes og kombineres i relation 

til danske virksomheder. For det første skelnes mellem hard law og soft law, hvoraf 
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førstnævnte defineres som juridisk bindende lovgivning, der er forbundet med 

muligheden for sanktioner. Soft law-initiativer iagttages derimod som ikke-bindende 

ret, der er karakteriseret ved at virke gennem rummelige værdier og principper, er 

uafhængig af nationalstatslig lovgivning og ofte er initieret af multinationale 

virksomheder. Desuden vil soft law ofte have et globalt element, der er kendetegnet 

ved at overskride territoriale grænser og regulere globale problemstillinger. I 

analysen undersøges det, hvordan regeringens CSR-strategi anvender hard law og 

soft law elementer, og hvordan disse kobles. Refleksiv ret iagttages som procedurer 

for styring gennem selvstyring og refleksivitet, der installeres via den juridiske 

lovgivning og understøttes af italesættelsen af en sammenhæng mellem finansielle 

fordele og samfundsmæssige gevinster. Konkret undersøges det, hvilke juridiske 

krav der juridisk stilles til virksomheder i form af procedurale standarder 

understøttet af politiske kontrolprocedurer. Derudover undersøges det, hvordan der 

stilles juridiske krav til virksomhederne om inddragelse, dialog og samarbejde med 

andre stakeholdere end virksomhedens aktionærer, samt hvordan der stilles krav om 

åbenhed og informationspligt overfor stakeholdere i relation til ikke-finansielle 

emner. I forlængelse heraf er det også relevant at undersøge, om virksomhedernes 

revisionspligt udvides til at dække ikke-finansielle områder.  

Mens specialets ene magtanalytiske perspektiv har fokus på, hvordan 

regeringen søger at styre danske virksomheder til at udøve CSR-aktiviteter gennem 

magtstrategier, hvor magten ofte er ’skjult’, bidrager det andet magtanalytiske 

perspektiv med et blik for magtstrategier, der i modsætning hertil virker gennem en 

eksplicitering af den politiske styrings legitimitet og anknytning til en fælles 

kosmopolitisk dagsorden. Med udgangspunkt i Becks kosmopolitiske teori 

undersøges det, hvordan regeringens CSR-strategi anvender en kosmopolitisk 

statsstrategi og forsøger at udnytte spændingen mellem aktuel og potentiel magt 

som en strategisk fordel. Denne spænding iagttages som regeringens forsøg på at 

opnå legitimitet ved at henvise til optionsmuligheder, som er knyttet til henholdsvis 

et nationalstatslig og en kosmopolitisk retorik. For det første undersøges det, 

hvordan der kan identificeres en uundværlighedsstrategi, hvor regeringen italesætter 

nødvendigheden af den politiske styring af erhvervslivets aktiviteter gennem en 

begejstrende, medrivende, fantasifuld eller storslået argumentation. For det andet 

analyseres det, hvordan politikken repolitiseres ved at italesætte en kosmopolitisk 

vision med et konkret kosmopolitisk indhold, der skaber win-win-situationer. For det 

fjerde undersøges det, hvordan regeringen forsøger reducere konkurrencen mellem 

stater ved dels at forskyde ansvaret for konflikter udløst af erhvervslivet til 
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virksomhedernes sfære og dels gennem et statslig specialiseringsstrategi. En 

specialiseringsstrategi må fremhæve branding eller profilering af Danmark i relation 

til et specifikt kompetenceområde eller erhverv, som er forankret i statens 

økonomisk-kulturelle politiske styrkeområder.  

Endelig analyseres det, hvordan CSR-strategien benytter sig af affektive 

teknikker og sociale mekanismer med udgangspunkt i Thrifts begreber om affekt og 

innovation. For det første undersøges det, hvordan der gøres brug af kraftfulde 

virkemidler som for eksempel symboler, billeder og musik. Derudover undersøges 

det, hvordan virksomhedernes innovative egenskaber fremelskes ved at mobilisere, 

systematisere og strukturere deres intuitive evner og kropslige og praktiske 

’intelligens’. For det andet analyseres det på baggrund af Mouffes begreber om 

kollektiv identitetsdannelse og antagonsimer, hvordan strategien gør brug af sociale 

mekanismer ved at foreslå identifikationer med specifikke kollektive identiteter via 

distinktionen dem/os. For det tredje undersøges det med udgangspunkt i Stähelis 

begreb om inklusionsprocesser, hvordan regeringen anvender inklusionsmekansimer 

i kommunikationen, der øger sandsynligheden for, at virksomhederne knytter an til 

CSR-agendaen. Disse identificeres i tilfælde, hvor der anvendes en 

empowermentreorik, der inkluderer virksomhederne i en relation, hvor de får tilbudt 

den fornødne hjælp til at ’klare sig’ godt. Desuden identificeres inklusionsprocesser i 

tilfælde, hvor der anvendes overdreven, forførende eller følelsesladet 

kommunikation, der har til formål at skabe en ’diskursiv støj’, som motiverer 

virksomhederne til at knytte an til budskabet. 

Metodiske overvejelser 
Dette afsnit har til formål at redegøre for overvejelserne omkring produktionen og 

anvendelsen af specialets empiriske grundlag.  

Alle fire delanalyser foretages på baggrund af en kvalitativ tilgang26 til de 

empiriske data. Der skelnes ikke mellem såkaldt primær og sekundær empiri i 

specialet, da alle empiriske kilder anses som direkte repræsenterende for 

regeringens CSR-strategi. Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar fra maj 

2008 (herefter CSR-handlingsplanen) har dog en særlig status som empirisk kilde, 

idet den udgør fundamentet for regeringens CSR-strategi. I forordet til CSR-

handlingsplanen lyder det:  

 
                                        
26 Kendetegnende for en kvalitativ metodisk tilgang er, at man som forsker forsøger at skabe en 
dybere forståelse for det studerede problemkompleks gennem forskellige former for 
dataindsamling. (Andersen 2002: 41) 
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”Regeringen ønsker med denne handlingsplan at fremme virksomheders samfundsansvar 

og understøtte, at danske virksomheder i højere grad drager fordel af at være i en global 

førerposition, når det gælder erhvervslivets samfundsansvar.”   

 

CSR-handlingsplanen inddrages i alle specialets fire analyser ligesom også uddrag fra 

interview med fuldmægtig i CenSa, Anders Bomholt, inddrages ad hoc i analyserne. 

Specialets første delanalyse tager udgangspunkt i dokumenter, der er 

præskriptive i relation til den retlige styring af virksomhederne herunder loven om 

ændring af årsregnskabsloven samt juridiske dokumenter, vejledninger og notater, 

der er knyttet til denne. Derudover inddrages regeringens pressemeddelelse om 

lovens ikrafttrædelse fra 2008.    

Specialets anden delanalyse tager udgangspunkt i regeringens fem online 

CSR-værktøjer, der er tilgængelige på samfundsansvar.dk. 

Den tredje delanalyse tager som nævnt ovenfor udgangspunkt i CSR-

handlingsplanen, men inddrager også citater fra taler af henholdsvis USA’s præsident 

Barack Obama og daværende økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen. 

Citaterne er transskriptioner af klip fra filmoptagelser produceret af Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. Den nærmere bearbejdning af dette empiriske materiale vil jeg 

uddybe i dette kapitels sidste afsnit.  

Den fjerde og sidste delanalyse inddrager film, der er produceret af Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen i forbindelse med regeringens udbredelse af CSR-strategien. 

Desuden inddrages Overskud med Omtankes online værktøj til CSR-innovation samt 

Samfundsansvar.dk’s ’page’ på Facebook som empirisk materiale. 

Interview 

For at indsamle yderligere og mere detaljeret information om regeringens CSR-

strategi og dens udmøntning end de tilgængelige empiriske kilder har indeholdt, har 

jeg valgt at foretage et interview27 med fuldmægtig fra Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, Anders Bomholt. Som nævnt ovenfor betragtes dette interview 

som empiri på lige fod med resten af det empiriske materiale, da Anders Bomholt 

som fuldmægtig i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indtager en forvaltningsmæssig 

rolle i relation til regeringens politik, og hans rolle som interviewperson er således at 

informere om regeringens CSR-strategi frem for at tilkendegive hans egen holdning 

                                        
27 Interviewet er transskriberet og vedlagt som bilag 1. For forståelsens skyld har jeg i 
transskriberingen udeladt nogle af talesprogets lyde som for eksempel ”øh”, ”hmm” og tilføjet 
supplerende oplysninger i en ”[...]”, såfremt der tales om noget indforstået. Endelig har jeg 
markeret passager, hvor det ikke er muligt at høre, hvad der bliver sagt med ”(...)”. 
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til strategien. Da interviewet bag præg af en samtaleform, spurgte jeg dog enkelte 

steder alligevel ind til informantens baggrund og personlige vurdering af enkelte 

problematikker, men disse passager er ikke medtaget som empiri i specialets 

analyser.  

Selve interviewet blev gennemført som et semistruktureret interview, hvor jeg 

havde inddelt interviewguiden ud fra nogle overordnede temaer, som havde til 

hensigt at bidrage med information om de strategiske formål med CSR-

handlingsplanen generelt, loven om ændring af årsregnskabsloven, de enkelte CSR-

værktøjer, den internationale tilgang samt Samfundsansvar.dk og webportalens 

’page’ på Facebook. Disse temaer samt enkelte spørgsmål af mere teknisk karakter 

var fremsendt til informanten på forhånd, således at han kunne nå at tilvejebringe 

den fornødne information, som han ikke selv umiddelbart var i besiddelse af. I 

slutningen af interviewet stilles desuden spørgsmål til regeringens særskilte strategi 

for institutionelle investorer (se bilag 1:8), da jeg ved interviewet gennemførelse 

ikke havde afgrænset mig fra denne del af strategien endnu. Jeg vurderer dog, at 

det ikke har nogen betydning for interviewets generelle udsigelseskraft, og disse 

passager er blot udeladt som anvendt empirisk materiale i analyserne. 

En generel kritik der ofte rettes mod semistrukturerede interviewformer er, at 

der er højere risiko for at stille ledende spørgsmål end ved for eksempel et 

fokusgruppeinterview. I tråd med min epistemologiske tilgang til viden, mener jeg 

dog, at ledende spørgsmål er et uomgængeligt fænomen i kvalitativ 

interviewmetode, da ingen iagttagelser er neutrale men derimod altid afhængig af 

forskerens konstruktion af iagttagelsespunktet. (Kvale og Brinkmann 2009: 196) 

Dermed kan min strukturering af temaer forud for interviewet i sig selv ses som 

’ledende’ for den måde virkeligheden iagttages på.   

Film 

Som tidligere nævnt udgør en del af specialets empiriske grundlag film (se 

litteraturliste for præcise angivelser), som er produceret for Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen i forbindelse med udbredelse af CSR-strategien. Da dette 

empiriske materiale har en anderledes karakter end det skriftlige materiale som 

udgør størstedelen af specialets empiriske fundament, kræver det et par metodiske 

refleksioner over, hvordan materialet anvendes i analysen.  

Som nævnt tidligere har jeg gennem min poststrukturalistiske tilgang et 

særligt fokus på betydningsproducerende praksisser, hvilket både omfatter det talte 

og skrevne sprog, men også for eksempel billeder, lyde, og symboler. Talen i filmene 

har jeg omsat til skrift ved at transskribere udvalgte passager, der anvendes som 
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citater i analyserne. De specifikke passager er angivet som fodnoter. Derudover 

behandles også filmenes billeder, lyde og symboler som tegn, der bidrager til en 

ikke-sproglig betydningsdannelse (Barthes 1964). Som jeg vil komme nærmere ind 

på i analysen har disse virkemidler til formål at appellere til læserens intuition, 

sanser og følelser, og min læsning af disse beror dels på sociokulturelle faktorer og i 

sidste ende dels på min egen subjektive udredning af tegnenes betydning28. 

Sidstnævnte må medtages som en kritik af metoden, hvilket understreger 

vigtigheden af, at læseren af dette speciale har mulighed for selv at vurdere min 

læsning af filmene. Min bestræbelse på at imødekomme denne kritik består dermed 

i, at billederne indsættes direkte i analysen, og i at der henvises til kilderne. Som et 

konkret eksempel på, hvordan jeg tilgår dette empiriske materiale kan nævnes 

billedet af en skibsstævn, der inddrages i kapitel 6, og som ifølge min læsning 

fremstår som et symbol for dansk erhvervslivs fremdrift. Denne læsning foretages på 

baggrund af en sociokulturel kontekst, hvori stævnen af et skib fremstår som et 

symbol på fremdrift. Dette må dog ikke forveksles med, at skibsstævnen tillægges 

en essentiel symbolsk betydning. For det første ændrer disse kulturelle ’koder’, som 

vi læser teksterne igennem, sig over tid og i relation til den specifikke kulturelle 

kontekst. For det andet tillægges skibsstævnen i dette tilfælde en yderligere 

betydning, idet den sættes i relation til dansk erhvervsliv, og den specifikke 

betydning i denne kontekst er dermed unik. Hvis læseren af teksten for eksempel 

aldrig har set et skib, vil en skibsstævn angiveligt fremkalde nogle andre følelser og 

sættes i andre erfaringsmæssige forbindelser. Måske vil skibsstævnen ligefrem 

fremstå faretruende.  

Den metodiske udfordring som forsker i behandlingen af denne filmempiri er 

dermed at balancere præcis på det punkt, hvor logikken slipper og følelserne tager 

over, idet min intuitive oplevelse af filmene må tillægges lige så stor betydning som 

bestræbelsen på en kølig, analytisk distance. 

 

 

 

 

 

                                        
28 Det er også det Barthes kalder ”den dobbelte ikoniske meddelelse” (Barthes 1964).  
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3 RETLIGE CSR-STRATEGIER 

I dette kapitel vil jeg analysere, hvilke overordnede retlige strategier regeringen 

anvender i styringen af danske virksomheders CSR-aktiviteter. Med udgangspunkt i 

de governmentale strategier samt elementer af refleksiv ret og soft law, der 

installeres i styringen, undersøges det, hvordan regeringen forsøger at række ud 

over grænserne for denne retlige styring. Disse retlige strategier anskues som en 

hybrid af strategier, der medfører nogle konkrete muligheder og begrænsninger i 

relation til den overordnede CSR-strategis styring af virksomhederne. Nogle af disse 

udfordringer vil her blot blive berørt kort, men behandles yderligere i de to 

efterfølgende analysedele. Dermed udgør denne analysedel ikke blot et selvstændigt 

retligt blik på regeringens CSR-strategi, men har også til formål at slå nogle af 

specialets gennemgående pointer an.  

Mit empiriske udgangspunkt for denne retlige delanalyse er loven om ændring 

af årsregnskabsloven29 samt relevante juridiske dokumenter og vejledninger, der er 

knyttet til denne. Desuden inddrages mit interview med fuldmægtig i CenSa, Anders 

Bomholt. 

Virksomheders redegørelse for samfundsansvar – en 

frivillig lov?  
I den retlige styring af virksomhederne installeres et komplekst samspil mellem 

juridiske, disciplinære, bio- og neoliberale magtformer, som flettes sammen, 

overlapper og supplerer hinanden på forskellig vis. De må således forstås afhængigt 

af og i samspil med hinanden, hvilket jeg vil vise i dette afsnit. 

Lovændringen i årsregnskabsloven betyder, at de cirka 1100 største 

virksomheder30(Vejledning a: 3) fremover skal redegøre for deres samfundsansvar i 

årsrapporten: ”Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en 

redegørelse for samfundsansvar, jf. stk. 2-7. (...).” (LBK 395: § 99a) Dette 

oplysningskrav er desuden understøttet af muligheden for at anvende sanktioner, 

                                        
29 LOV nr 1413 af 27/12/2008 (LOV 1413) er dog ikke længere gældende jf. senere ændringer til 
forskriften i LBK nr 25/05/2009 (LBK 395). 
30 Disse cirka 1100 største virksomheder er nærmere bestemt statslige aktieselskaber i 
regnskabsklasse D, samt institutionelle investorer, investeringsforeninger og børsnoterede 
finansielle virksomheder i øvrigt såsom pengeinstitutter og forsikringsselskaber og virksomheder i 
regnskabsklasse C, som overskrider mindst to af følgende størrelsesgrænser: En balancesum på 
mere end 143 millioner kroner, en nettoomsætning på 286 millioner kroner og et gennemsnits 
antal heltidsbeskæftigede på mere end 250 personer. (Notat: 1) 
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såfremt virksomhederne ikke overholder oplysningskravets forpligtelser. Dette følger 

af kapitel 5, § 19 i ”Bekendtgørelse om offentliggørelse af redegørelse for 

virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens 

hjemmeside mv.”, hvor det fremgår, at: ”(...) overtrædelse straffes med bøde, 

medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.” (BEK 761: §19) 

Således repræsenterer loven en juridisk magtform, der virker gennem en 

negativ eller repressiv magt, hvor ’den skyldige’ virksomhed kan udpeges og 

straffes, hvorved statens magt demonstreres formelt. Selve oplysningskravet har 

dog et indbygget paradoks i form af et åbenlyst og eksplicit ’smuthul’ i lovgivningen, 

idet det er tilstrækkeligt blot at oplyse i ledelsesberetningen, at virksomheden ikke 

har politikker for samfundsansvar, såfremt denne ikke ønsker at arbejde med CSR:  

 

”Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal virksomheden oplyse dette. 

Lovforslaget ændrer ikke ved, at virksomheders samfundsansvar er et frivilligt anliggende. 

Virksomheden vælger selv, om og hvordan den ønsker at integrere ovennævnte hensyn i 

sin forretningsstrategi og sine aktiviteter. Oplysningskravet forpligter således ikke de 

omfattede virksomheder til at have en politik for samfundsansvar (...) .” (L 5: 3) 

 

Dette understreger lovgivningens frivillige element, der af regeringen fremhæves 

som en væsentlig pointe i den juridiske kommunikation til virksomhederne på trods 

af, at oplysningskravet er manifesteret i juridisk bindende lovgivning.  

Muligheden for at sanktionere virksomhederne i form af bøde afhænger af 

tilstedeværelsen af en kontrolfunktion af, hvorvidt virksomhederne efterlever 

lovkravet. Denne kontrolfunktion virker gennem virksomhedernes bevidsthed om 

risikoen for potentielt at blive ’opdaget’ på trods af, at der blot udføres 

stikprøvekontroller af virksomhedernes overholdelse af rapporteringskravet:   

 

”Årsregnskaberne bliver kontrolleret på stikprøvebasis. Så det er ikke sådan, så der sidder 

én og kigger alle 500.000 årsrapporter igennem (...).” (Bilag 1: 5) 

 

Dermed understøttes den juridiske magt af en disciplinær magtteknik, der beror på 

en panoptikonfunktion, hvor virksomhederne gøres produktive på baggrund af 

bevidstheden om at blive overvåget.  

Et andet element af en disciplinær magtform kan iagttages i lovforslagets 

forsøg på at installere en normativitet i relation til, hvordan virksomheder bør 

forholde sig til fælles globale problemer og dansk erhvervslivs truede position ved at 

rapportere i overensstemmelse med internationale principper for samfundsansvar. 
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Ifølge indledningen til lovforslaget: (...) bør danske virksomheders arbejde med 

samfundsansvar tage udgangspunkt i en internationalt anerkendt referenceramme.” 

(L 5: 3) Dermed inddeles virksomhederne i to kategorier: De ’ansvarlige’ 

virksomheder og de ’ikke-ansvarlige’ virksomheder. Loven har dermed en indlejret 

normativ målestok for, hvordan den ’gode’ og ’moralske’ virksomhed er en 

virksomhed, der frivilligt og ud over lovens krav tager hensyn til og ansvar for 

samfundsmæssige udfordringer ved at adressere sociale, miljømæssige og 

korruptionsrelaterede problemstillinger (L 5:7-8). Ved at pege på disse tre 

overordnede kategorier som retningsgivere for, hvilke aktiviteter virksomheden skal 

iværksætte for at blive kategoriseret som ’ansvarlig’ og ’moralsk’, forsøger 

regeringen at gøre virksomheden produktiv og forme dens aktiviteter i en 

ønskværdig retning, hvilket jeg vil foretage en nærmere analyse af i kapitel 4. Idet 

der installeres en norm for og skabes forventninger til, hvordan ’den moralske’ 

virksomhed bør agere, ’tøjles’ frivilligheden. Virksomheden bør altså ikke benytte sig 

af muligheden for frivilligt at tage stilling til, om den vil udvise samfundsansvar, 

såfremt den ønsker at blive betragtet og anerkendt som en ’ansvarlig’ og ’moralsk’ 

virksomhed. Dermed mister frivilligheden sin betydning i dens rene form og 

konstrueres nærmere som en frivillig tvang, der virker som en normativ tvang, om 

end frivilligheden i sin retoriske form stadig består.  

På trods af disse eksempler på hvordan regeringens retlige CSR-strategi 

installerer elementer af en disciplinær magtform, er det dog problematisk at dømme 

tilstedeværelsen af denne i en ren form, idet den er kendetegnet ved at styre det 

styredes funktioner og ageren ned i mindste detalje. Regeringen udstikker blot en 

overordnet ramme for, hvordan virksomheden bør arbejde med samfundsansvar og 

fastlægger ikke præcise angivelser af, hvilke konkrete aktiviteter den skal 

iværksætte. Denne disciplinerende rolle, hvor virksomhederne ’opdrages’ og deres 

konkrete CSR-aktiviteter styres i detaljer, forsøger regeringen delvist at forskyde til 

virksomhedens stakeholdere. Virksomhederne anbefales i denne forbindelse at: ”(...) 

gå i dialog med deres stakeholdere – hvordan skal de gribe det an? Hvad for nogle 

problemer ser de (virksomhedens stakeholdere, red.)?” (Bilag 1: 4). Denne 

opfordring til virksomhederne om at lytte til deres stakeholdere kan desuden 

anskues som en måde, hvorpå regeringen forsøger at installere en refleksivitet hos 

virksomhederne, hvilket jeg vil uddybe nærmere i det efterfølgende afsnit. Der 

installeres dog en række disciplinære teknikker i regeringens CSR-værktøjer, som 

det er frivilligt for virksomhederne at anvende, hvilket jeg vil analysere nærmere i 

kapitel 4.  
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Danske virksomheders arbejde med samfundsansvar er ifølge regeringen ikke 

blot noget, virksomhederne har et individuelt ansvar for at håndhæve, men 

italesættes også som et ansvar, der angår regeringen selv. Lovtiltaget betones af 

regeringen som et nødvendigt nationalt tiltag, der har til hensigt at styrke 

virksomhedernes strukturelle betingelser og muligheder for at klare sig i den 

internationale konkurrence på lang sigt, hvilket fremgår af beskrivelsen af formålet 

med lovforslaget: 

 

”Det (lovforslaget, red.) kan bidrage til at gøre danske virksomheder og Danmark kendt for 

ansvarlig vækst. Det bliver lettere for danske virksomheder at differentiere sig fra 

konkurrenter på globale markeder, hvis danske produkter og ydelser som udgangspunkt 

opfattes som ansvarlige og bæredygtige. Det foreslåede oplysningskrav vil skabe større 

åbenhed og dermed styrke blandt andre kunders, lokalsamfundets, investorers, 

medarbejderes og mediernes muligheder for at forholde sig til virksomhedernes og 

investorernes arbejde med samfundsansvar.” (L 5: 4)  

 

Med henvisning til omsorgen for dansk erhvervsliv, virksomhedernes stakeholdere og 

Danmark sørger regeringen altså for at skabe fornødne miljø, der skal til, for at 

dansk erhvervsliv og dermed Danmark fortsat kan klare sig godt. Denne omsorg 

udspringer således af en omsorg for den samlede befolkningens velbefindende, for 

hvilket dansk erhvervsliv og den nationale økonomi spiller en afgørende rolle. Dette 

kan ses som et udtryk for bio-magt, hvor virksomheders samfundsansvar iagttages 

og anvendes som en sikkerhedsstrategi, der skal eliminere de risici, som dansk 

erhvervsliv, og dermed den danske befolkning står overfor i den fremtidige 

internationale konkurrence. Bio-magten har her til formål at virke gennem 

italesættelsen af et problemfelt samt et forslag til, hvordan der bør interveneres for 

at forbedre Danmarks chancer for at overkomme denne problemstilling: 

 

”I en situation med stadig hårdere international konkurrence, globale sociale og 

miljømæssige udfordringer samt stadig mere åbne informationsstrømme bliver 

virksomheder og investorer nødt til aktivt at tage stilling til den internationale dagsorden.” 

(L 5: 4) 

 

Det identificerede problemfelt er således Danmarks ”internationale 

konkurrenceevne”, ”globale udfordringer” og ”tiltagende informationsstrømme”, og 

løsningsforslaget er, at danske virksomheder tager aktivt stilling til dette. Disse 

faktorer italesættes som noget, der potentielt kan svække dansk erhvervsliv, og 

derfor er regeringen ”nødt til” at reagere proaktivt ved at eliminere risikoen for, at 
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dansk erhvervsliv og dermed Danmark står dårligt i fremtiden. Da der ikke er 

udsigter til, at den internationale konkurrence svækkes eller forsvinder i fremtiden, 

forsøger regeringen af fremme det element, som gør dansk erhvervsliv 

modstandsdygtig og bedst muligt rustet til at klare denne udfordring. Lovtiltaget 

udgør således den sikkerhedsforanstaltning og reaktion på den aktuelle situation, der 

er nødvendig for den samlede danske befolknings fortsatte høje velstand og 

levestandard. 

 Endelig forsøger regeringen at øge sandsynligheden for, at virksomhederne 

knytter an til CSR-agendaen ved at appellere til dem som frie og økonomisk 

kalkulerende subjekter, hvorved der installeres en neoliberal magtform i den retlige 

styring. I lovforslaget lyder det:  

 

”CKR [Center for Kvalitet og Erhvervsregulering] vurderer, at forslaget kan medføre positive 

strukturelle erhvervsøkonomiske konsekvenser for de virksomheder, som vælger at arbejde med 

samfundsansvar. Disse virksomheder kan få en større konkurrencemæssig fordel (...)” (L 5: 9) 

 

Da det står virksomhederne frit for at integrere arbejdet med samfundsansvar i 

deres forretningsgange, ser regeringen det således som en nødvendighed at 

fremhæve de økonomiske fordele for virksomhederne og appellere til deres 

egeninteresse, således at de frivilligt vælger at knytte an til konceptet. Ved at pege 

på, at det er Center for Kvalitet og Erhvervsregulering der er kilde til denne viden, 

forsøger regeringen at etablere en troværdighed omkring de økonomiske fordele som 

’videnskabelig’ og dermed ’sand’ viden’: ”Den seneste internationale forskning viser, 

at der er en positiv sammenhæng mellem samfundsansvar og virksomheders 

bundlinje.” (Pressemeddelelse 2008) Denne pointe vil jeg desuden knytte yderligere 

kommentarer til i kapitel 4.  

Regeringen fremhæver ydermere en række fordele, der kan skabe værdi for 

virksomheden, såfremt den vælger at beskæftige sig med CSR: Virksomheden kan 

blandt andet forbedre sit omdømme, differentiere sine produkter, imødekomme 

konkrete krav fra kunderne, skabe ’goodwill’ og opnå legitimitet blandt sine 

stakeholdere, skabe stolthed hos sine medarbejdere samt at opnå økonomiske 

fordele ved for eksempel energioptimering og ved at anvende rapporteringen som et 

nyt ledelsesværktøj. (Vejledning a: 6) Alle disse aspekter italesættes som 

værdiskabende for virksomheden, hvilket direkte eller indirekte kan bidrage til den 

økonomiske bundlinje. I modsætning til ovenstående eksempel på bio-magt, hvor 

der fokuseres på de risici, som regeringens CSR-strategi forsøger et mindske, 
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forsøger regeringen her således at få virksomhederne til at øjne de muligheder, som 

arbejdet med samfundsansvar rummer for virksomheden.  

Ud over at argumentere direkte for de økonomiske og konkurrencemæssige 

fordele, som hver enkelt virksomhed opnår ved at arbejde med CSR, installeres 

denne økonomiske rationalitet ydermere med henvisning til, at virksomhederne ikke 

skal bruge deres ressourcer på administrative byrder: ”Regeringen lægger vægt på, 

at de administrative byrder ved lovforslaget begrænses mest muligt.” (L 5: 9) Det 

behøver således ikke at være kosteligt at arbejde med CSR og ved at lette de 

administrative byrder håber regeringen på, at flere virksomheder vil give sig i kast 

med CSR-arbejdet på baggrund af et økonomisk rationale om, at det ikke vil 

medføre et betydeligt ressourceforbrug i virksomheden. Dermed appelleres der til 

virksomhederne som økonomiske kalkulerende enheder, der drives af en cost-benefit 

logik. For eksempel er datterselskaber: ”(...) fritaget for at oplyse om 

samfundsansvar, hvis moderselskabet oplyser om samfundsansvar for hele 

koncernen” (Notat: 1). Endnu en lempelse i relation til rapporteringen ses i 

forbindelse med virksomheder, der har forpligtet sig til at rapportere i 

overensstemmelse med FN’s Global Compact principper eller FN’s Principper for 

ansvarlige investeringer (LBK 395 § 99 a, stk. 6; Notat: 2). Her gælder det, at det er 

tilstrækkeligt blot at henvise til FN-rapporteringen, såfremt denne rapportering gøres 

tilgængelig i årsrapporten eller på virksomhedens hjemmeside31. Endelig kan 

virksomheden også henvise til andre typer af bæredygtighedsrapporter, såfremt 

kravene til redegørelsen overholdes (Notat: 2). Ifølge Anders Bomholt er det vigtigt 

at reducere mængden af bureaukratiske benspænd, så implementeringen af loven 

forekommer lettere for virksomhederne: 

 

”Det er jo lige præcis én af styrelsens målsætninger, eller regeringens målsætninger, det 

er at nedbringe de administrative byrder. Så det er noget med at holde en balance mellem 

på den ene side at få virksomhederne til at rykke på det her og på den anden side ikke at 

gøre det for firkantet.” (Bilag 1: 3) 

 

Gennem den retlige styring forsøger regeringen således at aktivere så mange 

virksomheder som muligt i relation til CSR frem for at have fuldstændig kontrol med, 

hvilke aktiviteter der iværksættes. Dette kan dog have konsekvenser for styringens 

kvalitative effektivitet, hvilket jeg vil vende tilbage til i kapitel 4.  

                                        
31 Denne undtagelse kaldes også ”Global Compact undtagelsen” (Jensen 2009: 7). 
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Styring gennem refleksiv selvstyring  
I forlængelse af ovenstående afsnit vil jeg i dette afsnit undersøge, hvordan den 

juridiske styring af virksomhederne har til formål at fremme en refleksiv selvstyring 

hos virksomhederne, der er i tråd med den overordnede CSR-strategi. Som pointeret 

tidligere dikterer den juridiske styring ikke en detaljeret styring af virksomhedernes 

CSR-aktiviteter. I stedet installerer oplysningskravet en række procedurer for 

virksomhedens styring gennem selvstyring i relation til CSR.  

Ved at stille juridiske krav til virksomhedernes kommunikation til omverdenen 

omkring deres CSR-arbejde er den overordnede hensigt at opmuntre 

virksomhederne til at være refleksive omkring dette arbejde:  

 

”Formålet er at inspirere virksomheder til at forholde sig aktivt til samfundsansvar i deres 

årsrapport og kommunikere dette til omverdenen.” (Notat: 1)  

 

Det er derfor vigtigt at kombinere de juridiske tiltag med en italesættelse af 

sammenhængen mellem finansielle fordele og samfundsmæssige gevinster i et 

sprog, som virksomheden kan forstå, således at sandsynligheden øges for, at 

virksomhederne bliver refleksive på den ’rigtige’ måde. I formålet med lovforslaget 

står der: 

 

”Gennem forretningsdrevet samfundsansvar kan virksomhederne bidrage til at løse 

samfundsmæssige udfordringer og samtidig skabe bedre forretningsmuligheder for sig selv. 

Med forretningsdrevet samfundsansvar menes, at virksomhedens samfundsansvar skal 

kombineres med virksomhedens kerneforretning.” (L 5: 4) 

 

Regeringens forsøg på at opmuntre virksomhederne til at skabe en kobling 

mellem ”samfundsmæssige udfordringer” og ”forretningsmuligheder” understøttes af 

et juridisk krav til, at virksomheden skal reflektere over de politikker, standarder, 

retningslinjer eller principper som anvendes i CSR-arbejdet: De virksomheder, som 

oplysningskravet omfatter, skal oplyse om: ”Virksomhedens politikker for 

samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for 

samfundsansvar, som virksomheden anvender.”  (LBK 395: § 99a stk. 2) Desuden 

skal virksomheden reflektere over, hvordan den: ”(...) omsætter sine politikker for 

samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor.” 

(LBK 395: § 99a stk. 2) Dermed angives der ikke specifikke krav til, hvilke 

substantielle standarder virksomhederne skal orientere sig efter eller hvilke konkrete 

tiltag der skal gennemføres. Der stilles i stedet krav til, at virksomheden skal 
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rapportere om de organisatoriske procedurer, som den eventuelt har pålagt sig selv i 

relation til rapporteringen samt redegøre for, hvordan disse udmøntes konkret. 

Denne motivering af virksomhedernes selvstyring bliver endvidere forstærket af, at 

der stilles direkte krav til, at virksomheden skal være refleksiv omkring resultaterne 

af denne selvstyring, idet den skal redegøre for sin egen: 

 

”(...) vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med 

samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet 

fremover.” (LBK 395: § 99a stk. 2) 

 

Som påpeget i det foregående afsnit kan virksomheden vælge ikke at arbejde med 

CSR, men i så fald må den eksplicitere denne beslutning i ledelsesberetningen, 

hvilket ligeledes tvinger virksomheden til at reflektere over dens CSR-arbejde, om 

end denne refleksion kan være overfladisk. Det er således frivilligt for virksomheden, 

om den vil arbejde med samfundsansvar, men ikke hvorvidt den vælger at reflektere 

over det.  

Desuden stilles der juridiske krav om åbenhed og informationspligt over for 

virksomhedens stakeholdere i relation til dens arbejde med samfundsansvar, hvilket 

ligeledes tvinger virksomheden til at reflektere over sine CSR-aktiviteter. Af §99 a 

stk. 3 i bekendtgørelsen fremgår det, at virksomheder, der er omfattet af 

oplysningskravet, skal offentliggøre redegørelsen i virksomhedens ledelsesberetning i 

en supplerende beretning til årsrapporten eller på virksomhedens hjemmeside, 

såfremt der henvises hertil i ledelsesberetningen. (LBK 395) Desuden medfører 

oplysningskravet, at virksomhedernes revisionspligt udvides til at dække ikke-

finansielle områder, hvilket er karakteristisk for refleksiv rets virkemåde. Under 

”Spørgsmål og svar om lovkravet” på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens portal om 

virksomheders samfundsansvar (Samfundsansvar.dk) præciseres det, hvordan 

virksomhedernes revisionspligt udvides til også at omfatte en ’social’ revisionspligt, 

der omfatter arbejdet med samfundsansvar: 

 

”Oplysningerne om samfundsansvar er underlagt den samme form for revision som de 

øvrige oplysninger i ledelsesberetningen. (...) Virksomheders ledelsesberetning er 

underlagt et såkaldt konsistenstjek fra revisors side. Det betyder, at revisor skal påse, at 

oplysninger i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med oplysninger i årsregnskabet 

og øvrige forhold som revisor måtte være bekendt med.” 32 

 

                                        
32 Samfundsansvar.dk: Spørgsmål og svar om lovkravet: 
http://www.samfundsansvar.dk/sw50149.asp d. 08/02/2010. 
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Rapporteringen om virksomhedens samfundsansvar er således underlagt 

”konsistenstjek fra revisors side” på lige fod med ledelsesberetningens andre 

elementer (L 5: 7). 

Ved at stille juridiske krav til hvad virksomhederne skal kommunikere om, 

samt at denne kommunikation skal være offentligt tilgængelig, har den refleksive ret 

her til formål at virke ad to veje: For det første kan virksomhedernes refleksion over 

deres CSR-aktiviteter i sig selv virke som et incitament for virksomhederne til at 

opstille yderligere mål for arbejdet i forlængelse af en kortlægning og status over 

dens nuværende CSR-aktiviteter. For det andet satser regeringen på, at 

virksomhedernes stakeholdere vil være medvirkende til at lægge et pres på 

virksomhederne som følge af offentliggørelsen, hvilket jeg kort berørte i det 

ovenstående analyseafsnit. Denne pointe udtrykker Anders Bomholt således: 

 

”Altså, virksomhederne kan jo frit gøre det [skrive at de ikke har formuleret politikker for 

samfundsansvar, red.]. Hvis der er forhold der gør, at interessenterne ikke er tilfredse med 

det, så kan de jo gøre det gældende over for virksomheden, at de synes, at det er ikke 

godt nok. Og det vil formentlig skabe det pres hos nogle virksomheder... det vil formentlig 

give dem et velment skub til at komme i gang med nogle ting, som de måske har syntes 

har været svære.” (Bilag 1: 4) 

 

Dermed forsøger regeringen at skabe et yderligere pres på virksomhederne med 

denne refleksive rets juridiske krav til virksomhedernes offentliggørelse af deres 

refleksion og kommunikation om CSR-arbejdet. Ved at gøre det lovpligtigt for de 

virksomheder, der ikke arbejder med samfundsansvar, at kommunikere dette 

eksternt, rækkes der ud mod virksomhedernes stakeholdere og deres evne og 

kapacitet til indirekte at styre virksomhederne ved at presse dem til at arbejde med 

samfundsansvar.  

Med oplysningskravet følger dog ikke direkte juridiske forpligtelser for 

virksomhederne i relation til at gå i dialog med, inddrage og samarbejde med dens 

stakeholdere, hvilket Teubner (se evt. kapitel 2) også fremhæver som en central 

mekanisme i anvendelsen af refleksiv ret. Men på trods af at der ikke stilles direkte 

juridiske krav hertil i lovgivningen, suppleres der med anbefalinger af, at 

virksomhederne etablerer en sådan dialog. Regeringen opfordrer til, at 

virksomhedens stakeholdere, inddrages, når forventningerne på området skal 

identificeres (Vejledning a: 34; Vejledning b: 10). Anders Bomholt understreger 

denne intention:   
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”Det vi synes, der er så smart ved denne her lov det er, at den i høj grad overlader til 

virksomhederne at selvregulere sig inden for denne her ramme, og gøre det i dialog med 

deres stakeholdere.”  (Bilag 1: 4) 

 

I en vejledning, der har til formål at lette fortolkningen af loven for virksomhederne, 

opremses endvidere en række stakeholdere33, som det anbefales virksomhederne at 

målrette deres kommunikation imod. (Vejledning a: 3, 31-32) På trods af at 

stakeholderinddragelse ikke er et eksplicit juridisk krav til virksomhederne, forsøger 

regeringen dermed at etablere et ekstra element af refleksiv selvstyring gennem 

denne anbefaling og dermed at styre virksomhederne ud over den juridiske 

rækkevidde. 

Styring gennem frivillige internationale principper  
Regeringens retlige CSR-strategi knytter an til FN’s internationale principper for 

virksomheders samfundsansvar34, der har karakter af ikke-juridisk bindende soft 

law-initiativer. Dette skaber både muligheder og sætter begrænsninger for styringen 

af virksomhederne. 

På trods af at der ikke stilles juridiske krav til, hvordan virksomhederne bør 

arbejde med samfundsansvar, henvises der i de juridiske dokumenter (LBK 395: 

§99a; BEK 1310: §132; BEK 1305: §135; BEK 1307: §24) til regeringens CSR-

definition, som i tråd med FN’s Global Compact-principper dækker hensyn til 

menneskerettigheder35, miljømæssige forhold samt bekæmpelsen af korruption (se 

bilag 2). Desuden kan virksomheden blot henvise til deres fremskridtsrapport, til 

FN’s Global Compact36 eller FN’s internationale principper for samfundsansvar, 

såfremt de har tilsluttet sig disse principper, og dermed slippe for at udarbejde en 

selvstændig CSR-rapportering i ledelsesberetningen (ibid.). Endelig fremgår det af 

                                        
33 Det anbefales at virksomhederne samarbejder med andre stakeholdere end deres aktionærer. 
Følgende stakeholdergrupper nævnes som relevante at etablere en dialog med: Investorer og 
finansielle institutioner, forretningspartnere, forbrugere, medarbejdere, lokalsamfundet, NGO’er, 
regeringer og statslige institutioner samt pressen (Vejledning a: 31-32)  
34 FN’s Global Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer. I en vejledningspjece for 
virksomhederne henvises der desuden til OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, en 
række internationale standarder for samfundsansvar (ISO 26000, ISO 14001, EMAS-
Miljøledelsesordning, OHSAS 18001 samt SA 8000) samt en række værktøjer (Vejledning a: 55-
58). UNGC og UN PRI-initiativerne er dog de initiativer, der konsekvent henvises til i de juridiske 
dokumenter og vejledninger, som er tilknyttet CSR-handlingsplanen.   
35 Global Compacts 10 principper dækker over fire områder; menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, men arbejdstagerrettigheder tilhører også 
kategorien menneskerettigheder, selv om de er formuleret som fire selvstændige principper 
(princip 3-6) i Global Compact: 
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html d. 09/02/10 
36 Virksomheder der har tilsluttet sig Global Compact skal årligt rapportere i en såkaldt 
”Communication on Progress”: http://www.unglobalcompact.org/COP/index.html d. 25/03/10. 
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CSR-handlingsplanen, at regeringen vil sikre, at større statslige aktieselskaber 

tilslutter sig Global Compact og rapporterer i overensstemmelse med disse 10 

principper (CSR-handlingsplanen: 8). 

Da regeringen definerer virksomheders samfundsansvar som en frivillig 

aktivitet, forekommer det som udgangspunkt paradoksalt at lovgive herom. Men ved 

at knytte an til de frivillige Global Compact-principper etableres en retlig pluralisme, 

hvor CSR-strategien søger at regulere virksomhederne på grænsen mellem hard law 

og soft law. På den ene side gives afkald på muligheden for at tvinge 

virksomhederne til at arbejde med CSR gennem national lovgivning, der er juridisk 

bindende. På den anden side øges sandsynligheden for at nå virksomheder, der ikke 

vil binde sig i traditionel juridisk forstand, men som ser Global Compact som en 

mulighed for at engagere sig i det omfang, de selv ønsker. Denne frivillighed gælder 

dog ikke de statslige aktieselskaber, der er tvunget til at tilslutte sig principperne, 

men de brede principper giver stadig disse selskaber mulighed for at engagere sig i 

større eller mindre grad. Dermed opstår en spænding mellem det frivillige og det 

juridisk bindende, som regeringen forsøger at anvende som en strategisk styrke. 

Desuden udgør Global Compact et multistakeholderinitiativ37, der tilbyder en 

tilgang til at adressere globale problemstillinger, som er svære at lovgive om på et 

nationalt niveau, hvilket Anders Bomholt pointerer således: 

 

”(...) det kan ikke nytte noget, at vi i Danmark går rundt med vores egne små standarder 

for, hvordan virksomheder skal gøre det her i den store verden. Danske virksomheder er jo 

globaliserede ik’? (...) hvis samfundsansvar skal være et konkurrenceparameter, så bliver 

man nødt til at orientere sig internationalt og ligesom referere til nogle standarder, som 

virksomhederne i andre lande, som er ens kunder, og som er ens leverandører, også kan 

forholde sig til. [...] det er derfor, vi i handlingsplanen har lagt os op ad Global Compact, 

som er det største initiativ på det her område.” (Bilag 1: 1) 

 

Netop denne overskridelse af territoriale grænser og koordineringen af globale 

problemstillinger er et centralt element ved soft law-initiativer, der kan udgøre et 

alternativ til potentielle konflikter mellem enkelte staters lovgivning. Anders Bomholt 

er i høj grad bevidst om disse potentielle juridiske konflikter:  

 

”(...) det er jo, når man begynder at regulere, hvordan danske virksomheder opfører sig i 

udlandet, så kommer man jo ind i sådan en [...] ’territorialitetsting’: Hvor meget kan man 

                                        
37 FN’s Global Compact netværk består af en bred vifte af private og offentlige aktører, herunder 
private virksomheder, NGO’er, brancheorganisationer og universiteter. 
(http://www.unglobalcompact.org/ParticipantsAndStakeholders/index.html d. 09/02/10)  
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ligesom bevæge sig ind på de her landes juridiske domæne? Og det er jo en ting man skal 

passe på med.” (Bilag 1: 4) 

 

Ved at knytte an til Global Compact-initiativet får regeringen adgang til en række 

kompetencer i relation til at koordinere national lovgivning med globale tekniske 

standarder for blandt andet arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og 

miljømæssige standarder, hvilket tilbyder sig som en løsning på en konkret teknisk-

juridisk problemstilling.  

Endelig har Global Compacts 10 principper karakter af at være brede og 

bøjelige principper for virksomheders samfundsansvar. Dette giver virksomhederne 

mulighed for at anvende dem i relation til deres egen lokale kontekst og adressere 

vidt forskellige problemstillinger knyttet til for eksempel nationale eller 

branchespecifikke udfordringer, så længe virksomhederne operer inden for rammen 

af principperne. Anders Bomholt mener, at Global Compact: ”(...) giver den 

fleksibilitet, som mange virksomheder har brug for.” (Bilag 1: 2)  

Denne indlejrede fleksibilitet i principperne, åbner dog også op for, at 

virksomhederne delvist selv er med til at definere, hvad det vil sige at være en 

samfundsansvarlig virksomhed gennem de initiativer, de iværksætter. Regeringen 

mister dermed den direkte kontrol med, hvilke konkrete aktiviteter virksomhederne 

iværksætter, samt hvad begrebet ’virksomheders samfundsansvar’ kan rumme.  
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Delkonklusion  
Regeringens retlige styring af virksomheders CSR-aktiviteter udgør en hybrid af 

strategier, der på forskellig vis søger at nå ud over deres egne grænser for 

styringen. Der kan identificeres fire overordnede retlige strategier, som hver især 

rummer muligheder og begrænsninger for styringen. Disse er illustreret i figur 1: 

 

 

For det første styres der gennem juridisk bindende lovgivning, eller hard law, 

der støtter sig op ad en sanktionsmulighed i form af bøde. Regeringen anvender en 

frivillighedsretorik i de juridiske dokumenter, hvilket installerer et paradoks i 

styringen, da det dermed lykkes at lovgive om noget, der eksplicit defineres som 

noget frivilligt: Virksomheders samfundsansvar.  

En anden strategi, der kommer til syne, er regeringens styring gennem 

virksomhedernes selvstyring, hvor virksomhederne skabes som produktive enheder. 

Regeringen opmuntrer virksomhederne til denne styring af selvstyring gennem 

forskellige teknikker. Ved at fremelske virksomhedernes refleksive evner appelleres 

der til dem som frie og økonomiske kalkulerende enheder ved at italesætte, hvordan 

CSR kan skabe værdi for virksomhederne.  

En tredje strategi, der kan iagttages i regeringens retlige styring, er forsøget 

på at forskyde ansvaret for den overvågende og opdragende funktion i relation til 

virksomhedernes CSR-arbejde til virksomhedernes stakeholdere. Selve 
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oplysningskravet er påtænkt at skulle afstedkomme reaktioner fra stakeholderne, 

men også opfordringen til, at virksomhederne generelt går i dialog med deres 

stakeholdere, har til hensigt at etablere et pres fra deres side på virksomhedernes 

CSR-arbejde. Således kan regeringen i højere grad drage nytte af rollen som den 

instans, der hjælper og støtter virksomhederne i arbejdet med samfundsansvar, og 

som derigennem skaber ’goodwill’ hos virksomhederne.    

Endelig kan der identificeres en fjerde strategi, hvor regeringen ved at knytte 

an til Global Compacts internationale principper for virksomheders samfundsansvar 

skaber særlige muligheder for at håndtere teknisk-juridiske problematikker, der 

opstår i spændingen mellem national og international lovgivning.  

Disse strategier understøtter og komplementerer hinanden på forskellig vis. 

For eksempel giver anknytningen til Global Compact regeringen mulighed for at 

sætte en retning for styringen, hvilket den begrænsede juridiske lovgivning ikke 

formår. Global Compacts frivillige karakter og strategien for at appellere til 

virksomhederne som produktive enheder samt forsøget på at skabe et 

stakeholderpres øger desuden sandsynligheden for, at flere virksomheder vil arbejde 

med CSR. Denne pointe uddybes yderligere i næste analysedel. 

Relationen mellem de retlige strategier skaber dog også nogle udfordringer for 

regeringen. 

For det første etablerer den ’principbaserede’ og den ’stakeholderbaserede’ 

tilgang til CSR et modsætningsforhold i styringen af virksomhedernes CSR-arbejde. 

På den ene side anbefales virksomhederne at tage udgangspunkt i Global Compact-

principperne som på trods af deres rummelighed definerer nogle konkrete temaer, 

CSR-arbejdet bør tage udgangspunkt i. På den anden side fremmes et 

stakeholderpres, og virksomhederne anbefales at inddrage deres stakeholdere i 

identificeringen af, hvilke CSR-udfordringer der identificeres som relevante. Såfremt 

regeringen har en overordnet strategi for, hvordan disse interesser bør vægtes af 

virksomhederne, fremgår det ikke nogen steder. 

For det andet medfører anknytningen til Global Compact en afgivelse af 

national handlekraft, og regeringens indflydelse på danske virksomheders CSR-

arbejde afhænger dermed delvist af dens evne til at påvirke den globale CSR-

agenda, hvilket jeg vil analysere nærmere i kapitel 5. 

 



    50 
 

4 STRATEGISKE CSR-VÆRKTØJER 

I dette kapitel vil jeg analysere de magt- og selvteknologier, som regeringen 

installerer i forsøget på at styre virksomhedernes CSR-aktiviteter. Med udgangspunkt 

i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens internetbaserede CSR-værktøjer,38 vil jeg 

undersøge, hvordan specifikke subjektpositioner fremskrives i relation til 

virksomhederne, samt hvordan disse værktøjer skaber virksomhederne som 

produktive subjekter, der gør sig selv til genstand for egen styring. Analysens 

omdrejningspunkt er værktøjerne IdéKompasset, CSR Kompasset, Klimakompasset, 

Overskud med Omtanke og Partnership Practice, som repræsenterer hver deres 

tilgang til at arbejde med CSR. 

Som det fremgår af CSR-handlingsplanen, har regeringens CSR-strategi et 

fokus på ”forretningsdrevet samfundsansvar” (se for eksempel CSR-handlingsplanen: 

5). Sammenstillingen af de to begreber illustrerer en interessant pointe: På den ene 

side repræsenterer begreberne to rationaler, der umiddelbart er hinandens 

modsætninger; ’forretningsdrevet’ bygger på et økonomisk rationale der handler om 

profitmaksimering og egeninteresse, hvorimod ’samfundsansvar’ henviser til moralsk 

ansvarlighed og hensynet til omverdenens interesser. På den anden side stilles 

begreberne sammen, således at de danner en ny betydning, der ikke kan reduceres 

til at omhandle hverken egeninteresser eller omverdenens interesser. I den 

foregående delanalyse viste jeg, hvordan regeringen fremmer begge disse rationaler 

ved at installere henholdsvis en neoliberal og en disciplinær magtform i den retlige 

styring, og dette afsnit skal læses i forlængelse heraf, idet disse magt- og 

selvteknologier ligeledes beror på neoliberale og disciplinære magtteknikker i 

styringen af virksomhedernes selvstyring.  

Mellem forretning og samfundsansvar 
Denne umiddelbare modsætning mellem begreberne ’forretningsdrevet’ og 

’samfundsansvar’ forsøger regeringen at gøre op med i præsentationen af de enkelte 

værktøjer. Introduktionen til regeringens nyeste CSR-værktøj, IdéKompasset39, 

lyder: ”Der er ingen modsætning mellem at gøre en god forretning og gøre noget 

godt for verdens udvikling40.” Således negeres en opfattelse af, at disse to 

                                        
38 Værktøjerne er alle tilgængelige på Samfundsansvar.dk: 
http://www.samfundsansvar.dk/sw52654.asp d. 16/02/10 
39 Idékompasset blev lanceret 27. januar 2010. Det er tilgængeligt på: 
http://idekompasset.dk/da/ d. 16/02/10 
40 IdéKompasset: http://idekompasset.dk/da/ d. 16/02/10/ 
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handlinger skulle være hinandens modsætninger, og samtidig struktureres 

mulighedsrummet for, hvilke subjektpositioner virksomhederne kan indtage. 

Gennem en forskelssættende praksis objektiveres subjekter i henholdsvis 

økonomisk/ikke økonomisk og moralsk/amoralsk, hvilket skaber forskellige 

kategorier, hvor virksomhederne identificeres som enten det ene eller det andet. 

Samtidig sammenstilles de to subjektpositioner, og der skabes dermed en tredje 

subjektposition, der har sin selvstændige berettigelse. I introduktionen til 

”Klimakompasset” fremgår det, at denne tredje subjektposition netop bliver attraktiv 

på baggrund af sammenstillingen af rationaler: 

 

”På Klimakompasset kan du få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan 

reducere din virksomheds udledning af de skadelige drivhusgasser. Samtidig giver det 

virksomheden økonomiske besparelser og en bedre forretningsposition.”41 

 

I ovenstående citat reproduceres kategorierne økonomisk/ikke-økonomisk og 

moralsk/amoralsk. Et andet eksempel på denne subjektivering fremgår af 

beskrivelsen af værktøjet Partnership Practice, hvor ’økonomisk’ her er 

repræsenteret ved underkategorien ’effektiv’, og hvor ’moralsk’ er erstattet af 

’ansvarlig’:  

 

”(...) virksomheder, der på én gang oplever stigende krav om at være effektive i en lean 

organisation og samtidig optræde ansvarligt i forhold krav om miljømæssigt og socialt 

ansvar.”42 

 

Det er dog ikke kun gennem beskrivelsen af værktøjernes formål, at 

magtteknologierne virker, men også i de konkrete værktøjers udbud af kategorier.  

IdéKompasset definerer for eksempel en række målsætninger43, som 

virksomheden kan forfølge, hvilket strukturerer og indsnævrer mulighederne for, 

hvordan virksomhederne kan være produktive. Målsætningerne udgør dermed et 

forsøg på at fiksere kontingens: Når virksomhederne kan vælge mellem syv 

forskellige mål, reduceres sandsynligheden for, at de bliver produktive på uendeligt 

mange andre måder. Der er altså ikke tilfældigt, at virksomheden for eksempel ikke 

kan vælge en målsætning, der handler om at udbrede en bestemt religion eller en 

kunstart eller at dygtiggøre sig i en sportsgren. Desuden indeholder hver enkelt af 

                                        
41 Klimakompasset: http://www.klimakompasset.dk/ d. 17/02/10 
42 Partnership Practice: http://www.partnershippractice.dk/sw47149.asp d. 17/02/10 
43 Disse målsætninger er henholdsvis: ”Lægge en strategi”, ”udvikle et nyt produkt”, ”have flere 
kunder”, ”øge min indtjening”, ”mindske mine kunders omkostninger”, ”håndtere nye krav” og 
”gøre noget godt”: http://idekompasset.dk/da/minemuligheder d. 17/02/10 
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disse målsætninger vejledninger i, hvordan de kan opnås, og vejledningerne 

artikulerer hver især både det økonomiske og det moralske rationale, hvilket 

fremskriver en subjektposition, der indeholder begge disse rationaler. Ifølge 

vejledninger opnås målsætningen ”Øge min indtjening”44 for eksempel både gennem 

et fokus på markedsdifferentiering og en samtidig forpligtelse til ikke at praktisere 

´green washing´. Målsætningen ”Have flere kunder”45 motiverer virksomheden 

økonomisk ved at satse på at nå nye markeder blandt verdens fattigste og såkaldt 

bæredygtige forbrugere, og samtidig motiveres den moralsk ved at kunne højne 

livskvaliteten for mange. Et tredje eksempel kan illustreres ved vejledningen til 

målsætningen ”Gøre noget godt”46: Her kan virksomheden dels bidrage til at løse 

verdens problemer og dels skabe en god forretning ved at sælge løsningerne på 

disse problemer.  

Ved at installere sådanne vejledninger med indbyggede økonomiske og 

moralske rationaler får styringen dermed en iboende fleksibilitet. Der sættes således 

en retning for styringen, som tillader alle virksomheder at knytte an til begrebet 

”forretningsdrevet samfundsansvar”, idet virksomheden kan fortolke værktøjet og 

tilpasse det sin egen kontekst. Værktøjerne udgør dermed en række 

magtteknologier, der på forskellig vis objektiverer virksomhederne som subjekter, 

der enten kan kategoriseres som økonomisk/ikke-økonomisk og moralsk/amoralsk 

og samtidig fremskriver en ny subjektposition, der både indeholder elementet 

’økonomisk’ og ’moralsk’. Denne nye subjektposition afspejler dermed regeringens 

strategiske fokus på ’forretningsdrevet samfundsansvar’, der subjektiverer 

virksomheden som både økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig.  

Disse magtteknologier virker dog ikke kun gennem objektivering af subjekter, 

men også ved at objektivere nogle ’sandheder’ frem for andre. Værktøjet Overskud 

med Omtanke47 har til formål at øge fokus på CSR blandt små- og mellemstore 

danske virksomheder ved at: 

 

”(...) tilbyde gratis undervisning, sprede viden om CSR som et led i virksomhedens drift og 

gøre værktøjer til CSR-indsatsen tilgængelige.”48 

 
Dette værktøj udgør en ressource for viden og vidensproduktion om CSR, som 

konstituerer specifikke sandheder om, hvad CSR er, og hvordan man kan arbejde 

                                        
44 IdéKompasset: http://idekompasset.dk/da/minemuligheder/oegeminindtjening d. 28/02/10 
45 IdéKompasset: http://idekompasset.dk/da/minemuligheder/haveflerekunder d. 28/02/10 
46 IdéKompasset: http://idekompasset.dk/da/minemuligheder/goerenogetgodt d. 28/02/10 
47 Overskud med Omtanke: http://www.overskudmedomtanke.dk/sw38407.asp d. 17/02/10 
48 http://www.overskudmedomtanke.dk/sw40685.asp d. 17/02/10 
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med det49. Den tilgængelige viden er forankret i forskellige rapporter, undersøgelser 

og evalueringer udarbejdet i samarbejde med en række konsulenter og universiteter. 

På den måde underbygges den objektiverede viden, der er tilgængelig på Overskud 

med Omtankes og de andre CSR-værktøjers hjemmesider, og den får karakter af at 

være en ’videnskabelig’ og ’sand’ viden. Denne ’vidensdatabase’’50 fungerer dermed 

som kilde til legitimitet, der også underbygger en del af den ’CSR-viden’, som er 

tilgængelig på de andre CSR-værktøjers hjemmesider, hvor der linkes fra.  

På trods af at alle fem CSR-værktøjer henviser til ”forretningsdrevet 

samfundsansvar” som den anbefalede tilgang til CSR, er det dog 

bemærkelsesværdigt, at der tilsyneladende ikke henvises til en overordnet ramme 

for CSR. CSR-værktøjerne har hver deres særegne tilgang til CSR, identificering af 

CSR-problemstillinger samt anbefalinger af, hvordan man bør arbejde med disse. For 

eksempel har IdéKompasset fokus på forretningsmuligheder gennem CSR-

innovation, mens CSR Kompasset fokuserer på ansvarlig leverandørstyring, der 

nærmere forekommer at behandle CSR som en risikostyrende aktivitet. Koblingen til, 

hvordan disse værktøjer hver især og i kombination med hinanden bidrager til 

”forretningsdrevet samfundsansvar”, er overladt til brugeren selv at etablere. Dette 

kan dels skabe forvirring i relation til, hvordan virksomhederne bør forstå og arbejde 

med CSR og dels i relation til, om virksomhederne kan kombinere disse værktøjer og 

i så fald, hvordan denne kombination bør foretages af den enkelte virksomhed. Er 

det for eksempel muligt både at arbejde med CSR-innovation (IdéKompasset) og 

ansvarlig leverandørstyring (CSR Kompasset) på samme tid? Og i så fald hvordan 

kan disse tilgange kombineres uden at skabe modsætninger i CSR-arbejdet? Eller 

udelukker de gensidigt hinanden?  

Teknikker til styring af selvstyring 
CSR-værktøjernes magtteknologier kombineres med selvteknologier i form af 

selvstyringsværktøjer, som virksomhederne opfordres til at anvende i forbindelse 

med deres CSR-arbejde. Disse selvteknologier har i alle fem CSR-værktøjer karakter 

af procesværktøjer, der styrer og understøtter virksomhedernes refleksive styring af 

dem selv på en ganske særlig vis, der er i overensstemmelse med de fremskrevne 

normer og subjektpositioner, som magtteknologierne installerer. 

For eksempel opfordrer CSR-værktøjet Overskud med Omtanke 

virksomhederne til at lede deres CSR-arbejde ved hjælp af en ledelsesmodel, der 
                                        
49 I forlængelse heraf kunne selvstændige analyser af, hvordan denne viden om CSR i praksis 
henter sine rationaler og sin autoritet i de pågældende dokumenter være interessante.  
50 Overskud med Omtanke: http://www.overskudmedomtanke.dk/sw41577.asp d. 17/02/10 
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kaldes ”CSR-cirklen” (se bilag 3), og som definerer fem faser i en overordnet proces: 

”Se”, ”Tænk”, ”Planlæg”, ”Udfør” og ”Tjek”. Procesværktøjet har karakter af en slags 

’coaching’-værktøj, der hjælper virksomhederne til at ’se indad’ og kontinuerligt 

’rette sig ind’, således at virksomhedens CSR-aktiviteter er i overensstemmelse med 

værktøjets anbefalinger.  

I de to første faser ”Se” og ”Tænk” opfordres virksomheden for eksempel til at 

kortlægge sine eksisterende CSR-aktiviteter samt at vurdere og prioritere dem. Den 

samme anbefaling gælder under procesværktøjets fase ”Tænk”, hvor virksomheden 

opfordres til at etablere en vurderings- og prioriteringsproces i relation til dens 

eksisterende CSR-aktiviteter og til at sætte mål for, hvordan disse og nye CSR-

aktiviteter skal udvikles. Den refleksive selvstyring af virksomhedens aktiviteter kan 

blandt andet også iagttages under punktet ”Planlæg”, hvor det anbefales, at 

virksomheden udarbejder en handlingsplan for de enkelte CSR-projekter og 

fastlægger præcise angivelser af delmål, tidsplaner og ansvarsfordeling. Endelig 

efterstræbes det, at denne selvbearbejdning af virksomhedens CSR-aktiviteter 

fortløbende revideres, justeres og rettes ind med indførelsen af den sidste fase, 

”Tjek”, der er en evalueringsproces, hvor virksomheden: ”(...) vurderer, om målene 

blev nået, eller om I skal foretage nogle justeringer eller supplerende projekter.” Det 

anbefales, at virksomheden løbende foretager en sådan evaluering af CSR-arbejdet 

og foretager justeringer, hvilket sikrer, at virksomhedens CSR-arbejde løbende 

optimeres og forbedres.  

Som udgangspunkt forekommer de enkelte faser i disse procesværktøjer som 

neutrale principper for, hvordan virksomheden kan installere en refleksivitet i CSR-

arbejdet. Det interessante i denne sammenhæng er dog, at disse procesværktøjer 

samtidig installerer en optik for, hvordan virksomheden skal: ”Se”, ”Tænke”, 

”Planlægge”, ”Udføre” og ”Tjekke” deres CSR-arbejde; en optik der er i 

overensstemmelse med, hvad regeringens retningslinjer for, hvad ’god’ CSR er. 

Under hver fase i selvstyringsprocessen opfordres virksomheden til at vurdere CSR-

aktiviteterne på baggrund af en række værktøjer, der definerer nogle overordnede 

kategorier for, hvad CSR er og angiver konkrete eksempler på, hvad disse CSR-

aktiviteter kan bestå i og: ”(...) viden om hvilke aktiviteter, der er CSR aktiviteter.”51 

Hermed flettes selvteknologi sammen med magtteknologi i procesværktøjet, så disse 

funktioner understøtter hinanden indbyrdes i styringen ved at styrke virksomhedens 

refleksive evner til at bearbejde og disciplinere sine CSR-aktiviteter i 

overensstemmelse med regeringens overordnede CSR-målsætninger. Under 

                                        
51 Overskud med Omtanke: http://www.overskudmedomtanke.dk/sw38570.asp d. 20/03/2010. 
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kategorien ”Miljøaktiviteter” fremhæves for eksempel: ”At indføre renere teknologier 

(mindst forurenende teknologier)” 52, og der henvises desuden til konkrete 

standarder (ISO 14001 og EMAS53) som virksomheden kan måle sin miljøpåvirkning 

på baggrund af.  

Der gives således præcise anvisninger på, hvilke aktiviteter virksomheden bør 

iværksætte for at lave ’rigtigt’ CSR-arbejde, som er i tråd med regeringens 

overordnede CSR-ramme, hvilket indfører et dilemma i relation til styringens 

effektivitet. For jo mere præcise angivelser regeringen indfører for styringen, jo 

større risiko skabes samtidig for, at nogle virksomheder vil opgive at arbejde med 

CSR. Måske vurderes det af den enkelte virksomhed, at de foreslåede aktiviteter ikke 

relaterer sig til virksomhedens forretning, eller at det er for ressourcekrævende at 

give sig i kast med CSR-arbejdet, hvis det skal leve op til regeringens anvisninger.  

                                        
52 Overskud med Omtanke: http://www.overskudmedomtanke.dk/sw38572.asp d. 20/03/2010. 
53 ISO 14001 er et internationalt anerkendt miljøledelsessystem, og EMAS er (Eco Management 
and Audit Scheme) er EU’s miljøledelsesordning. Der henvises til standarderne på Overskud med 
Omtanke: http://www.overskudmedomtanke.dk/sw55207.asp d. 20/03/10. 



    56 
 

Delkonklusion 
Regeringens CSR-værktøjer virker gennem en kombination af magt- og 

selvteknologier, der har til formål at styre virksomhedernes refleksive styring af sig 

selv, dels ved at objektivere subjektpositioner og ’sand’ viden om CSR og dels 

gennem ’opdragelse’ af virksomhederne, hvor deres evner til at overvåge, 

disciplinere, bearbejde og ’forbedre’ deres eget CSR-arbejde udvikles gennem 

procesværktøjer.  

I fremskrivelsen af subjektpositioner kan iagttages tre overordnede rationaler, 

som virksomhederne kan vælge at knytte an til: For det første italesættes et 

økonomisk rationale, der skaber virksomheden som forretningsdrevet samt 

appellerer til dens profitmotiv og egeninteresse. For det andet kan der identificeres 

et moralsk rationale, hvor virksomheden skabes som samfundsansvarlig, og der 

appelleres til en moralsk ansvarlighed og hensynet til omverdenens interesser. 

Endelig italesættes et tredje rationale, som udgøres af fællesnævneren mellem de to 

førnævnte, hvilket skaber en ny subjektposition, der kan betegnes som både 

forretningsdrevet og samfundsansvarlig. Denne subjektposition kan ikke reduceres til 

at være enten ’økonomisk’ eller ’ansvarlig’, men har sin selvstændige berettigelse. 

Sammensmeltningen af de to subjektpositioner til en tredje subjektposition er 

illustreret i figur 2: 

 

 
 
 
 

Regeringens CSR-værktøjer kan dermed anskues som en række hjælpemidler, 

der har til formål at øge sandsynligheden for, at virksomhederne ’bruger’ deres 

frihed til at arbejde med CSR på den ’rigtige’ måde. Men denne styring må hele tiden 

balancere i relation til et dilemma i styringens effektivitet; udstikkes der overordnede 
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retningslinjer for CSR-arbejdet som for eksempel det at være ’økonomisk’ eller 

’moralsk’ kan mange virksomheder knytte an til CSR-dagsordenen, hvormed den 

kvantitative effektivitet for styringen øges. Men udstikkes præcise angivelser for, 

hvilke CSR-aktiviteter virksomheden skal udføre eller standarder for, hvad den skal 

overholde, øges den kvalitative effektivitet samtidig med at risikoen øges for, at 

nogle virksomheder ikke kan identificere sig med eller leve op til de præcise krav. 

Dermed risikerer regeringen at svække den kvantitative styringseffektivitet. Således 

skaber regeringen med CSR-værktøjerne en særlig form for selvstyring gennem 

frihed med en indbygget fleksibilitet og rummelighed, der på én gang giver styringen 

kraft og svækker den.  

Endelig giver de enkelte CSR-værktøjers radikalt forskellige måder at arbejde 

med CSR på anledning til en problematisering. Såfremt CSR-værktøjerne er møntet 

på at skulle indgå i en samlet strategi, forekommer det problematisk, at der ikke 

eksisterer en overordnet vejledning, der præciserer, hvordan disse værktøjer 

komplementerer hinanden, eller som minimum ikke modarbejder hinanden 

indbyrdes.  
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5 DET GLOBALE SOM 
LEGITIMERINGSSTRATEGI  

I den foregående analyse var mit primære fokus de aspekter af regeringens CSR-

strategi, der forsøger at ’skjule’, hvordan magten virker ved at appellere til 

virksomhedernes egeninteresse og opfordre til selvstyring. Denne analysedel 

fokuserer derimod på de elementer af CSR-strategien, der ekspliciterer regeringens 

magtudøvelse og derigennem forsøger at legitimere den. I forlængelse af specialets 

første analysedel, undersøger jeg i dette kapitel, hvordan regeringen italesætter 

CSR-politikken som uundværlig ved at foreslå et nyt kosmopolitisk indhold og 

forsøger at udnytte spændingen mellem aktuel og potentiel magt som en strategisk 

fordel. Det primære empiriske omdrejningspunkt for analysen er CSR-

handlingsplanen og dens beskrivelse af, hvad regeringens formål er med at indføre 

den.  

Den uundværlige CSR-handlingsplan 
Regeringen søger at legitimere CSR-strategien og indførelsen af den ændring i 

årsregnskabsloven, der forsøger at fremme danske virksomheders samfundsansvar, 

ved at italesætte en problemstilling, der kræver politisk handling. I CSR-

handlingsplanen problematiseres globaliseringens følgevirkninger: 

 

”(...) globaliseringen rejser - og synliggør - også en række udfordringer. Det er en fælles 

udfordring at løse de grænseoverskridende miljø- og klimaproblemer og få bekæmpet den 

stigende internationale kriminalitet og terrorisme. Og det er en fælles udfordring yderligere 

at fremme overholdelsen af menneskerettigheder overalt i verden.”  (CSR-

handlingsplanen: 5) 

 

Som løsning på disse problemer fremhæves CSR-handlingsplanen som det 

nødvendige politiske tiltag, og herunder hører også vigtigheden af, at: ”Gøre det 

lovpligtigt for større danske virksomheder at rapportere om samfundsansvar (...)”. 

(CSR-handlingsplanen: 7) Regeringen forsøger dermed at overbevise om, at 

tilstedeværelsen af sådanne politiske og juridiske initiativer er en uundværlighed, når 

det drejer sig om fælles globale problemer og konflikter. Lovgivningens direkte 

konsekvenser for virksomhederne forsøges yderligere legitimeret ved at henvise til, 

at andre lande har indført lignende juridiske initiativer: ”(...) stadig flere lande har 
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formuleret politikker for virksomheders samfundsansvar – det er tilfældet i 

Storbritannien, Holland, Norge og Finland.” (CSR-handlingsplanen: 6)  

For at legitimere den politiske styring af erhvervslivets aktiviteter henvises 

ikke blot til muligheden for at løse globale problemer, men også til muligheden for at 

påvirke den globale dagsorden fremadrettet:  

 

”Globaliseringen betyder, at de økonomiske, kulturelle og politiske forbindelser på tværs af 

landegrænser bliver stadig tættere. Det skaber en mere åben verden og giver nye 

muligheder.” (CSR-handlingsplanen: 5) 

 

I modsætning til det første citat i dette kapitel, hvor globaliseringen fremstår som 

årsag til problemerne, fremstilles den her som kilde til nye muligheder. Denne 

dobbelthed udgør i sig selv en kilde til legitimering, idet der ’spilles’ på spændingen 

mellem aktuel og potentiel magt; på den ene side kræver globaliseringen politisk 

handlekraft for at eliminere de skadelige virkninger, som den kan have på dansk 

erhvervsliv, og på den anden side skaber den muligheder for, at Danmark kan 

påvirke den fremtidige dagsorden i en ”åben verden”. Der anlægges således et 

dobbeltblik, der både omfatter de handlemuligheder, Danmark har som nationalstat i 

relation til dansk erhvervslivs internationale konkurrenceevne og de potentielle 

handlemuligheder en global og ’åben’ verden rummer. På konferencen ”Ansvarlig 

Vækst” i maj 2009 erklærer daværende økonomi- og erhvervsminister, Lene 

Espersen, at Danmark og dansk erhvervsliv må deltage og engagere sig i de globale 

problemstillinger for fortsat at have indflydelse og succes: ”Det gamle ord om, at: 

”Den der lever skjult, lever godt”, det gælder ikke længere.”54 Den potentielle magt, 

der henvises til, angår Danmarks fremtidige internationale indflydelse på 

verdensmarkedet, men der henvises samtidig til store visioner om en ny og bedre 

verden uden miljø- og klimaproblemer, menneskerettighedskrænkelser, kriminalitet 

og terrorisme (CSR-handlingsplanen: 5). Denne storladne argumentation, der 

vækker håbet og drømmen om en fælles og bedre verden, rækker ud mod den brede 

befolkning og forsøger at begejstre. I filmen ”Ansvarlig Vækst” vises for eksempel et 

klip med USA’s præsident Barack Obama, der italesætter en fælles, global vision 

således: ”Vi kan udnytte opfindsomheden i videnskab og erhvervsliv til at slippe fri af 

oliens tyranni og redde vores planet, før det er for sent.”55Det står her klart, at det 

                                        
54 Fra konferencen Ansvarlig Vækst: ”Lene Espersen om Global Compact og UNPRI.” (0:17 – 0:22): 
http://www.samfundsansvar.dk/sw49306.asp d. 13/03/2010. 
55Fra filmen Ansvarlig Vækst del 2 af 3 (6:55 – 7:10): 
http://www.samfundsansvar.dk/sw49274.asp d. 13/03/10. 
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ikke blot drejer sig om at kæmpe for Danmarks fremtidige internationale indflydelse, 

men at den potentielle magt også handler om at ’redde verden’. Anvendelsen af en 

sådan storladen kommunikation er desuden et udtryk for en affektiv 

kommunikationsform, hvilket er et element i regeringens CSR-strategi, som jeg vil 

analysere nærmere i næste delanalyse.  

For at overbevise om, at regeringens politiske initiativ har sin berettigelse, 

nøjes man fra regeringens side ikke blot med at plædere for nødvendigheden heraf. 

Der leveres samtidig et bud på et nyt politisk indhold og et bud på, hvordan 

Danmark skal påvirke den globale dagsorden: 

 

”Der findes en række internationale regler på disse områder, men udfordringen er, at 

mange lande slet ikke eller kun i begrænset omfang håndhæver disse regler. Danmark vil 

fortsat tage aktiv del i løsningen af globale udfordringer og presse på for fælles regler og 

en efterlevelse af disse. Danmark vil blandt andet være vært for FN’s Klimakonference i 

2009 (COP15), der skal resultere i en ny global klimaaftale om reduktion af drivhusgasser 

efter 2012. Regeringen vil i denne forbindelse arbejde hårdt for at sikre en ambitiøs aftale 

med deltagelse af alle lande.” (CSR-handlingsplanen: 5) 

 

Løsningen af globale problemer kræver således, at regeringen ’tager aktivt del’ i at 

indføre og håndhæve fælles globale standarder. Dette kræver ikke blot, at der tages 

politiske initiativer i Danmark; men også at den danske regering påvirker andre 

lande til at bakke op om de samme standarder. Denne kosmopolitiske tilgang 

understreger samtidig nødvendigheden af, at Danmark ikke blot tilslutter sig 

internationale politiske initiativer, men også præger udmøntningen og udviklingen af 

disse for derigennem af få adgang til flere handlemuligheder.  

Men denne uundværlighedsstrategi implicerer dog også et dilemma for 

regeringen, idet der samtidig rækkes ud mod virksomhedernes ressourcer i 

udbredelsen af en kosmopolitisk dagsorden. I CSR-handlingsplanen udtrykkes det 

således: ”Udfordringer kan imidlertid ikke imødekommes af regeringer alene, men 

kræver et samarbejde med forskellige aktører i samfundet.” (CSR-handlingsplanen: 

5) Her anerkendes behovet for, at andre aktører bidrager til løsningen af globale 

problemstillinger. Citatet illustrerer en strategisk pointe i relation til at flytte ansvar 

over på andre samfundsaktører, i særdeleshed virksomhederne. Citatet fortsætter 

således: ”Ikke mindst virksomhederne spiller en central rolle med hensyn til at 

bidrage til løsninger på samfundsmæssige udfordringer.” (CSR-handlingsplanen: 5) 

Lykkes det regeringen at ’sælge’ budskabet om, at virksomheder har et væsentligt 

ansvar i forhold til løsningen af globale problemer, vil den statslige magtposition 
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ifølge Becks teori om kosmopolitiske statsstrategier forbedres, idet konkurrencen 

mellem globale erhvervsaktører forøges og dermed reduceres mellem staterne 

indbyrdes. Udfordringen for regeringen er her at balancere disse strategier, så de 

ikke opfattes som modsatrettede. 

CSR som national markedsføringsstrategi 
Reduktion af konkurrence mellem staterne kan ifølge Beck også skabes ved at 

kanalisere konkurrencen således, at hver enkelt stat udvikler deres særegne profil i 

relation til specifikke kompetencer eller produkter. Den danske regering har i CSR-

handlingsplanen valgt at fokusere på fire indsatsområder, hvoraf det fjerde har 

titlen: ”Markedsføring af Danmark som ansvarlig vækst”. 

 

”Regeringen vil (...) tage initiativ til målrettede markedsføringsaktiviteter i udlandet. (...) 

Markedsføringen fokuserer blandt andet på at gøre Danmark internationalt kendt som et 

ansvarligt og afbalanceret land, hvor ansvarlighed og samvittighedsfuld adfærd er vigtig for 

den enkelte, for virksomheder og for den offentlige sektor.” (CSR-handlingsplanen: 9) 

 

Således repræsenterer denne CSR-strategi en national specialiseringsstrategi, der 

tager afsæt i Danmarks politiske styrkeområder, idet landet opfattes som ansvarligt 

af andre nationer. Ifølge handlingsplanen gælder det om at videreudvikle denne 

fordel:  

 

”Undersøgelser viser også, at dansk erhvervsliv er langt fremme, når det gælder 

samfundsansvar. Dette udgangspunkt skal vi fastholde og udvikle. Det er regeringens mål, 

at denne styrkeposition udvikles og udnyttes, så danske virksomheder kan få fordele på 

det globale marked ved at være ansvarlige virksomheder.” (CSR-handlingsplanen: 4) 

 

Denne fordel ønsker regeringen at udnytte og forbedre for derigennem at skabe et 

forspring i relation til at differentiere sig fra andre stater og skabe en særlig CSR-

profil. Samtidig illustrerer denne tilgang en strategisk pointe, hvor der skabes en 

win-win-situation; for udover at bidrage til løsningen af fælles globale 

problemstillinger skaber denne specialiseringsstrategi også fordele for både staten og 

den enkelte virksomhed: 

 

”Samtidig kan markedsføringen af Danmark overfor udlandet styrkes gennem et ansvarligt 

erhvervsliv. Regeringen vil derfor skabe gode rammevilkår for virksomheders arbejde med 

samfundsansvar (...). Regeringen ønsker med denne handlingsplan at fremme 

samfundsansvar og understøtte, at danske virksomheder i højere grad drager fordel af at 
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være i en global førerposition, når det gælder erhvervslivets samfundsansvar. Det skal 

bidrage til målet om, at Danmark og danske virksomheder bliver internationalt kendt for 

ansvarlig vækst.” (CSR-handlingsplanen: 4) 

 

De strukturelle fordele som Danmark har inden for virksomheders samfundsansvar 

kan ifølge Anders Bomholt relateres til den danske velfærdsstatsmodel:  

 

”(...) i Danmark, der er alle de her ting jo allerede i vid udstrækning reguleret. Når danske 

virksomheder er i front, altså internationalt, så er det jo i mange tilfælde fordi, at mange af 

de ting som i udlandet bliver opfattet som CSR, det er simpelthen bare reguleret. Det er 

velfærdsstaten.” (Bilag 1: 3) 

 

Dermed betragtes Danmarks strukturelle fordel som den økonomisk-kulturelle profil, 

der knytter sig til velfærdsstaten. Regeringens CSR-værktøj ”CSR Kompasset” er 

blandt andet udviklet til at gøre det lettere for virksomheder at overskue og 

dokumentere over for stakeholdere og kunder, hvordan danske virksomheder 

allerede lever op til mange af de internationale konventioner, som FN’s initiativer for 

samfundsansvar bygger på, og som udspringer af den velfærdsstatslige regulering, 

Anders Bomholt henviser til. Under menupunktet ”CSR Erklæring” kan virksomheder 

vælge imellem en række kritiske CSR-problemstillinger og få vist en tekst, der 

orienterer om, hvordan virksomheden lever op til standarden gennem dansk 

lovgivning. Vælger man for eksempel menupunktet ”Børnearbejde”56, får man en 

forklaring på, hvordan internationale konventioner på dette område er dækket af 

dansk lovgivning, og såfremt virksomheden overholder denne nationale lovgivning, 

lever den samtidig op til konventionerne. Værktøjet leverer til og med en tekst, der 

kan kopieres direkte ind i virksomhedens Code of Conduct eller lignende, og som 

præciserer, hvordan de pågældende konventioner er integreret i dansk lovgivning.   

                                        
56 CSR Kompasset: http://www.csrkompasset.dk/index.php?tema=29 d. 14/03/10. 
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Delkonklusion  
Regeringen forsøger at legitimere CSR-handlingsplanen ved at italesætte 

tilstedeværelsen af politisk handlekraft som uundværlig for løsningen af globale 

problemstillinger og dansk erhvervslivs fremtidige succes. Samtidig foreslås et 

politisk indhold, der tager afsæt i et kosmopolitisk projekt, som tilgodeser både 

nationale og globale interesser og dermed skaber en win-win-situation. Desuden er 

det hensigten, at Danmark skal markedsføres som frontløber med hensyn til 

virksomheders samfundsansvar for at skabe bedre vilkår for dansk erhvervsliv. 

Således rummer denne kosmopolitiske tilgang til virksomheders samfundsansvar et 

strategisk potentiale i spændingen mellem aktuel og potentiel magt, som regeringen 

forsøger at italesætte som henholdsvis varetagelsen af nationale interesser og 

hensynet til fælles globale problemstillinger.  

Denne strategi rummer dog også en udfordring, idet der samtidig rækkes ud 

mod erhvervslivet og dets ressourcer og kompetencer. Dermed anerkender 

regeringen, at CSR-strategien ikke kan gennemføres succesfuldt uden erhvervslivets 

medvirken, og dette afhængighedsforhold etablerer en skrøbelighed i relation til at 

opretholde forestillingen om, at globale problemstillinger løses bedst gennem 

politiske initiativer. For tillægges erhvervslivets rolle for stor en betydning i denne 

henseende, risikerer regeringen at underminere dens egen politiske dagsorden og 

miste den legitimitet, som der kæmpes for med indførelsen af CSR-handlingsplanen.  
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6 AFFEKTIVE STRATEGIER 

De foregående analysekapitler har primært beskæftiget sig med, hvordan regeringen 

forsøger at udbrede samfundsansvar ved hjælp af rationelle argumenter, der skal få 

virksomheder og deres stakeholdere til at se fordelene ved forretningsdrevet 

samfundsansvar. Dette analysekapitel bidrager derimod med et blik på de elementer 

af regeringens CSR-strategi, der gør brug af ikke-rationelle og affektive virkemidler i 

kommunikationen. Analysen har et overordnet fokus på, hvordan regeringens 

kommunikation gør brug af affektfulde teknikker og sociale mekanismer, samt 

hvordan disse relaterer sig til regeringens fokus på innovation. Der tages primært 

udgangspunkt i film produceret for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der er 

tilgængelige på Samfundsansvar.dk, og som udgør en væsentlig del i anvendelsen af 

disse affektive elementer i kommunikationen samt Overskud med Omtankes online 

værktøj til CSR-innovation (CSI)57. Desuden analyseres  Samfundsansvar.dk’s ’page’ 

på Facebook i delanalysens sidste afsnit.  

En prækommunikativ platform     
Jeg har tidligere analyseret, hvordan kommunikationen til virksomhederne forsøger 

at sammenstille begreberne ’forretningsdrevet’ og ’samfundsansvarlig’ i forsøget på 

at overbevise virksomhederne om, at det er økonomisk attraktivt at være 

samfundsansvarlig. Med systemteoretiske termer drejer det sig om at øge 

sandsynligheden for, at virksomhederne som autopoietiske systemer lader sig irritere 

af kommunikationen og som konsekvens heraf etablerer strukturelle koblinger og 

vælger at kommunikere moralsk som en ’samfundsansvarlig’ virksomhed. I den 

forbindelse er det interessant at undersøge, hvad der kommer før disse strukturelle 

koblinger, og hvordan regeringen provokerer eller motiverer virksomhederne til at 

etablere dem. I den forbindelse er det relevant at anvende Stähelis begreb og 

inklusionssemantikker, som blev præsenteret i kapitel 2.  

Gennem affektive virkemidler forsøger regeringen at skabe 

inklusionsmekanismer, der indfanger publikums umiddelbare opmærksomhed. Et 

generelt eksempel på en sådan inklusionssemantik i regeringens kommunikation er 

det ’overraskelsesmoment’, der opstår med det økonomiske funktionssystems 

                                        
57 CSI er en forkortelse af ”Corporate Social Innovation”, der omhandler virksomheders CSR-
arbejde gennem innovationer, der bidrager til bæredygtig udvikling. 
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anvendelse af moralsk kommunikation. Udtryk som ”ansvarlig vækst” er en 

usædvanlig sammenstilling af rationaler, der dermed er opsigtsvækkende i sig selv. 

 Regeringen forsøger også at skabe en ’diskursiv støj’, der forfører publikum 

og skaber lydhørhed over for det kommende budskab gennem brugen af filmklip, 

som informerer om forretningsdrevet samfundsansvar. Fordelen ved at anvende film 

i kommunikationen er, at der her kan trækkes på kraftfulde virkemidler som 

eksempelvis musik og billeder.  

I en introduktionsvideo til, hvordan virksomheder kan arbejde med 

samfundsansvar, anvendes en behagelig underlægningsmusik, som giver en ’feel 

good’ fornemmelse hos lytteren og skaber en umiddelbar velvilje over for det 

kommende budskab. Musikken erstattes løbende med andre lyde og musikstykker, 

der har til formål at illustrere videoens billeder og de stemninger, som filmen ønsker 

at skabe hos sit publikum. Der indledes med en metafor, hvor et billede af stævnen 

på et skib afløses af en behagelig kvindestemme, som introducerer: ”Dansk 

erhvervsliv stævner ud mod nye udfordringer.”58 

 

 

 

Således gøres brug af en ’story telling’ teknik, som desuden går igen i mange af 

filmklippene på Samfundsansvar.dk. Replikken anvender her et dramaturgisk 

element, der har til hensigt at fange publikums interesse for historien og vække en 

lyst til at følge dens videre handling. Skibsstævnen fremstår som et symbol for 

dansk erhvervsliv, som står over for en spændende men uvis fremtid, hvilket 

understreges af musikken, der virker spændingsopbyggende i starten af videoen. 

Dernæst skiftes der til billeder af indiske arbejdere, der beskæftiger sig med hårdt 

fysisk arbejde, og indlevelsen forstærkes ved hjælp af en indisk klingende 

underlægningsmusik. Der zoomes ind på dåser med kemikalier med mærkatet 

”Cheminova”, hvilket refererer til den hårdtslående kritik, der tidligere har været af 

                                        
58 Fra filmen Ansvarlig Vækst del 1 af 3 (0:08-0:16): http://www.samfundsansvar.dk/sw49274.asp  
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virksomhedens produktion og salg af sprøjtegifte i Indien.59 Ved at vise billeder af 

indiske landmænd, der går rundt i en sky af sprøjtegifte uden nogen form for 

sikkerhedsudstyr, appelleres der til følelser af afsky og vrede samt empati med de 

indiske landmænd60: 

 

     

  

Såfremt det lykkes at fremkalde disse stærke følelser hos publikum, skabes en 

åbenhed i relation til videre forslag til, hvad man kan stille op for at ændre på disse 

vilkår. Speakerens ledende spørgsmål opfordrer publikum til selv at levere svaret, 

der nu bør virke indlysende: ”Spørgsmålet er: Kan man kombinere økonomisk vækst 

og social ansvarlighed? Kan man skabe ansvarlig vækst?”61 Formålet er altså at 

skabe en prækommunikativ åbenhed ved at engagere og inkludere publikum, 

således at sandsynligheden øges for, at der knyttes an til forslaget om at forbinde og 

integrere social ansvarlighed og økonomisk vækst.  

Senere i filmens videre forløb øges sandsynligheden for, at publikum etablerer 

den ønskede kobling mellem social ansvarlighed og økonomisk vækst ved at 

krydsklippe62 mellem hårdt arbejdende ghanesiske kaffebønder og direktør for Toms 

gruppen, Jesper Møller, der fortæller om virksomhedens succes med 

samfundsansvarlig forretningsførelse i Ghana.  

 

                                        
59 For eksempel rettede dokumentarfilmen ”Når tilbud dræber” af Tom Heinemann, 2006, en skarp 
kritik mod Cheminovas brug og salg af farlige sprøjtegifte og sætter dette i forbindelse med den 
kraftige stigning af antallet af kræfttilfælde i Punjab-provinsen over de sidste otte år.  
60 Fra filmen Ansvarlig Vækst del 1 af 3 (0:56; 0:59; 1:03): 
http://www.samfundsansvar.dk/sw49274.asp  
61 ”Fra filmen Ansvarlig Vækst del 1 af 3 (1:02 - 1:11): 
http://www.samfundsansvar.dk/sw49274.asp d. 06/03/10. 
62 Fra filmen Ansvarlig Vækst del 2 af 3 (4:54; 5:10; 5:08): 
http://www.samfundsansvar.dk/sw49274.asp d. 06/03/10. 
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Den overdrevne kontrast mellem den pæne og velklædte danske erhvervsmand og 

de svedende bønder har til formål at virke effektfuldt og interessevækkende i sig 

selv, og med Toms-direktørens stemme, der speaker ind over billederne fra Ghana, 

forsøger man at ’præfabrikere’ den ønskede kobling mellem ansvarlighed og vækst. 

Dels italesætter direktøren selv denne sammenhæng, og dels illustrerer 

krydsklipningen, at det på trods af kontrasten er muligt at etablere en sådan kobling. 

Ved at vise koblingen i praksis foreslås publikum selv at kopiere sammenstillingen og 

tænke i ansvarlig vækst.  

Krop og intuition som redskaber til Corporate Social 

Innovation 
Som jeg redegjorde for i kapitel 2, er innovation ifølge Thrift koblet til affekt. Idet 

innovation handler om at skabe nye løsninger på en uvis fremtid, udgør affekt, 

følelser og intuition vigtige kilder til information, og kroppen er et vigtigt redskab til 

at få adgang til en ubevidst og ’praktisk’ viden.  

Regeringens opfordring til danske virksomheder om at arbejde med CSR-

drevet innovation63 (CSR-handlingsplanen: 22) gør derfor brug af affektive 

teknikker, der appellerer til intuition og sanselighed og har til formål at inspirere 

virksomhederne til at arbejde med CSI. I Overskud med Omtankes film om CSI 

præsenteres virksomheden Aarstiderne som et eksempel på, hvordan man kan 

arbejde med CSI. Idéen med virksomheden var oprindeligt ifølge speakeren at: ”(...) 

lave en stor grøntsagshave, hvor et par hundrede husholdninger hver uge kunne 

afhente sunde grøntsager til eget forbrug.”64I forlængelse heraf vises billeder af 

disse sunde og økologiske grøntsager, hvordan de sirligt pakkes i kasser og til sidst 

ender i en butik blandt andre lækre specialvarer. Kameraet følger en kvinde, der 

                                        
63 Eller Corporate Social Innovation (CSI) 
64 Tre virksomheder fortæller om deres erfaringer med CSR-innovation (2:06–2:16): 
http://www.samfundsansvar.dk/sw49652.asp d. 09/03/10. 
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nøje udvælger de indbydende grøntsager. Hun tager én op, føler på den og dufter til 

den: 

 

 

 

Ved at følge kvindens sanseerfaring lokkes publikum til at dele denne oplevelse og 

blive forført af forestillingen om duften og stemningen i den hyggelige 

købmandsbutik, hvilket understreges af en behagelig underlægningsmusik. Den 

kropslige sanseerfaring inddrages således som en teknik til at forføre med og 

dermed overbevise om, at Aarstiderne er et delikat og innovativt koncept, som 

samtidig er en god forretning. Virksomhedscasen skulle dermed gerne bidrage til at 

publikum bliver positivt stemt over for CSI og føler sig inspireret til selv at arbejde 

med CSI.  

Det kan dog problematiseres, hvorvidt anvendelsen af affektive virkemidler 

får den ønskede effekt, og eksemplet med Aarstiderne illustrerer et problem, der 

også gør sig gældende for filmens øvrige eksempler på innovationsvirksomheder: 

Det forklares ikke, hvordan virksomhedens koncept er forbundet med en 

miljømæssig, social eller anti-korruptionsrelateret problemstilling og dermed 

bidrager til en overordnet CSR-dagsorden. Økologi og fysisk velvære, som 

fremhæves i eksemplet med Aarstiderne, er ikke umiddelbart omfattet af 

regeringens tilgang til virksomheders samfundsansvar, og såfremt denne kobling 

eksisterer, fremgår det ikke af filmen, hvori den består. Ved at bidrage til potentiel 

forvirring om, hvordan eksemplet illustrerer en CSI-case, kan brugen af affektive 

teknikker her virke overdreven og meningsløs. For når disse affektive teknikker ikke 

anvendes som middel til at understrege en indholdsmæssig pointe i relation til CSR, 

kan effekten mod hensigten blive, at publikum opfatter kommunikationen som 

utroværdig, og i værste fald kan dette måske ligefrem skabe en modvilje og mistillid 

over for regeringens CSR-strategi. 

Foruden at appellere til intuition og sanselighed i forsøget på at ’sælge’ CSI-

idéen, anvendes kroppen og den intuitive viden som et vigtigt redskab i arbejdet 

med at guide virksomhederne til innovationsprocesser. Idet ’praktisk intelligens’ og 

det intuitive anses som en kilde til at skabe innovation og økonomisk værdi, er 
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udfordringen at ’træne’ det intuitive og kreative hos virksomhederne, således at de 

genererer idéer og innovation, der siden kan omdannes til forretningsmuligheder. For 

eksempel har Overskud med Omtanke udviklet en række metoder65, der skal hjælpe 

virksomhederne til at mobilisere og systematisere deres innovationsprocesser, 

således at de kan omdannes til værdi for virksomheden. Blandt andet foreslås en 

proces i seks trin, der både skaber innovation og udvælger de økonomisk 

bæredygtige idéer. Her foreslås blandt andet følgende:  

 

”Innovation handler om inspiration og ideer. Start med at tænke åbent og i muligheder, fx 

ved at lave brainstorms, hvor det er forbudt at kritisere og skyde ideer ned. (...) Det kan 

også være en fordel at holde brainstormen uden for de lokaler, hvor I færdes til dagligt. 

Det kan inspirere jer til at tænke nyt.”66 

 

 De kreative og innovative kompetencer stimuleres her gennem opfordringen til at 

”tænke åbent” og ukritisk gennem en brainstorming. Desuden aktiveres deltagernes 

intuitive kompetencer ved rent fysisk at flytte sig og søge nye fysiske rammer og 

inspiration. Kroppen og den fysiske udfoldelse anvendes dermed som et værktøj til 

innovationsprocesser. Der opfordres yderligere til at: ”(...) lave kreative øvelser ved 

fx at tegne eller bevæge jer for at få ideerne til at strømme mere frit.”67 Her kan 

desuden drages en parallel til analysen om selvteknologier, hvor teknikkerne udgør 

en metode til selvbearbejdning gennem præcise angivelser af, hvordan man bør 

tænke og bevæge sig for at udvikle sine evner i en den ønskede retning.   

Efterfølgende opfordres der til at sortere idéerne og identificere dem med 

forretningspotentiale, så kun de idéer, der potentielt kan omsættes til økonomisk 

værdi, bevares og videreudvikles. Konkret foreslås det, at virksomhederne foretager 

et ”reality-check”68, hvor virksomheden stiller sig selv kritiske spørgsmål som for 

eksempel: ”Kan idéen ”sælges” til andre?”. Således står den kritiske 

udvælgelsesproces af forretningsdygtige idéer i kontrast til den forudgående 

idéudviklingsproces, hvor der lægges vægt på, at man netop ikke bør være kritisk, 

men tværtimod lade idéerne flyde frit. Det foreslås for eksempel, at man i 

brainstormingsfasen fastlægger regler om, at man ikke må: ”(...) kommentere, 

nedgøre eller på andre måder være negativ over for et indlæg fra en anden 

deltager”, og at det ikke er tilladt at: ”(...) udtrykke problemer, frustrationer, kritik, 

                                        
65 Overskud med Omtanke: 
http://www.overskudmedomtanke.dk/graphics/publikationer/CSR/OMO/html/chapter08.htm  d. 
28/02/10. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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brok”. Innovation kobles således her til det intuitive, og teknikken til at nå den 

’ubevidste’ viden beror på, at man forholder sig ”åben”. 

Fællesskabsfølelse som drivkraft    
Hvor de to ovenstående afsnit har vist, hvordan regeringens CSR-strategi gør brug af 

affektive virkemidler, der blandt andet har til formål at virke gennem alternative 

kommunikationskanaler, vil jeg i dette afsnit fokusere på, hvordan dynamikken i det 

sociale også udgør et væsentligt strategisk element.  

Denne grundlæggende sociale dynamik udspringer ifølge Mouffe af individers 

behov for at være en del af et kollektivt fællesskab, som jeg redegjorde for i kapitel 

2. Det affektive opstår med en grundlæggende trang til kollektivt at identificere sig 

med en bestemt gruppe og udgør ifølge Thrift et semi-bevidst fænomen, der kan 

sprede sig nærmest som ’en smitte’ i befolkningen. I modsætning til rationelle 

argumenter indeholder denne sociale mekanisme og behovet for at føle sig som en 

del af et socialt fællesskab således et strategisk potentiale, som emergerer i 

regeringens CSR-strategi på flere måder. 

For det første udmønter denne strategi sig konkret i brugen af sociale medier. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens har oprettet en såkaldt ’page’69 på Facebook, hvor 

der linkes direkte til Samfundsansvar.dk’s blog. Ved at blive ’fan’ af denne ’page’ kan 

man udsende et signal om, at man identificerer sig med et kollektivt fællesskab, der 

reflekterer over virksomheders samfundsansvar og ønsker at fremme en bestemt 

politisk dagsorden. Ifølge Anders Bomholt er formålet med denne Facebook ’page’, at 

udbrede kendskabet til den brede befolkning: ”(...) det er sådan en ting vi 

forsøger...altså at bidrage til den bredere debat og udbrede kendskabet hos nogen 

der før ikke vidste, hvad det gik ud på.” (Bilag 1: 10) Formålet med at nå en anden 

målgruppe end virksomhederne selv er at skabe et pres på virksomhederne initieret 

af den offentlige debat: ”(...) jo større kendskab i befolkningen og en bredere debat, 

skulle jo gerne munde ud i, at flere virksomheder begynder at arbejde med det her.” 

(Bilag 1: 10) 

Set i lyset af at Facebook i december 2009 havde 2,4 millioner voksne danske 

brugere70, og at den gennemsnitlige bruger tilbringer 55 minutter om dagen71 i dette 

                                        
69 Samfundsansvar.dk på Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Samfundsansvardk/104270149807?ref=ts#!/pages/Samfundsans
vardk/104270149807 d. 03/03/10. 
70 Foreningen af danske interaktive medier: 
http://www.fdim.dk/nyheder/pressemeddelelsermedlemmer/2009/12/17/Facebook_jorder_al_soci
al_modstand d. 03/03/10. 
71 Facebook.com: http://www.facebook.com/press/info.php?statistics  d. 03/03/10. 
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virtuelle sociale netværk, forekommer det at være en hensigtsmæssig strategi til at 

udbrede kendskabet om CSR i den brede befolkning. Per 3. marts 2010 var der dog 

kun 67 ’fans’ af siden, på trods af at initiativet har eksisteret siden juni 2008. Hvad 

årsagen kan være til denne lave tilslutning, vil jeg ikke diskutere yderligere her. Men 

ifølge Anders Bomholt er initiativet dog stadig i: ”(...) sin vorden (...)” (Bilag 1: 10), 

hvilket kan være én af årsagerne til dets manglende popularitet.  

For det andet gør regeringen brug af en retorik, der italesætter en konflikt 

eller en potentiel konflikt mellem to parter, hvor der appelleres til en grundlæggende 

drivkraft om overvindelse og at ’klare sig’. Denne teknik, der italesætter en 

konfliktfyldt relation, udtrykkes som et antagonistisk forhold mellem to positioner 

ved at konstruere et ’dem/os’-forhold. Dermed bliver det muligt at identificere sig og 

føle sig som en del af et fællesskab, hvorved der appelleres til en kollektiv drivkraft 

og passion i relation til at tilhøre en gruppe. Pointen er her ifølge Mouffe at disse 

antagonistiske forhold italesættes som binære ’dem/os’ relationer, hvor konflikten 

kun indeholder to parter, og man må dermed identificere sig med det ene eller det 

andet fællesskab. I CSR-handlingsplanen lyder det:   

 

”Det er en fælles udfordring at sikre, at de fattige lande får del i den globale udvikling, og 

at der opnås forbedrede sociale vilkår og arbejdsforhold i disse lande. (...) Sådanne 

udfordringer kan ikke løses af landene hver for sig. Det kræver et aktivt samarbejde 

landene imellem og en fælles forståelse for, hvor vi skal hen.” (CSR-handlingsplanen: 5) 

 

Regeringen betragter altså her Danmark som en del af et globalt fællesskab, som 

både rige såvel som fattige lande er en del af. I citatet anvendes en 

inklusionstretorik, hvor italesættelsen af et ’globalt vi’ på forhånd forsøger at 

inkludere læseren som en del af et globalt fællesskab, som det per definition ikke er 

muligt at fravælge, med mindre man vil stå helt uden for det altomfattende 

fællesskab. Det interessante er her, at formuleringen faktisk negerer 

tilstedeværelsen af en antagonistisk relation, og ’dem/os’-relationen identificerer et 

globalt ’os’ uden en modstander. Alligevel ligger konflikten dog latent mellem 

linjerne: Tager man ikke del i dette globale fællesskab og accepterer den ”fælles 

forståelse” af, hvor vi skal hen, står man helt uden for fællesskabet. Danmark 

fremstår her som den barmhjertige hjælper, der hjælper de fattige og desuden er en 

del af et konsensusfællesskab, hvor der er enighed. Det fremgår dog ikke af citatet, 

hvem der definerer den ”fælles forståelse”. Men regeringens konstruktion af 

’dem/os’-relationer er dog inkonsistent, og bladrer man et par sider frem i CSR-

handlingsplanen, står der: 
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”Som det fremgår af regeringens handlingsplan for offensiv global markedsføring af 

Danmark (2007), ønsker regeringen at styrke markedsføringen af Danmark for netop disse 

kvaliteter og kompetencer (forretningsdrevet samfundsansvar, red.) i udlandet. Det er 

nødvendigt for, at Danmark fortsat kan stå stærkt i den globale konkurrence om 

kompetente medarbejdere, investeringer og markedsandele.” (CSR-handlingsplanen: 7) 

 

I dette citat fremskrives konflikten mere eksplicit end i det foregående citat, og her 

repræsenterer globaliseringen pludselig et konfliktfyldt og konkurrencepræget 

forhold, hvor det gælder om at ”stå stærkt” som nation. Det globale fællesskab er 

forsvundet og erstattet af en antagonistisk relation mellem Danmark og alle andre 

nationer, som handler på det globale marked. Denne modsætningsfyldte 

kommunikation illustrerer et paradoks, der går igen i al kommunikationen i hele 

CSR-handlingsplanen: Til tider anvendes en kollektiv retorik, hvor det overordnede 

mål er at ’redde verden’ herunder de fattige landes økonomier, og andre gange 

bruges en udpræget egennytteretorik, hvor det overordnede mål er, at Danmark 

som nation skal være i offensiven og kæmpe for at stå stærkere end andre lande i 

den globale konkurrence. Regeringens kommunikation stikker således i forskellige 

retninger med hensyn til det overordnede formål med CSR-handlingsplanen. I Lene 

Espersens tale på konferencen ”Ansvarlig Vækst” i maj 2009 henvises også til 

Danmarks interesser og positionering i den globale konkurrence:   

 

” (...) i tider som disse, så er det afgørende at danske virksomheder forstår at udnytte de 

styrkepositioner, som vi kan få på det globale marked.”72 

 

Den kollektive danske identitetsfølelse, der spilles på her, får ekstra styrke, idet der 

henvises til den aktuelle finanskrise og dermed appelleres til en kollektiv 

loyalitetsfølelse af at ’stå sammen’ i dårlige tider og klare skærene i fællesskab. 

Det kan dermed problematiseres, hvorvidt regeringens inkonsistente 

konstruktion af antagonistiske relationer sker på bekostning af CSR-strategiens 

troværdighed, når der appelleres til forskellige ’os’-konstruktioner. For hvor ligger 

regeringens loyalitet og dermed anbefalingen af, hvilket fællesskab man bør tilhøre 

og kæmpe for? Bør man søge kollektiv identitet i det danske nationale fællesskab, 

hvor dansk erhvervslivs interesser skal beskyttes eller i et globalt fællesskab, hvor 

loyaliteten og empatien ligger hos de ”fattige” lande? Det interessante empiriske 

spørgsmål i denne forbindelse er, om denne inkonsistens i kommunikationen 

                                        
72 Fra konferencen Ansvarlig Vækst: ”Lene Espersen fortæller om vigtigheden af samfundsansvar 
når der er økonomisk krise (0:32-0:42) http://www.samfundsansvar.dk/sw49274.asp d. 07/03/10. 
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bidrager til forvirring og skaber utroværdighed, eller om den vil blive opfattet som et 

udtryk for, at der etableres en ’win-win’ situation, hvor alle parter er vindere, og 

hvor det er muligt at påtage sig forskellige kollektive identiteter på én gang. 
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Delkonklusion  
Gennem affektive teknikker forsøger regeringen at skabe en prækommunikativ 

platform, der indfanger publikums umiddelbare opmærksomhed for derved at øge 

sandsynligheden for, at der knyttes an til CSR-agendaen. Der appelleres blandt 

andet til følelser af vrede og empati samt til det sanselige ved at anvende kraftfulde 

virkemidler som lyde, musik, billeder og metaforer. Desuden gøres brug af ’story 

telling’-teknikker og dramaturgiske elementer og krydsklipninger mellem billeder, 

der har til formål at præfabrikere den ønskede kobling mellem forretning og 

samfundsansvar. For at styrke virksomhedernes innovationskompetencer ’trænes’ 

det intuitive gennem metoder, der har fokus på kroppen som kilde til ubevidst og 

praktisk viden, og som efterfølgende kan omsættes til værdi for virksomhederne. 

Endelig inddrages sociale mekanismer som en strategi, der beror på behovet for at 

kunne identificere sig med et kollektivt fællesskab. Dette udmønter sig blandt andet i 

brugen af sociale medier og konstruktionen af antagonistiske ’dem/os’-relationer, der 

har til formål at fremkalde henholdsvis en global og en national fællesskabsfølelse.  

Ved at gøre brug af affektive strategier og virkemidler i kommunikationen 

skabes en mulighed for, at styringen når ud, hvor den politiske og retlige retorik 

ellers ikke formår at gøre sig gældende. Dels rækkes der ud mod den brede 

befolkning som målgruppe for at skabe offentlig debat omkring CSR og dermed også 

skabe et pres på virksomhederne ad denne vej, og dels appelleres der til 

virksomhederne om at træffe beslutninger på baggrund af mere end traditionelle, 

rationelle og egennyttige overvejelser.  

Anvendelsen af affektive virkemidler er dog tilsyneladende ikke helt 

uproblematisk. Når konstruktionen af antagonistiske ’dem/os’-relationer er 

inkonsistent, kan det blive på bekostning af CSR-strategiens troværdighed, idet det 

kan skabe forvirring om, hvor regeringens primære loyalitet ligger, og dermed hvad 

strategiens overordnede formål er. Ligeledes risikerer brugen af kraftfulde 

virkemidler at skabe utroværdighed, såfremt de overdrives og ikke relateres til en 

indholdsmæssig pointe, der understøtter regeringens CSR-tilgang.  
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7 KONKLUSION 
 
I dette har speciale har jeg ønsket at undersøge, hvordan regeringens CSR-strategi 

kan iagttages som en hybrid af strategier, der søger at styre danske virksomheders 

CSR-aktiviteter gennem retlige, governmentale, kosmopolitiske og affektive 

magtstrategier og ydermere, hvilke implikationer dette har for styringen. 

Disse strategier skaber muligheder og udfordringer for styringen hver for sig 

og i indbyrdes relation til hinanden, hvoraf jeg her vil fremhæve en række 

overordnede implikationer, som jeg anser som de væsentligste. 

Med ændringen i årsregnskabsloven er det lykkedes regeringen at lovgive om 

noget, regeringen selv definerer som et frivilligt anliggende for virksomheder. 

Styringen af virksomhedernes arbejde med samfundsansvar beror på og henter 

samtidig sin kraft i denne frivillighed, og udfordringen for regeringen er her at 

understøtte lovgivningen med initiativer og kommunikation der sikrer, at 

virksomhederne knytter an til CSR-dagsordenen. Den retlige CSR-strategi støtter sig 

til elementer af refleksiv ret og soft law, der har til formål at installere en 

refleksivitet hos virksomhederne og fremme deres selvstyring i relation til CSR. 

Sandsynligheden for, at virksomhederne finder det attraktivt at arbejde med CSR 

øges ved at indføre juridiske krav til en række procedurer der ’tvinger’ 

virksomhederne til at være refleksive omkring deres CSR-arbejde og i forlængelse 

heraf foreslås en række frivillige, rummelige principper som fundament for CSR-

arbejdet. Desuden understøttes den CSR-retlige strategi af governmentale 

styringsteknikker, der beror på en kompleks sammenfletning af magtformer. Disse 

magtformer har til formål at skabe virksomhederne som produktive enheder, og 

appellerer både til virksomhederne som egennyttige og moralske subjekter. 

Gennem kombinationer af magt- og selvteknologier installerer regeringens 

CSR-værktøjer en række teknikker, der har til formål at fremme virksomhedernes 

refleksive selvstyring. Ved at objektivere subjektpositioner, tilvejebringe ’sand’ viden 

om CSR og gennem teknikker til selvbearbejdning og –overvågning øges 

sandsynligheden for, at virksomhedernes CSR-arbejde udvikles i den ønskede 

retning. Dette skaber dog et dilemma i relation til styringens effektivitet, hvor der 

må balanceres mellem en kvantitativ og en kvalitativ effektivitet, der dels har til 

formål at få så mange virksomheder som muligt til at arbejde med CSR og på den 

anden side har til formål at styre CSR-arbejdet i detaljer.   

CSR-strategiens anknytning til en global CSR-dagsorden har til formål at 

bidrage til regeringens overordnede CSR-strategi og udfordringen for regeringen er 
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således at legitimere denne strategi og samtidig få virksomhederne til at genkende 

den kosmopolitiske dagsorden som deres egen. I den forbindelse forsøger regeringen 

på den ene side at italesætte politisk handlen som nødvendig, for at danske 

virksomheder fortsat kan have økonomisk succes, og på den anden side rækkes der 

ud mod erhvervslivet i erkendelsen af, at den politiske CSR-agenda i høj grad er 

afhængig af erhvervslivets frivillige engagement. Dilemmaet i styringen er her at 

opretholde troværdigheden i kommunikationen omkring begge disse budskaber, der 

som udgangspunkt står i et modsætningsforhold til hinanden.  

I modsætning til regeringens rationelle retorik og argumentation der har til 

formål at appellere til virksomhederne som henholdsvis egennyttige og moralske 

enheder, anvendes desuden en række affektive teknikker, der appellerer til 

virksomhedernes som ’følsomme’ organisationer gennem ikke-rationel 

kommunikation. Disse kraftfulde virkemidler har til formål at nå virksomhederne 

gennem etableringen af en prækommunikativ platform, der fanger virksomhedernes 

umiddelbare opmærksomhed og skaber en åbenhed i relation til CSR-budskabet. 

Desuden trækkes der på sociale mekanismer igennem italesættelsen af kollektive 

identiteter. Også i denne forbindelse er udfordringen at opretholde troværdigheden i 

CSR-kommunikationen, for knyttes disse affektive virkemidler ikke til et konsistent 

indholdsmæssigt budskab i relation til CSR, risikerer den affektive kommunikation at 

fremstå som overdreven og useriøs. Pointen er således her, at disse affektive 

virkemidler ikke kan stå for sig selv, men må anvendes som understøttende 

teknikker for ikke at underminere deres eget potentiale for at skabe kraftfulde 

effekter. 

Regerings hybrid af strategier bidrager overordnet til at øge sandsynligheden 

for, at virksomhederne handler i overensstemmelse med CSR-strategiens formål ved 

at ’spille på mange tangenter’ og således nå ud til så mange virksomheder som 

muligt. Med denne hybrid bliver styringen fleksibel og rummelig, og den forsøger at 

motivere virksomhederne til at arbejde med CSR på deres egne præmisser. Men 

herved skabes der også en risiko for, at styringen bliver fragmenteret og 

usammenhængende, hvilket kan skabe forvirring og utroværdighed omkring CSR-

strategien.  

Afslutningsvis kan der overordnet peges på den styringsmæssige udfordring 

for CSR-strategiens succes, der ligger i nødvendigheden af, at regeringen 

kommunikerer om sammenhængen mellem de enkelte CSR-initiativer og –

budskaber. Hvordan skal virksomhederne for eksempel manøvrere mellem og 

anvende de strategiske CSR-værktøjer i relation til hinanden? Udelukker 
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værktøjernes forskellige tilgange til CSR hinanden, eller eksisterer der en 

sammenhæng, som virksomhederne kan drage strategisk fordel af at kende til? Og 

hvordan skal virksomhederne forstå og prioritere regeringens appel til på den ene 

side at arbejde med CSR på baggrund af nogle fastlagte internationale principper og 

på den anden side tilrettelægge og definere CSR-arbejdet på baggrund af de 

interesser, som virksomhedernes stakeholdere definerer? Disse modsætninger, som 

styringen etablerer, kan have negative implikationer for styringen, såfremt det ikke 

ekspliciteres af regeringen, hvordan de skal balanceres og måske ligefrem 

understøtte hinanden i danske virksomheders arbejde med Corporate Social 

Responsibility.  
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BILAG 1  
Interview med Anders Bomholt, fuldmægtig i CENSA, d. 14/12/09 
 
LL: Måske du vil præsentere dig selv helt fra starten? 
(-1:08:54)  
AB: Ja, jeg arbejder primært med [§] 99a i årsregnskabsloven. Altså, jeg er ikke uddannet 
jurist, men vi har sådan nogle forskellige...vi har dels sådan en [...] en fortolkerrolle i 
forhold til virksomhederne og revisorerne, så hvis de har spørgsmål til, hvordan de skal 
opfylde loven, så kan de henvende sig til os. Og så forsøger jeg at svare på det. Og hvis 
jeg ikke kan det, så har vi en juridisk afdeling, som sidder med det mere lovtekniske.  
LL: Hvad er din egen baggrund? 
(-1:08:15) 
AB: Det er scient.soc fra RUC [Roskilde Universitetscenter]. Jeg har læst offentlig 
administration og internationale... [internationale udviklingsstudier]. Men vi laver en masse 
andre projekter end det også. Så det er sådan en meget bred opgave pallet vi sidder med 
her, hvor loven i virkeligheden er...altså den ene paragraf dér, der er det eneste jura vi 
har i virkeligheden.  
LL: Hvad sidder du ellers med? 
(-1:07:48) 
AB: Vi skal for eksempel lave en konference til næste år, som er sådan et ISO  
[International Organization for Standardization] topmøde, hvor...til næste år bliver en ny 
international standard for samfundsansvar, ISO 26000, som er en industristandard, bliver 
formentlig ligesom vedtaget. Den laver vi så et møde om, som er det sidste møde i 
arbejdsgruppen, hvor vi regner med at lave noget CSR-festival ud over det.  
LL: Har du været med i arbejdet omkring ISO-standarden? 
AB: Nej, det har jeg ikke. Men kontoret er med i arbejdet, kan man sige. Vi har haft 
repræsentation i arbejdsgruppen siden 2005 eller sådan noget. Så vi er med i, hvad kan 
man sige, både den danske sparringsgruppe og i [...] den internationale arbejdsgruppe. 
Men ja, vi laver mange andre ting, altså klimakompas og CSR-kompas og...ja, 1000 
forskellige projekter.  
LL: Så du er ’bred’? 
AB: Ja altså, jeg sidder primært med nogle opgaver, men jeg lapper tit ind over med de 
andre, når der er behov for det.  
LL: Hvad tænker du egentlig, nu når du taler om ISO-standarden? Tænker du at den vil få 
stor betydning fremover, eller hvordan? Er det et godt stykke arbejde, synes du? 
AB: Jeg har faktisk ikke detailkendskab til selve standarden, men det lyder som om, at den 
er rimeligt bredt dækkende, og at den har...altså det er jo en standard der er blevet til i 
forhandling mellem 400 virksomheder fra 90 lande og 6 stakeholdergrupper, så det er en 
meget...altså det er jo et konsensusdokument. Så den er jo ikke...det er ikke sikkert, at 
NGO’erne [Non-Governmental Organizations ] vil se den som en milepæl. Virksomhederne 
vil måske heller ikke se den som en milepæl, men den er måske det der fælles fodslag, 
som vi ligesom kan blive enige om, at det er sådan...det er måske det vigtigste skridt på 
vejen i forhold til at nå en eller anden fælles forståelse af...hvor er det vi skal hen? 
LL: Det er jo tit det er problemet med de her store konsensusprojekter, at så bliver de 
måske en lidt lav fællesnævner? Men det ved jeg ikke om du...? 
AB: Det er jo set med vores øjne måske. Men der er sikkert nogle af de andre deltagende 
lande, som vil synes, at den går for vidt. Kineserne har været ret meget på stikkerne for at 
få menneskerettighederne ud. Det er så ikke lykkedes. Så det er jo sådan alt afhængigt af 
hvad for et perspektiv man ser det fra. Altså man kan sige, grunden til at vi synes, at det 
her fører nogle vegne, det er...altså det støtter op om en international tilgang til tingene. 
At det kan ikke nytte noget, at vi Danmark går rundt med vores egne små standarder for, 
hvordan virksomheder skal gøre det her i den store verden. Danske virksomheder er jo 
globaliserede ik’? De 10-12.000 som skal rapportere for eksempel er jo i lang udstrækning 
internationaliserede, og mange af de mindre er også...så hvis det her...altså hvis 
samfundsansvar skal være et konkurrenceparameter, så bliver man nødt til at orientere 
sig internationalt og ligesom referere til nogle standarder som virksomhederne i andre 
lande, som er ens kunder, og som er ens leverandører, også kan forholde sig til. [...] det er 
derfor vi i handlingsplanen [regeringens Handlingsplan for Virksomheders Samfundsansvar]  
har lagt os op ad Global Compact, som er det største initiativ på det her område.  
(-1:03:10) 
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LL: Hvis man tager udgangspunkt i det her med det internationale, så kan man sige, at I 
har, det er også ét af de spørgsmål jeg har skrevet ned [og sendt til AB forinden 
interviewet]... at I har sådan lidt en italesættelse af, at det er vigtigt, at virksomhederne 
ligesom selv finder frem til, hvad der er vigtigt for dem, og finder frem til deres egen 
definition af, hvad de mener, at samfundsansvar er. Og så på den anden side, så har I en 
opfordring til, at man skal bruge FN’s standarder; UN PRI [United Nation’s Principles for 
Responsible Investments] eller Global Compact eller OECD’s [Organisation for Economic 
Co-operation and Development]...og man kan sige, at man umiddelbart kan læse det som 
om, at der er lidt en modsætning i det, fordi det er jo nogle standarder, som I anbefaler,, 
og samtidig anbefaler I, at man ligesom selv finder ud af, hvordan man definerer...ser du 
det som en modsætning, eller ser du det som noget smart, eller...? 
(-1:02:08) 
AB: Nej, det synes jeg egentlig ikke, at det er. Jeg synes, at det giver den fleksibilitet, som 
mange virksomheder har brug for. Fordi, hvis tager udgangspunkt i Global Compact, så er 
det 10 principper, som bygger på ILO-konventioner og FN-konventioner, og som...det 
strategiske element går på, at man kan starte, hvor man ligesom synes, at det er mest 
relevant og...altså kravet i Global Compact, det er, at man kan starte med at rapportere 
på noget af det, og så efter en årrække, så skal man rapportere på det hele, altså hvad 
laver man, i sin årlige redegørelse til Global Compact. Men der står ikke noget om, hvor 
meget man skal lave, eller det er ligesom op til virksomhederne selv. Hvad er vi egentlig 
for en størrelse, og hvor giver det mening at gøre noget. Og det gør jo, at virksomhederne 
kan fokusere deres kræfter dér hvor det giver mening, og hvor de rent faktisk har en 
mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. Så det er sådan sent...jeg synes ikke der 
er noget modsætningsfuldt.  
LL: Men man kan sige, altså der er jo stadigvæk et niveau af ’compliance’ i det, hvis vi 
tager for eksempel Global Compact, så er der jo stadigvæk, for at være konkret, for 
eksempel arbejdstagerrettigheder, og det økonomiske ansvar er meget på anti-korruption, 
så man kan tale om at der er en form for ’compliance’ niveau også. Men den måde i 
udtrykker jeg på i handlingsplanen er, sådan som jeg læser det, at virksomhederne skal 
finde frem til dér hvor deres kernekompetencer er, og så kun fokusere på det. Men 
hvordan i forhold til de her mere generelle standarder? Er det noget i også anbefaler? 
Altså, at man har et ’compliance’ arbejde også? Eller at man simpelthen bare nøjes med at 
fokusere på, der hvor der virkelig rykker for ens forretning? Forstår du, hvad jeg mener? 
(-1:00:04) 
AB: Ja, det gør jeg. Og det er både og. Man skal gøre hvad man kan for at sikre sig, at 
man ikke overtræder menneskerettighederne og arbejdstagerrettigheder og så videre, og 
overholder gældende lovgivning i de lande man er i. Man kan jo sige, at det er jo ikke 
frivilligt, vel? Eller...men der er jo steder hvor, at man ikke har en indflydelse i forhold til 
sine underleverandører, eller hvor man er så lille en spiller, så det ikke giver mening at 
bruge al krudtet dér. Og det er det der menes med det forretningsdrevne, at man skal 
prøve at tænke over, hvor kan det have en effekt både for ens egen forretning og for 
samfundet? Så der ligesom bliver skabt mest mulig værdi de to steder af det arbejde du 
laver. Handlingsplanen udspringer jo af et ønske om at få danske virksomheder til at se 
det her som en forretningsmulighed snarere end en administrativ byrde. Altså få dem ud 
af det defensive felt og ind i det offensive felt.  
(-58:59) 
LL: Hvis man skal sætte det lidt på spidsen: Kan man sige, at det for nogens 
vedkommende kan ses lidt som et carte blanche til at springe compliance niveauet over, 
og, i gåseøjne, ikke opføre dig ordentligt, og så lave green-washing? 
AB: Det må de jo selv vurdere. Altså, det har helt klart ikke været intentionen. Det er helt 
klart intentionen, at man skal overholde de konventioner, der er fastsat fra FN. Det er 
mere i forhold til, hvor batter det noget. Hvor kan man rent faktisk gøre en forskel. Så det 
skal ikke ses som et carte blanche. 
(-58:09) 
LL: Jeg tænkte på, i forhold til det her du siger med den internationale konkurrence. 
Hvordan...kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan at det skal hjælpe Danmark som land 
i den internationale konkurrence? 
AB: Ja, altså, vi mener jo, at samfundsansvar er noget man kan tjene penge på. Det er 
måske meget godt eksemplificeret ved det der er sket inden for grøn teknologi, hvor man i 
70’erne og 80’erne har gjort et stort stykke arbejde for at presse virksomhederne til at 
tænke i nye teknologier der er energibesparende eller ressourcebesparende, og så i vid 
udstrækning har gjort, at Danmark er helt fremme inden for grøn teknologi. Producenter 
som Vestas og...vi har nogle af de mest effektive kulkraftværker i verden. Det er det 
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samme vi ser ske her, eller vi forestiller os her. Hvis man ser de her muligheder, der er, så 
er det det, der overlever på lang sigt. Så er man med til at sikre sin virksomheds 
langsigtede overlevelse.  
LL: Så er visionen...ser I et potentiale for...er det så alvorligt ment, så Danmark ligesom 
kan bruge det som et brand? Altså CSR som et koncept? 
AB: Ja 
LL: Det ligger også i den samlede strategi? 
AB: Ja, helt afgjort. Helt afgjort. Det er et af de fire punkter i handlingsplanen. Det er helt 
klart den langsigtede ambition. Helt sikkert. 
LL: Hvad ser I, at fordelene er ved at lovgive i form af et oplysningskrav i stedet for at 
have en mere...vi var måske lidt inde på det før...men at have en mere substantiel 
lovgivning, hvor der er nogle konkrete standarder og så videre? 
AB: Ja, altså. Det er måske i virkeligheden lidt to forskellige ting. Der er dels det dér, hvad 
skal man redegøre for. Altså man kan sige, så kunne man sige, at så man kunne have 
opstillet meget specifikke indikatorer [...] som virksomhederne skulle adressere og 
redegøre for årsrapporten. Eller skal man gøre det fleksibelt som det er nu kontra den 
substantielle lovgivning, og der kan jeg fornemme, at du ’hinter’ til, hvad man gør, og ikke 
så meget, hvordan man fortæller om det. Altså, hvad er det for nogle konventioner man 
overholder...er det den slags krav måske? 
LL: Ja. Altså, jeg tænkte ikke konkret, da jeg skrev spørgsmålet, men.. 
AB: Altså, grunden til, at det er holdt så fleksibelt er jo netop for at give virksomhederne 
spillerum og for at  anerkende, at de er dem der ved bedst, hvordan deres butik fungerer, 
og hvor der er muligheder. Og overlade det til dem frem for at indføre en eller anden mere 
rigid lovgivning, som ville pålægge dem en masse byrder. Det er jo lige præcis én af 
styrelsens målsætninger, eller regeringens målsætninger, det er, at nedbringe de 
administrative byrder. Så det er noget med at holde en balance mellem på den ene side at 
få virksomhederne til at rykke på det her og på den anden side ikke at gøre det for 
firkantet.  
LL: Er der ikke også, når du siger balance, så er det vel også et trade-off i forhold til 
risikoen for lige pludselig at have nogle virksomheder, der rykker rigtig meget, og nogen 
som slet ikke gør noget overhovedet? For det er jo en meget blød lovgivning? 
(-53:36) 
AB: Jo, man kan sige, at i Danmark, der er alle de her ting jo allerede i vid udstrækning 
reguleret. Når danske virksomheder er i front, altså internationalt, så er det jo i mange 
tilfælde fordi, at mange af de ting som i udlandet bliver opfattet som CSR, det er 
simpelthen bare reguleret. Det er velfærdsstaten. Men det er der jo også en del lande, 
hvor det ikke er tilfældet, hvor standarden er noget lavere. Og det kan jo dels være fordi, 
at deres lovgivning ikke er så god som den danske, men det kan også være fordi, at 
håndhævelsen af den lovgivning ikke er lige så god. Og man kan sige, det er jo, når man 
begynder at regulere, hvordan danske virksomheder opfører sig i udlandet, så kommer 
man jo ind i sådan en [...] ’territorialitetsting’, hvor meget kan ligesom bevæge sig ind på 
de her landes juridiske domæne. Og det er jo en ting man skal passe på med. Men 
samtidig, så er det jo en opgave at forsøge at skubbe virksomhederne i retning af [...], 
altså vi ser jo eksempler på virksomheder, der prøver at påvirke [...] i det lande, hvor de 
opererer, for eksempel ved at nægte at betale bestikkelse, hvis det er sådan nogle ting, 
der bliver bedt om. Men det er jo et hamrende komplekst område, og det er derfor, at det 
er så svært at lovgive om. Så er der det klassiske eksempel med børnearbejde ikke? 
Hvordan forholder man sig til det? Skal man...altså, hvis man går ind og siger nul 
tolerance for børnearbejde, så risikerer man at skubbe nogle af de her børn ud i endnu 
værre forhold, så er det måske bedre at gå ind i et konstruktivt samarbejde og forsøge at 
forbedre tingene end bare at trække sig helt ud og boycotte. Det kan for eksempel være 
kakaobranchen i Ghana... 
LL: Toms? 
AB: Toms for eksempel. Det er en kæmpe gråzone. Og den er ekstremt svær at trække en 
grænse i.  
LL: Ja altså, når du siger ’trække en grænse’, så mener du i forhold til, hvordan 
virksomhederne skal agere i udlandet? 
AB: Ja. Og hvor langt deres ansvar går. Altså, hvor langt ned i ens leverandørkæde kan 
man forvente...har man, kan man sige, indflydelse som virksomhed? Det kommer jo an på 
rigtig mange ting. Hvor meget aftager [...] for denne her leverandør? Og hvad for lande er 
der tale om? Og hvad for produkter er der tale om? 
LL: For lige at vende tilbage til det juridiske omkring, at der lovgives om et 
oplysningskrav: Ser du...jeg har også skrevet det i spørgsmålene...ser du overordnet, at 
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der er noget nyt i det, eller er der noget specielt i den måde, at lovgivningen er 
konstrueret på, sådan helt overordnet? Altså, er der nogle ting du vil fremhæve? 
(-51:17) 
AB: Det vi synes, der er så smart ved denne her lov det er, at den er i høj grad overlader 
til virksomhederne at selvregulere sig inden for denne her ramme, og gøre i det i dialog 
med deres stakeholdere. Virksomhederne kan jo skrive, hvad de vil, kan man sige. Der er 
ikke nogle krav til, hvordan de skal arbejde med det, eller hvad for et 
rapporteringsværktøj de skal bruge til det, hvis de vil det, eller hvordan deres interne 
systemer skal sættes op, så de bedst gør det. Igen, fordi vi mener, at det kommer an på, 
hvordan virksomheden er organiseret [...], og det har de bedst selv viden om at kunne 
gøre. Men den giver alligevel et pres til at komme på banen og tage aktivt stilling til, 
hvordan vil vi arbejde med det her, hvis vi vil arbejde med det? Og hvis ikke de vil arbejde 
med det, så skal de skrive det i deres årsrapport, og så er det jo op til deres stakeholdere, 
i mange tilfælde investorerne, og tage stilling til hvorvidt de synes, at det er godt nok. Det 
er et forsøg på at skabe en højere grad af gennemsigtighed. 
LL: For det er jo en ret spændende detalje i det her, at man bare kan skrive, at man ikke 
har nogle politikker for samfundsansvar, og at man ikke arbejder med det, hvilket jo 
umiddelbart kan virke mærkeligt. Men vil du fortælle lidt om det? For der er jo sikkert også 
en tanke bag det? 
(-48:39) 
AB: Det er jo igen fordi, at virksomhederne kan være forskellige. Og for nogle 
virksomheder vil det være mere presserende, at de gør det end andre, og på vidt 
forskellige måder, kan man sige. Så derfor så har vi holdt det så frit, at man ligesom 
tillader virksomhederne selv at udfylde det rum. Hvis virksomhedernes interessenter ikke 
mener, at virksomheden redegør tilstrækkeligt, eller at den ikke gør tilstrækkeligt, eller at 
der er nogle ting den overser, så giver det jo mulighed for at indgå i en dialog med 
virksomheden for interessenterne. Man kan sige, igen er det jo i det der spændingsfelt 
mellem virksomhed og interessent, at den der værdi skal skabes. Som vi ser det, er det 
ikke i dialog mellem virksomhederne og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kontrolfunktion, 
at den der værdi den...altså vi er jo ikke i stand til at vurdere hver enkelt virksomhed, om 
de gør det godt nok eller ej ude i en eller anden produktkæde. Men det skulle 
virksomhedernes interessenter måske i højere grad være i stand til. 
LL: Så der ligger måske også en funktion i, at det ikke er så rart for virksomhederne at 
skrive, at man ikke rapporterer i forhold til sine interessenter? Eller hvordan? Er det også 
tænkt ind i det som en funktion? 
AB: Altså, virksomhederne kan jo frit gøre det. Hvis der er forhold der gør, at 
interessenterne ikke er tilfredse med det, så kan de jo gøre det gældende over for 
virksomheden, at de synes, at det er ikke godt nok. Og det vil formentlig skabe det pres 
hos nogle virksomheder...det vil formentlig give dem et velment skub til at komme i gang 
med nogle ting, som de måske har syntes har været svære. Og så gå i dialog med deres 
stakeholdere - hvordan skal de gribe det an? Hvad for nogle problemer ser de? En 
væsentlig del i oplysningskravet er det her aspekt omkring væsentlighed, ligesom det er i 
resten af årsrapporten, ledelsesberetningen. Man skriver jo ikke alt i sådan en rapport, der 
er grænser for, hvor lang den kan være. Så et væsentlighedskriterium for virksomheden er 
at finde ud af, hvad er det der er materielt for virksomheden at beskæftige sig med? Hvad 
er de vigtigste ’issues’ for os på det her område? Det er klart, det kobler direkte til idéen 
omkring det forretningsdrevne samfundsansvar – at man skal beskæftige sig med det 
væsentlige. 
(-45:43) 
LL: Nu nævner du selv det her med stakeholdere og interessenter og det pres, som de 
lægger på virksomhederne. Hvad tror du, bliver virksomhedernes største 
motivationsfaktor? Bliver det selve handlingsplanen og ændringen i årsregnskabsloven 
eller bliver det deres interessenter? Forudsat, at de begynder at rykke på CSR, hvad er så 
den største motivationsfaktor for den proces, tror du? 
AB: Det er nok meget forskelligt. I bund og grund så er intentionen jo, at de skal gå i gang 
med det her, og så finde ud af, hvor er forretningspotentialet i det her. Igen skulle det jo 
gerne blive business casen, der er drivkraften, dels i forhold til kunder og medarbejdere og 
så videre. 
LL: Så du mener ikke nødvendigvis, at det er ud fra en risikobetragtning, at man går i 
gang med CSR-arbejdet? 
AB: Det er nok også en risikobetragtning, men jeg ved ikke, om den kommer fra 
årsregnskabsloven. Det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror sådan set bare, at...altså man kan 
sige, at hvis man behandler sine medarbejdere grimt, så har man en risiko for ikke 
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længere at kunne tiltrække de bedste medarbejdere. Og det vil på længere sigt have en 
effekt på virksomhedens bundlinje. Så der er givetvis en mængde risici, som ikke har så 
meget med oplysningskravet i årsregnskabsloven at gøre, men hvor oplysningskravet kan 
være med til at få det her lidt længere frem i bevidstheden hos virksomhederne. Hvor er 
det, der er ’issues’ inden for samfundsansvar, som kan have potentielle skadevirkninger 
for vores forretning i fremtiden? Det kan også være: Hvad er det for nogle råvarer vi 
’sourcer’? Er det råvarer, der er knappe, og som kan løbe ud på længere sigt? Er det 
råvarer, som forurener, og som kan blive heftigt beskattet i fremtiden? Altså, der er 
simpelthen et forsøg på at få flere elementer i spil i forhold til strategien.  
LL: I forhold til det her med det forretningsdrevet og konkurrenceelementet, også i forhold 
til det globale element; på den ene side er der er ret klar italesættelse af, at det gælder 
om at klare sig i den globale konkurrence, både for den enkelte virksomhed, og for 
Danmark som land, og på den anden side er der også mange argumenter for, at det er 
vigtigt, at virksomhederne går ind og tager et fælles ansvar for den globale udvikling og 
for at udviklingslande også får del i denne økonomiske udvikling. Ser du at der ligger en 
potentiel modsætning i disse to typer af argumenter i handlingsplanen, eller ser du det 
som en styrke? 
(-42:11) 
AB: Nej, det synes jeg egentlig ikke, at der gør. Altså, handlingsplanen betoner jo netop, 
med fokus på forretningsdrevet samfundsansvar, win-win aspektet af det. Virksomhederne 
skal forsøge at identificere de steder, hvor det giver mening – både for deres egen 
bundlinje og for samfundet. Der er det, at det går hen og bliver bæredygtigt. Man kan 
sige, nogle af de sponsorater, som virksomheder laver er ting, som ikke er bundet så godt 
op på forretningen, og som måske hænger lidt på kanten, er nok i større fare for at blive 
set som noget add on. Noget gratis sul, som man kan skære af i krisetider. I forhold til 
nogle mere strategiske prioriteter, der er bundet op på kerneforretningen, og som rent 
faktisk bidrager til virksomhedens forretningsmodel positivt. Hvis man har nogle initiativer 
i gang, som giver pay off til virksomhederne, så vil der jo være mindre incitament til at 
skære dem fra på et tidspunkt, hvor det går dårligt. 
(-41:10) 
LL: Men jeg tænker egentlig mere på, at på den ene side så opfordres virksomhederne til 
at gå ind i denne her konkurrence og gå forrest og blive vindere i stedet for tabere, og på 
den anden side så opfordres de også til at tage et ansvar for at udviklingslande får del i 
kagen og kommer med ind i konkurrencen. Er der ikke, sat lidt på spidsen, en helt 
grundlæggende modsætning i at man på den ene side skal vinde kampen og man på den 
anden side skal have de andre med? 
AB: Det synes jeg egentlig ikke nej.  
LL: Ok. Jeg spurgte mere lovteknisk [i de fremsendte interviewspørgsmål] omkring det her 
med sanktioner, og hvordan de kan straffes med bøder, og at I laver stikprøvekontrol... 
AB: Ja det er selvfølgelig en mulighed, men den væsentligste mulighed for os at se, det er 
den sanktion virksomheden kan møde fra sine interessenter. Så den juridiske sanktion er 
ikke den primære for denne her lov. Det vil være presset fra interessenterne, som vi ser 
det. Det er jo igen dér værdien skal skabes med det her arbejde. 
LL: Men jeg synes at jeg har hørt Carsten Ingerslev [kontorchef for CENSA] sige på et 
tidspunkt, at han mente også, at virksomhedernes motivation var, at de frygtede at få en 
anmærkning og blive hængt ud. 
AB: Nej, vi laver ikke et register over syndere, hvis man kan sige det. Men det vil der da 
givetvis være andre der kunne finde på, tænker jeg. Men man kan risikere, at man 
kommer i bad standing hos nogle interessenter, hvis man har nogle presserende issues, 
som man ikke adresserer eller ikke vil se i øjnene.  
LL: Jeg tænker mere konkret på, hvis man ikke overholder loven og ikke skriver noget i sin 
årsrapport, så bliver det vil noteret et eller andet sted, gør det ikke det? 
AB: Årsregnskaberne bliver kontrolleret på stikprøvebasis. Så det er ikke sådan, så der 
sidder én og kigger alle 500.000 årsrapporter igennem og siger: ”Nå, det var en stor 
virksomhed, hvorfor har den ikke skrevet noget om...”. 
LL: Men hvis man så snupper en i kontrollen, som får en bøde, så bliver det vel anført et 
sted? 
AB: Jeg kan faktisk ikke helt huske proceduren for det. 
LL: Det synes jeg nemlig bare, at Carsten Ingerslev han omtalte. Men ved du, hvor mange 
ressourcer i har tænkt jer at bruge på de her stikprøvekontroller? Har i en plan for, 
hvordan I prioriterer det? 
AB: Nej det har vi faktisk ikke. Altså, det bliver kontrolleret på lige vilkår som det det 
finansielle bliver kontrolleret. Vi laver en undersøgelse til næste år, som skal evaluere, 
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hvordan virksomhederne rapporterer, og det skal munde ud i: Hvad vil der videre ske på 
det her område? Går det godt? Går det skidt? Hvor er der problemer? Hvordan modtager 
virksomhederne det her? Hvordan kommer vi ud af det? Men det er ikke fordi, at der er en 
sanktionsmodel inde i den lige umiddelbart i hvert fald.  
LL: Det lyder heller ikke til, at det [sanktionsmuligheder], er den væsentligste mekanisme 
eller motivationsfaktor? 
AB: Nej.  
LL: Tror du, at vi kan forvente, at der kommer mere dansk lovgivning på det her område? 
Jeg tænker også på, at nu er det jo kun de cirka 1100 største virksomheder der er 
omfattet af det her oplysningskrav? 
AB: Det er et meget godt spørgsmål. Det kommer nok an på, hvad for en farve regering vi 
har. Oppositionen havde...jeg tror, at det var SF, der foreslog under behandlingen af 
loven, at man indførte at virksomhederne skulle rapportere ved hjælp af GRI’s guidelines. 
Og det omfatter ikke flere virksomheder, men det er en skærpelse af kravet, mere 
detaljeret. Det ville være en anden mulighed, eller det ville være én mulighed: Man kunne 
lovgive mere. Men umiddelbart er min personlige vurdering, at det ikke er lige forestående 
i forhold til, hvad denne her regering vil gøre. [...] 
(-34:41) 
LL: Det er i Sverige, de også har GRI-principperne inde ikke? 
AB: Jo. Og det er jo så de der 40 virksomheder, der skal rapportere i forhold til GRI. Og 
alle de andre virksomheder skal ikke rapportere. Det er en anden måde at gøre det på. 
LL: Der kan man vel sige, at i Danmark der rammer man flere, men det er ikke lige så 
strenge krav? 
AB: Ja, det er i hvert fald ikke lige så detaljerede krav. 
LL: Kunne man forestille sig, at det kunne udvides til også at komme til at omhandle små 
og mellemstore virksomheder på et tidspunkt? 
AB: Det er lidt svært at sige. Man kan sige: De helt små virksomheder...sådan noget mand 
og kone virksomheder eller tømmermester...årsregnskabsloven er jo lidt gearet på en 
måde, som den er nu. Man har inddelt alle virksomheder i regnskabsklasser, og de 
mindste virksomheder har færre krav til deres regnskaber, og de store har flest krav til 
deres regnskaber. Og det er derfor, at loven kun gælder for dem i regnskabsklasse D og 
de store i regnskabsklasse C. Det er jo også ud fra devisen, at der jo rent faktisk er nogen 
der læser de store virksomheders regnskaber. Men for mange af de små...der er jo ikke 
nogen der læser dem. De blive jo sendt ind til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og laver 
revisor check up, så der ikke er nogen uregelmæssigheder, men det er jo ikke fordi, at de 
har en kæmpe interessentskare som bruger den der pågældende tømmermesters 
regnskab som et sted de henter deres information om samfundsansvar. Det kan være, at 
denne her tømmermester han sponserer den lokale fodboldklub eller laver nogle ting pro 
bono i lokalsamfundet, og så er det ligesom på den led, at han kommunikerer sit 
samfundsansvar i sin.... Eller det kan være at han får noget avisomtale, eller hvad ved 
jeg. Men jeg tror, at man skal huske at se rapporteringen som et led i virksomhedens 
kommunikationsansvar, hvor regnskab er én type kommunikation. Og man kan 
kommunikere på mange måder, men det er i hvert fald én af dem. 
(-34:56) 
LL: Vil du helt overordnet fortælle om, hvordan de enkelte værktøjer, altså Overskud med 
Omtanke, CSR Kompasset og...om du vil prøve at fortælle lidt om, hvordan de hver især 
bidrager til det overordnede? 
AB: Ja. Så vidt jeg husker, så var det CSR Kompasset, der var det første projekt, som er 
et værktøj, der skal hjælpe virksomheder med at kommunikere deres Code of Conduct i 
forhold til kunder og leverandører. Og den er møntet, ikke kun på store virksomheder, 
men også på små virksomheder som for eksempel sælger til virksomheder, der kræver, at 
en virksomhed har en Code of Conduct og så videre, og ligesom kan sige, hvordan 
overholder i de her regler, man nu sætter op. Det er et værktøj som ligesom skal 
hjælpe...altså, for mange af de her virksomheder så er det her jo reguleret ved dansk lov, 
for de aktiviteter som virksomhederne har internt, eller i Danmark. Så der kan de ligesom 
finde ud af, hvad faen betyder det, når denne her Code kommer ind af døren: 
”Børnearbejde, jamen det har vi jo ikke noget af. Hvorfor er det lige, at vi ikke har det? 
Det har vi ikke, fordi det er forbudt i Danmark”. Så der kan man jo sige: ”Vi har ikke 
børnearbejde. Og det på grund af den og den lov”. Det sætter virksomhederne i stand til 
samle sådan en erklæring til sine kunder, eller opstille en Code of Conduct for sine 
leverandører. Så er der OMO [Overskud med Omtanke]. Det er et projekt, som satte fokus 
på forretningsdrevet samfundsansvar, og som underviste 12.651 medarbejdere og ledere i 
strategisk CSR. Og det er det største enkeltstående projekt vi har lavet til dato. Og det var 
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dér det forretningsdrevne for alvor blev sat på dagsordenen. Og det er i vid udstrækning 
det vi stadigvæk bygger på. Vi er jo kommet videre end det. Men det var dér, det ligesom 
startede.  
LL: Nu trækker du selv lidt linjerne tilbage til, hvor det startede. Hvordan tænker du i 
forhold til ’det rummelige arbejdsmarked’ [lanceret af daværende socialminister Karen 
Jespersen i 1994]? Ser du også nogle linjer dér fra? 
AB: Ja, ja. Det rummelige arbejdsmarked, så er man ovre i Socialministeriet eller 
Beskæftigelsesministeriet. Den dér agenda, jeg tror det var Karen Jespersen, der 
lancerede den i sin tid. Og det var også dér, der her center [CENSA] på én eller anden led 
tog sit udspring. Centeret her er jo en fusion mellem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og 
TCC, det daværende [The] Copenhagen Center, som ligesom var forankret i det rummelige 
arbejdsmarkeds dagsorden. Og det var også en meget national dagsorden. Og det er også 
lidt koblet til ambitionen om...eller den realitet, at virksomhederne er blevet globaliserede 
i mellemtiden, kan man sige ik’. Og især i 90’erne måske. I hvert fald senest 90’erne og 
00’ere, der har den dagsorden vundet...eller der er globaliseringen blevet mere og mere 
en faktor, der gør, at man skal tænke samfundsansvar internationalt, hvorfor det heller 
ikke giver mening at have den forankret kun, eller så tungt på det rummelige 
arbejdsmarked. 
LL: Er det måske det, som du vil fremhæve som den største forskel i forhold til det 
initiativ, der er blevet lanceret nu, at der er tænkt globalisering med ind i det? 
AB: Ja, det vil jeg sige. Man kan sige, det rummelige arbejdsmarked er jo stadigvæk en 
vigtig del. Det er jo medarbejderhensyn og så videre. Men der er bare kommet nogle flere 
temaer på. Den er blevet...hvad kan man sige...det man kalder CSR, det er blevet lidt 
større, et lidt mere komplet begreb måske, det rummer nogle flere ting, rummer nogle 
flere dagsordener med korruption og så videre. Man kan sige senest, så har vi lavet 
Klimakompas, som jo er en rimeligt ny dagsorden. Igen for ligesom at ruste 
virksomhederne bedre til at arbejde med klima. At formulere en klimastrategi, prøve at 
hjælpe dem med at få styr på: Hvor meget udleder vi af CO2? (...) Prøve at hjælpe dem 
med at komme i gang med det arbejde.  
LL: Har der også været et link her til klimakonferencen i forhold til, hvornår man satser på 
de forskellige ting? Jeg tænker, har i brugt det lidt som et springbræt til det? 
AB: Det er jeg faktisk ikke klar over. Man kan sige, det startede jo...det blev lanceret 
sidste år i november 2008, så vidt jeg husker. Og nu er det ved at blive opdateret. Der 
kommer en engelsk version nu her. Jeg tror, at det er på lørdag, at den engelske version 
bliver lanceret. Men det er måske i højere grad en generel dagsorden der afstedkommer 
det.  
LL: Og hvad med Partnership Practice? 
AB: Partnership Practice kender jeg faktisk ikke så forfærdeligt meget til. Det må jeg 
ærligt indrømme.  
LL: Men så kan du måske sige noget lidt mere overordnet om...der er i hvert fald et fokus 
på partnerskaber, som er udpræget [ i handlingsplanen]. Det kunne godt virke som om, at 
der er noget I ser som noget positivt? 
AB: Bestemt. 
LL: Har du en mere generel kommentar omkring, hvordan I...? 
AB: Ja, altså det er jo noget vi følger. Og som med den øvrige CSR-dagsorden, så er vores 
tilgang den, at man som virksomhed skal forsøge at overveje, hvor er det man har nogle 
særlige kompetencer, man kan bidrage med? Hvor kan man bidrage med mere en penge? 
Mange af de her partnerskaber har jo traditionelt set været betragtet som filantropi og 
sponsorater og sådan nogle ting. Og der er jo masser af NGO’ere, som specialiserer sig i at 
fund raise i forhold til virksomhederne. Men man ser mere og mere, at virksomheder 
begynder at tænke i andre typer af partnerskaber end kun penge. Altså, hvor man som 
virksomhed bruger sine kernekompetencer, man kan sige det unikke i virksomheden, til at 
hjælpe NGO’er med at løse nogle opgaver. Jeg mener, var det ikke TCC og Røde Kors, som 
har lavet sådan et partnerskab, hvor TDC hjælper med telekommunikationen i 
krisesituationer. Det er jo ikke lige en NGO’s kernekompetence, eller i hvert fald ikke Røde 
Kors’ kernekompetence måske, det tekniske i telekommunikation, at få det til at spille. 
Men det er sådan et felt, hvor TDC kan hjælpe dem. Hvad har vi ellers? Så er der 
Ældresagen og Codan, tror jeg det er, der samarbejder om at tilbyde nogle særligt 
skræddersyede forsikringer til ældre, så man ligesom kobler den viden Ældresagen har om 
ældres behov med den ydelse forsikringsselskabet har at tilbyde. Så man tilbyder en bedre 
målretning af virksomhedens produkter. Det er nok det man kommer til at se. Det er 
stadigvæk sådan lidt i sin vorden. Men mon ikke det er noget vi vil se fremover? Denne 
her mere tætte form for partnerskaber. 
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LL: Og det er noget i ønsker at støtte og afstedkomme i højere grad? 
AB: Ja, helt klart. Det er helt klart i forlængelse af konceptet om forretningsdrevet 
samfundsansvar. Helt sikkert.  
(-23:13) 
LL: På hjemmesiden har I et faneblad, som henvender sig specifikt til investorer, så det 
virker lidt som om, at der er en lidt særlig kommunikation til dem? Kan du fortælle lidt 
om: Hvorfor det? Og er du enig, for det første? 
AB: Jeg ved ikke, om der er en særlig kommunikation til investorer fra vores side. Men de 
har i hvert fald en fremtrædende plads i debatten, synes jeg godt man kan sige. Der er for 
eksempel en vagthundsorganisation som DanWatch, som jo har stort fokus på 
investorernes rolle i virksomhedernes samfundsansvar og som senest har kigget på 
danske pensionskassers investeringer i virksomheder, som fremstiller klyngebomber og 
sådan nogle ting... og som er interessant fordi at nogle af de her investorer jo er rimeligt 
væsentlige spillere, og som måske har bedre muligheder som individuelle aktører for at 
gøre deres indflydelse gældende overfor en virksomhed end den enkelte forbruger. Og 
derfor gør det jo også dem til et lidt lettere mål for NGO’er. Derudover så er det jo også 
interessant det dér med, hvordan får man investorerne på banen i forhold til 
samfundsansvar? De vil jo gerne kunne tjene penge på det, hvis de skal investere i en 
virksomhed, så skal det ikke være for deres blå øjnes skyld, med mindre at det er 
investorernes egne penge, så kan de jo gøre hvad de vil. Men hvis de har interessenter 
som er almindelige pensionsopsparerer, helt almindelige menneskers penge er placeret 
dér, for at betale for de her helt almindelige menneskers alderdom, så kræver det jo, at 
pensionsselskabet har opbakning fra de her opsparere...ejere dybest set, til at investere 
de her penge på en bestemt måde. Hvordan kan man vise, at det kan betale sig? Hvordan 
kan man vise business casen i at investere etisk? Og hvordan gør man det lettere for 
investeringsmiljøet, aktieanalytikere, hvordan gør man den information tilgængelig, at det 
kan lade sig gøre? Det er helt klart et spændende område, som vi også arbejder med. 
Blandt andet i samarbejde med UN PRI.  
(-19:47) 
LL: Men ser du, at business casen er lige så oplagt for investorer? Altså, forretningsdrevet 
samfundsansvar, er det ligeså meget et koncept for investorer at omfavne? Eller er der en 
anden tilgang dér i forhold til dem? 
AB: Jeg tror, at på en eller anden led, er de jo et stykke fra dér, hvor tingene sker. Hvor 
virksomheden måske køber en lang række produkter og har en lang række produkter, så 
har investorerne deres produkter, er jo de finansielle papirer i mange tilfælde. Og det er  
måske lidt sværere for dem at gennemskue hver enkelt virksomhed, hvordan gør de det 
egentligt? Hvordan sikrer vi, at vores kroner ikke bliver investeret i noget, vi ikke kan stå 
inden for? Så det er en rigtig interessant ting det dér med, hvordan øger man 
transparensen i forhold til investorerne? Så de får bedre muligheder for at vælge (...) 
etiske profiler for virksomhederne træder klarere frem.  
LL: Tror du, at de på samme måde som almindelige virksomheder bliver motiveret af 
forretningsdrevet samfundsansvar og de forskellige initiativer og værktøjer I har til hjælp?  
Tror du, at det er de samme faktorer, der gør sig gældende? 
AB: Ja, jeg tror helt klart at det dér business case argument er der, ligesom det er der for 
virksomhederne. Men ligesom virksomhederne ikke er en homogen gruppe, så er 
investorerne det heller ikke. Det er ikke så længe siden, at jeg hørte en finansmand ridse 
op, at der er jo cirka, altså når man værdisætter én eller anden aktie, så er der en del man 
kan sige, at det er, altså prisfastsættelsen den skyldes intangible assets, og så er der en 
del der skyldes intangible assets, altså håndgribelige faktorer. jeg mener han sagde, 20 % 
skyldes tangible assets og 80 % intangible assets, altså hvor er virksomheden på vej hen? 
Hvad er mulighederne? Hvad er forecasts de næste...fremad i tiden? Der er rigtig mange 
ting, som spiller ind, og som kan have en eller anden CSR-dimension, risiko eller hvad 
man nu vil kalde det, muligheder.  
LL: Var det en UN PRI mand? 
AB: Nej det var ikke en UN PRI mand. Det var en main stream investor. Og derudover så 
sagde han, at der er måske 20 % af markedet, jeg ved ikke om det tal holder, det skal jeg 
ikke kunne sige, men det var det han sagde, 20 % af markedet. af investorerne, kigger på 
SRI og så er der 50 % main stream investorer og så er der 20 % day tradere. Altså, 
spekulanter, eller investorer, som køber en aktie den ene dag, venter på, at den stiger en 
lille smule, og sælger den den anden dag. Den sidste type investorer når man formentlig 
ikke (...) i den slags ting her. For deres tidshorisont er simpelthen så kort, så det er ikke 
et parameter, om virksomheden er socialt ansvarlig eller ej. SRI segmentet i toppen er i 
højere grad motiveret af ansvarlige investeringer, eller af CSR-temaet. Så dem, der bliver 
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interessante at nå, det er jo også dem i midten, dem som ikke er overbeviste, dem som 
kræver lidt mere...lidt flere beviser før de går ind i det. Og man begynder efterhånden at 
kunne se flere og flere undersøgelser, der peger på en sammenhæng mellem det at en 
virksomhed agerer ansvarligt og det finansielle afkast. Man kan se, at der er en eller 
anden form for sammenhæng, men hvad denne her sammenhæng konkret går ud på, det 
er jo straks lidt sværere. Så det bliver spændende at se, hvordan man kan forklare den 
sammenhæng. 
(-15:11) 
LL: Men I har forventninger om, at de reagerer på samme måde som andre virksomheder? 
Altså, at de tager loven til sig, og går ind i CSR? 
AB: Ja, altså de skal jo også rapportere. 
LL: Ja, men jeg tænker bare på, at man kan gøre det på mange måder...man kan jo 
nærmest lade være med at gøre noget? 
AB: Nå, du tænker på, at de interesserer sig for det virksomhederne skriver i deres 
årsrapporter? 
LL: Nej, undskyld, måske jeg ikke formulerer mig klart nok. Jeg tænker mere på, om du 
tror, at de vil tage denne her CSR-dagsorden alvorligt som følge af handlingsplanen? Om 
investorerne vil det i samme grad som almindelige virksomheder? Tror du, at der er en 
differens der? 
AB: Det er måske svært at sige, om der er en forskel. Jeg synes man kan se, at der er 
flere og flere investorer, der tager det alvorligt. Det synes jeg helt klart. Man kan se, 
at...var det DanWatch der i sidste uge offentliggjorde en undersøgelse af danske 
pensionskassers, institutionelle investorers, hvad de havde af politikker og så videre (...) 
på klyngebomber (...)...og der var konklusionen fra DanWatchs side, at der var sket en 
forbedring.  
LL: Der var vist ikke flere der havde, vel? Havde Lægernes ikke også solgt ud? 
AB: Jeg tror der var...var det SEB [SEB Pension] der stadigvæk havde? Men den ligger på 
DanWatchs hjemmeside. Men det tror jeg helt sikkert er den vej det går. Man hører mere 
og mere, ser flere og flere der (...). Der er helt klart et større fokus i det miljø.  
LL: Men det er ikke bevidst, at I har en anden strategi i forhold til dem? Sådan rent teknisk 
har I ikke nogle overvejelser omkring at nå dem på en anden måde? Det lyder det ikke til? 
AB: Jo altså, det vi kigger på, det er jo meget hvordan synliggør vi de ansvarlige 
virksomheders ansvarlighed og den værdi det har overfor investorerne. Så det er helt klart 
en anden tilgang til det. Men man kan sige, vi har ikke så mange værktøjer og sådan 
nogle ting endnu, der er målrettet virksomhederne. Det kan jo være, at det kommer. 
LL: Ja, det er jo spændende. Tror du, at det er noget, som I vil komme til at udvikle mere? 
Altså værktøjer, som er målrettet investorerne? 
AB: Ja, det tror jeg bestemt. Altså, værktøjer bredt forstået. I øjeblikket der bliver 
Danmarks ratificering af Oslo-konventionen [Konvention mod Klyngevåben, underskrevet 
af Danmark i december 2008] behandlet i folketinget. Jeg tror, at man er nået til...er det i 
næste uge bliver den anden-behandlet. Og det er kort sagt en konvention, der går ud på 
at forbyde klyngebomber og sige, at det vil man ikke have noget med at gøre. Og i den 
forbindelse, der kommer vi...eller regeringen...staten, kommer til at lave en vejledning i 
ansvarlige investeringer. Så det er sådan måske dét der umiddelbart kommer til at ske, ud 
over det vi allerede har gang i. Derudover der har vi et arbejde i gang med UN PRI 
omkring et forskningsdagsorden. Vi havde et arrangement på Princeton University (...) 
School of Finance [Bendheim Center for Finance] sidste år i november, tror jeg det var, 
som ligesom var en diskussion af, hvad skal der til for at bringe SRI på dagsordenen? Og 
det har vi et arbejde i gang i med PRI.  
LL: Så det er en løbende dialog i har med dem? 
AB: Ja, vi har simpelthen en medarbejder udstationeret derovre, som arbejder med den 
dagsorden.  
LL: I har meget fokus på innovation? Kan du fortælle lidt om, hvor det kommer fra? Og 
hvorfor fremhæver I den tilgang? 
AB: Ja, altså det ligger i forlængelse af det forretningsdrevne samfundsansvar, at man ser 
flere og flere eksempler på virksomheder, der tænker samfundsbehov...eller ser at man 
kan tage samfundsansvar gennem en innovationsindsats, som kan være gunstig for én. 
Det kan være i gennem at finde på nye processer internt i virksomheden. Det kan være 
energibesparelser for eksempel. Det kan være at finde et nyt produkt, som rammer en ny 
målgruppe, som kan give...der er for eksempel en...Christian Hansen som er sådan en 
producent af ingredienser, de har gang i et projekt i Indien, ved jeg, som handler om 
yoghurtproduktion, hvor man er gået ind i projektet med nogle lokale mejerier, nogle små 
mejerier rundt omkring, i forhold til at lave en yoghurt til lokalbefolkningen. Som jeg 
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forstår det, så er yoghurt i Indien i høj grad noget, der bliver lavet i hjemmet, det er et ret 
uopdyrket marked, eller et område, hvor Christian Hansen er gået ind for at forsøge at 
opdyrke nogle markedsandele og sælge en bedre yoghurt kan man sige...til et segment, 
som ellers ikke var interessant før. Det er sådan nogle ting, man kan kigge på. Der 
er...hvis du kigger på Idékompasset, som er et endnu ikke offentliggjort kompas, men det 
er et værktøj, som skal sætte virksomhederne med at innovere og tænke samfundsansvar 
og innovation sammen. Det er en udvidelse af man-kan-tjene-penge-på-samfundsansvar-
tesen. Det er i den mere håndgribelige version...altså samfundsgavnlige 
produkter...produkter som møder nogle problemer...nogle behov, som ikke er adresseret 
kan man tænke på den måde. Det kan også være i forhold til klima for eksempel, eller 
affaldsminimering eller...der er en del forskellige eksempler inde på den side 
[Idékompasset], som er cases, som du kan tjekke ud. (...) lidt mere konkrete og 
håndgribelige eksempler end det jeg lige har forsøgt at fortælle om.  
(-6:01) 
LL: Så har jeg kun én ting tilbage: Jeg synes, at det er rigtig interessant, at I har en 
Facebookprofil. Henvender I jer til nogle andre dér, end I gør igennem, for eksempel, 
handlingsplanen som dokument? 
AB: Ja, det gør vi jo nok.  
LL: Hvad er målgruppen, og hvad er tanken bag at oprette en Facebookprofil? 
AB: Tanken er at udbrede kendskabet til samfundsansvar sådan helt overordnet set. Og vi 
når selvfølgelig nok en anden målgruppe dér, forhåbentlig, en vi gør i gennem 
handlingsplanen. Spørgsmålet er, hvor mange der læser handlingsplanen ud over en lille 
skare, som er interesseret i CSR-dagsordenen, og så bemærker, at den er der. Og der er 
det sådan et pejlemærke, men den brede befolkning har jo formentlig aldrig set 
handlingsplanen. Og det er sådan en ting vi forsøger...altså at bidrage til den bredere 
debat og udbrede kendskabet hos nogen der før ikke vidste, hvad det gik ud på.  
LL: Er det også en step-stone i forhold til at påvirke den brede befolkning og så videre til 
at få virksomheder til at tage samfundsansvar. Ser i også et link dér? 
AB: Jo, helt sikkert. Det er ikke eksplicit mig bekendt i hvert fald. Men det er da helt klart 
forhåbningen. Det kunne også være, at der var nogle direktører som søndag formiddag 
lige skulle...sad og tjekkede rundt på facebook, og så faldt over det her og så tænker: 
”Hvad går det ud på?” Jeg skal ikke udelukke, at man kan nogle på den måde, men der 
selvfølgelig ikke så målrettet virksomhederne som alt muligt anden, en det er helt klart 
forhåbningen. Man kan sige jo større kendskab i befolkningen og en bredere debat, skulle 
jo gerne munde ud i, at flere virksomheder begynder at arbejde med det her. 
LL: Fordi der kommer et større pres? 
AB: Pres, interesse, kendskab. Pres, ja. Man ser måske nogle muligheder, som man ikke 
havde set før. 
LL: Nu sagde du søndag eftermiddag, så at nå folk, som sidder derhjemme, og som ikke er 
på arbejde - det var det du mente ikke? 
AB: Ja, som er helt almindelige mennesker ligesom os andre, og som bruger mange af de 
sociale medier, som vi andre også bruger. Ja. 
LL: Har I noget i støbeskeen i forhold til at bruge sociale medier mere? Er det en bevidst 
strategi, eller er det mere et tilfældigt initiativ? 
AB: Nej, det er da en bevidst strategi af forsøge at finde ud af, hvilke andre 
kommunikationskanaler der er. Man kan sige, det er nok stadigvæk i sin vorden et eller 
andet sted.  
(-2:04) 
LL: Hvor meget samarbejder I med UM [Udenrigsministeriet] omkring...for de har jo også 
ret meget arbejde med Global Compact og...er det noget I koordinerer meget?  
AB: Ja det gør vi da. Vi har jo lidt den koordinerende funktion i forhold til handlingsplanen. 
Det er jo også ting i handlingsplanen...i implementeringen, som er udliciteret til nogle 
andre ministerier. Jo, helt sikkert. De har jo masser af projekter, som er super relevante. 
LL: Og som også ligger meget i tråd med jeres.  
AB: Ja. Og i det daglige har vi også kontakt til og omkring, hvad der er af spørgsmål i 
Folketinget og så videre og så videre.  
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BILAG 2  
FN’s Global Compacts 10 principper for virksomheders 
samfundsansvar 
 
 
 
Menneskerettigheder 

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede 
menneskerettigheder; og  

2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. 
 
Arbejdstagerrettigheder 

3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til 
kollektiv forhandling; 

4. støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; 
5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og 
6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold 

 
Miljø 

7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; 
8. tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og 
9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 

 
Anti-korruption 

10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og 
bestikkelse 
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BILAG 3  
Overskud med Omtankes ”CSR-cirkel”.  
 
 
 
 

 
 
 


