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Abstract 
 
One of the bigger challenges in global corporate management today is managing employees and 
divisions that are absent and sometimes far away and located in other countries, on other 
continents and in different time zones - also called distance management. This thesis asks how 
Corporate Social Responsibility, CSR, in the Danish pharmaceutical company, Novo Nordisk, 
can function as a management tool for distance management. The goal of this study is to 
delineate an actor-network theoretical approach to distance management and to the conditions of 
distance control - and thereby it offers an unconventional perspective on distance management. 
The aim is to understand how a network evolving around CSR in Novo Nordisk allows resources 
for self-management in the affiliated companies around the world, and how these resources 
contribute to a construction of different perceptions of reality. 
 
The theoretical approach is Actor Network Theory as understood through the eyes of Bruno 
Latour, Michael Callon and John Law. Thus, the study is based on the school of constructivism, 
since the concepts of power and reality is interpreted as constructed phenomenon. The 
understanding of management also brings in the concept of Governmentality by Michel Foucault. 
Management can therefore be perceived in two ways: First of all as self-management, and 
secondly in a strategic perspective being aware of which resources for self-management are 
placed at the employees’ disposal.  
 
This study examines how different actors in relation to CSR in Novo Nordisk organize 
themselves in networks, how some of these determine the conditions for distance management by 
establishing certain centres, technologies and resources for self-management     
 
The methodology in this study includes most possible types of empirical objects such as 
interviews, articles, reports, homepages, observations, etc. Semi-structured interviews is the 
methodical approach to conversations primary with managers in chosen affiliates in Israel, the 
UK, Pakistan, South Africa, Germany, South Korea and from the headquarters in Denmark.  
 
The analysis of the interviews and the text-based empirical objects, will e.g. show that the formal 
communications network and parameters of management in Novo Nordisk generate different 
technologies to the construction of knowledge in the network, and that distance management is 
determined by the leadership’s and mid-level managers’ way of interpreting and translating the 
social responsibility. Moreover, pictures, stories and employee programmes also function as 
mechanisms for self-management and construction of knowledge in the affiliates.  
 
The results of this study contribute to a new perspective on management based on relations. The 
results will show that CSR can constitute conditions that influence the self-management of 
individuals. From a strategic distance management perspective, this approach can draw attention 
to conditions for distance management and management in general that render visible unexpected 
consequences that can emphasize strengths and weaknesses in the different constellations of a 
network.  
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1. Indledning 
En af nutidens store udfordringer i lederrollen er ledelse af medarbejdere på tværs af fysiske, 

geografiske og organisatoriske grænser – også kaldet distanceledelse. En udfordring, der som 

følge af globalisering, sammenlægninger, fleksible arbejdstider og organisatorisk kompleksitet 

bliver større og større. Udfordringen optræder fx nationalt i den offentlige sektor, hvor en af 

konsekvenserne af kommunesammenlægningen er, at mange ledere har fået ansvar for enheder, 

der ligger fysisk langt fra hinanden, men også ved frivillige organisationers arbejde i udlandet, 

samt hos større og mindre virksomheder, der spreder deres produktions-, distributions- og 

administrationsenheder ud over hele verden. Distancen mellem ledelsen og ledelsesobjektet er 

sjældent kun fysisk, men også kulturel og etisk, og begrebet distance indbefatter både korte og 

lange afstande. 

En undersøgelse foretaget af Center For Ledelse viser, at flere og flere ledere har distanceledelse 

som et element i deres samlede lederrolle.1 Ledelse på afstand er altså i stigende grad en del af 

den moderne leders hverdag, og det er et vilkår, hvad enten det foregår inden for landets grænser 

eller ej. Distanceledelse drejer sig om at styre medarbejdere og enheder, der befinder sig andre 

steder og på andre tidspunkter. Derfor må man som leder indse, at ”Distanceledelse og 

selvledelse er to sider af samme sag,” 2 når medarbejdere arbejder i den anden del af byen, landet 

eller verden. Og vi efterlades derfor ikke kun med spørgsmålet om, hvordan man styrer 

medarbejdere, udviklinger og organisatoriske enheder, der befinder sig på stor fysisk, geografisk 

og organisatorisk afstand, men også hvordan man på afstand kan skabe gode betingelser for 

selvledelse. 

 

Når ledelse praktiseres på afstand handler det typisk om kommunikation og om at nå resultater 

ved at skabe motivation og mening hos mellemledere og medarbejdere.3 Altså at skabe gode 

produktive rammer for medarbejderes selvledelse. Den generelle opfattelse blandt eksperter er, at 

personligt nærvær og kontakt er vigtigt i forbindelse med distanceledelse, og at periodisk fysisk 

tilstedeværelse og rejseaktivitet derfor er nødvendig i en ledelsessammenhæng. I dette perspektiv 

opfattes distance som en fysisk barriere, der kan overvindes med personligt nærvær, og ledelse 

som noget lederen udfører. Men som Center For Ledelse pointerer; ”foregår masser af ledelse på 

                                                
1 CFL 2007  
2 CFL 2007 
3 CFL 2006  
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distancen, selvom ledelse i sine grundegenskaber kræver nærvær”. Distanceledelse er altså ikke 

kun noget, der fx sker de to gange om året, hvor der er besøg fra hovedkontoret. Det er noget, der 

sker hver dag, når medarbejdere verden over leder sig selv, inden for de rammer virksomheden 

stiller til rådighed. Derfor må vi begynde at tænke distanceproblematikken på en ny måde. Hvis 

ledelse kræver nærvær, er det så muligt at skabe nærvær på afstand?  

 

Den franske sociolog og aktør-netværksteoretiker, Bruno Latour, har i sine undersøgelser af, 

hvordan det er muligt at handle på begivenheder, der er fremmede og meget langt væk, netop sat 

fokus på dette distanceproblem. I et aktør-netværksteoretisk perspektiv består verden alene af 

netværk, aktører og relationer, og derfor kan verden ikke betragtes som felter, flader eller 

områder, men i stedet som netværk skabt af funktionelle forbindelser mellem aktører.4 

Netværkstænkningen gør derfor op med en traditionel videnskabelig måde at tænke afstand, 

territorium, overflade og rum på, og det som Latour kalder ”distancens tyranni”5:   

 

”… elementer, som er nær, når de er adskilte, kan være uendeligt fjerne, når deres forbindelser 

analyseres; omvendt kan elementer, som synes uendeligt fjerne, være nær, når deres forbindelser 

bringes tilbage i fokus. Jeg kan være en meter fra nogen i den næste telefonboks og ikke desto 

mindre være tættere forbundet til min mor 10.000 km borte.”6  

  

Ud fra denne betragtning skifter udfordringen med distanceledelse karakter, og ideen om fysisk 

afstand som barriere for nærvær og ledelse må revideres. Distancen mellem lederen og 

ledelsesobjektet er nemlig her ikke et spørgsmål om fysisk afstand, men i stedet om de relationer, 

der gør sig gældende i etableringen og opretholdelsen af en produktiv forbindelse mellem 

ledelsen og det, der skal ledes. Pointen er, at distanceledelse sker i relationer, der kan overkomme 

fysiske afstande. Relationer, der kan være med til at forme rummet for selvledelse på trods af, at 

medarbejderen måske befinder sig på den anden side af jorden.  

 

                                                
4 Latour 2006: 209-210 
5 Latour 2006: 211 
6 Latour 2006: 211 



 6 

CSR som værktøj til distanceledelse    

Store globale virksomheder kan om nogen siges at bedrive distanceledelse. Samtidig spiller det i 

dag en afgørende rolle for disse virksomheder, at de opfører sig etisk rigtigt og praktiserer det 

man i fagtermer kalder Corporate Social Responsiblity (herefter CSR). CSR byder sig til som en 

løsning på en række ledelsesproblemer, som globaliseringen har ført med sig. Med 

globaliseringen kom en mere svækket statslig styring, større tilgængelighed af informationer og 

mulighed for intens offentlig kommunikation via medierne. Og det er mere reglen end 

undtagelsen, at fx kritisable leverandørforhold afsløres af NGO’ere, pressen eller industrielle 

kunder. Det forventes, at organisationer opfører sig ordentligt ude i verden. Et pres, der ikke kun 

er eksternt, men også kommer indefra i organisationen.7 Derfor må virksomheder i stigende grad 

agere ansvarligt i forhold til en mangfoldighed af interessenter såsom medarbejdere, kunder, 

leverandører, medier, stater og nærmiljø over hele verden. For virksomheden bliver det derfor 

vigtigt, at alle dens filialer, hvor end de befinder sig i verden, opfører sig socialt ansvarligt i alle 

deres operationer. Derfor bliver det nødvendigt at styre filialerne i en særlig retning, hvorfor man 

kan sige, at CSR gør et nyt rum for ledelse muligt, ved netop at gøre organisationens sociale 

ansvar til genstand for ledelse. I en multinational virksomhed handler dette om at realisere 

virksomheden som socialt ansvarlig over hele verden. Derfor bliver CSR et ledelsesværktøj, der 

praktiseres på distancen, former rammerne for selvledelse og får betydning for organisationens 

medarbejdere og ledere verden over.     

1.1. Problemfelt & Problemformulering 

Et godt eksempel på en virksomhed, der benytter sig af CSR, er Novo Nordisk. Bland mange 

ellers udskældte medicinalvirksomheder fremstår Novo Nordisk som et forbillede, hvad angår 

bæredygtighed og socialt ansvar. De vinder internationale priser og har et stærkt image i 

omverdenen. Novo Nordisk har hovedkvarter i Danmark, men er til stede på markeder i 179 

lande verden over, og bedriver forskning, udvikling og produktion på fem kontinenter. 

Virksomheden har 26.008 medarbejdere i 80 lande, og over halvdelen befinder sig uden for 

Danmark.8 Der er altså her tale om et kompliceret og vidtrækkende globalt netværk af 

medarbejdere, leverandører, fabrikker, administrationer, lobbyister og partnerskaber, og de 

                                                
7 Weaver, Trevino & Cochran 1999: 539  
8 Novo Nordisk 2008 
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udbygger stadig deres globale forsyningskæde.9  Distanceledelse er altså en realitet hos Novo 

Nordisk, og distance er en faktor, som virksomhedens ledelse i Danmark er oppe imod.  

CSR er stærkt inkorporeret i virksomhedens generelle ledelsesprincipper og styringsteknologier, 

som er indrettet til at favne ledelse på globalt plan. Virksomhedens CSR fremstår derfor også 

som et ledelsesværktøj, der på nogle specifikke områder skal skabe enhed i en organisation af 

flerheder, ved at søge at sikre, at alle i virksomheden har de samme holdninger, 

verdensopfattelser og klare retningslinjer for, hvordan man bedriver en socialt ansvarlig 

virksomhed.  

Når CSR er så infiltreret i ledelsesfunktionen, kan det være med til at skabe rammerne og 

betingelserne for selvledelse i koncernen. Det vil sige, at CSR kan få indflydelse på, hvordan man 

opfatter sig selv som henholdsvis leder og medarbejder, og hvordan man i virksomheden tager 

beslutninger, evaluerer, forklarer, argumenterer og retfærdiggør. Med andre ord kan CSR have 

indflydelse på organiseringen af betingelserne for selvledelse, hvilket betyder, at CSR kan være 

med til at skabe en særlig opfattelse af ’virkeligheden’ blandt medarbejderne, der gør, at nogle 

måder at opføre sig på er mulige og andre umulige. Der er så at sige tale om, at CSR skaber 

mulighedsbetingelser for selvledelse. Disse mulighedsbetingelser kan umiddelbart virke svære at 

definere, men et eksempel kan måske hjælpe til at forstå, hvad det vil sige: På spørgsmålet om 

hvorvidt det er muligt at arbejde i Novo Nordisk, hvis man ikke ser sig selv som et socialt 

ansvarligt menneske, svarer den administrerende direktør for datterselskabet i Pakistan: “I think it 

will be challenging because then it means you are swimming against the flow, and you will be the 

odd one and the black sheep of the family, because the real flow that is with every one in this 

company.”10 

 

I dette perspektiv åbnes der et strategisk ledelsesrum, hvor man som leder kan spørge sig selv, 

hvordan kan vi med CSR være med til at forme mulighedsbetingelser for vores medarbejderes 

selvledelse? Hvad er det for mekanismer i CSR-apparatet, der former ledelsesrummet? Og hvilke 

konsekvenser kan det have? For at få svar på alle disse spørgsmål, må man som leder først og 

fremmest blive bevidst omkring, hvordan CSR overhovedet kan gøre distanceledelse mulig. Det 

leder mig frem til følgende problemformulering:  

                                                
9 Novo Nordisk 2008: 2 
10 Interview 2008: Rami Sharaf, Pakistan 
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Problemformulering: 

Hvordan kan CSR i Novo Nordisk fungere som et ledelsesværktøj til styring på distance? 

Og hvilke ledelsesudfordringer kan der være i forbindelse med denne styring?  

 

Problemstillingen baserer sig på en forståelse af CSR som et ledelsesværktøj og et program for 

styring, altså en slags styringsteknologi, der søger at gøre området ’socialt ansvar’ modtageligt 

for ledelse og dermed styrbart. Desuden hviler den på en opfattelse af, at CSR som program for 

styring gør distanceledelse mulig. Tilgangen til distanceledelse tager afsæt i Latours 

netværksperspektiv, hvor etableringen af produktive relationer kan gøre det muligt at skabe 

nærhed på distancen. Ledelse kan her ses fra to vinkler: For det første kan ledelse forstås som 

selvledelse, hvor ledelse foregår i individets selvforhold. Dvs. at ledelse betyder at individet 

styrer for selv. Dernæst kan det i et ledelsesstrategisk perspektiv forstås som et spørgsmål om at 

lede/styre til selvledelse, hvor det for lederen handler om at være bevidst omkring hvilke 

ressourcer, der stilles til rådighed for medarbejderens selvledelse.    

 

Ambitionen med denne afhandling er at tilbyde et alternativt perspektiv på distanceledelse. Ved 

at trække på aktør-netværksteori foreslås, at det er et grundlæggende vilkår for distanceledelse, at 

det, der skal ledes, simpelthen ikke er fysisk til stede, der hvor der ledes fra. Det alternative 

perspektiv skal på den ene side åbne for at se nye muligheder i konkrete strategiske 

distanceledelsessituationer, på den anden side bidrage til refleksion omkring CSR som 

ledelsesværktøj, og for der tredje åbne for nye typer af spørgsmål for strategi- og 

ledelsesforskningen.  
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2. Analysestrategi 
Inden jeg kan gå i gang med mine undersøgelser, er det nødvendigt at lægge en strategi for, 

hvordan jeg designer en analyse, der gør mig i stand til at besvare det formulerede problem. Når 

jeg vælger at kalde dette afsnit for analysestrategi i stedet for teori og metode, lægger jeg 

samtidig afstand til en traditionel empirisk logisk position, hvor teori og empiri er skarpt adskilte. 

Med en analysestrategisk tilgang vil jeg derfor ikke fremlægge en teori og derefter forklare, 

hvordan jeg metodisk operationaliserer teorien i mine analyser. Jeg vil i stedet udfolde en række 

analysebærende begreber, og derigennem etablere et bestemt blik eller perspektiv på et udsnit  af 

’virkeligheden’. Teori og empiri hænger på den måde mere sammen, fordi empiri kun er empiri i 

forhold til et bestemt teoretisk perspektiv. De teoretiske begreber er ikke noget der testes på 

virkeligheden, men noget der former den. Udgangspunktet er, at den videnskabelige genstand 

skal konstrueres, før den kan iagttages. Analysestrategi handler derfor om at redegøre for, 

hvordan ’virkeligheden’ formes ved at anvende bestemte iagttagelsesstyrende begreber.11 Og 

samtidig handler det om at skabe et videnskabeligt blik, der gør det muligt at iagttage 

konstruktionen af den ’virkelighed’, jeg ønsker at undersøge.  

      

I kapitlet redegør jeg for, hvordan jeg konditionerer min iagttagelse i forhold til nogle begreber. 

De bærende begreber for analyserne henter jeg fra aktør-netværksteorien (herefter ANT), og de 

teoretiske tekster, jeg primært trækker på, er skrevet af den franske sociolog Bruno Latour. 

Derudover benytter jeg mig også af tekster af sociologerne Michael Callon og John Law. Til at 

skabe en mere konkret og anvendeligt perspektiv på ledelse og magt supplerer jeg aktør-

netværksteorien med nogle teoretiske forståelser af den franske filosof, Michel Foucault. Det er 

dog ANT, der udgør den primære kilde til udformningen af analysestrategien.   

  

Med mit valg af teoretisk perspektiv bliver min analysestrategiske tilgang konstruktivistisk 

funderet. Derfor vil jeg indledningsvis redegøre for dennes grundlæggende principper. Dernæst 

vil jeg beskrive, hvordan ANT tilbyder en relationel netværksforståelse efterfulgt af en 

fremlæggelse af de begreber, jeg anvender i analyserne, samt en redegørelse for hvordan jeg rent 

praktisk kan iagttage min genstand. For at få begreb om distanceledelse i dette 

netværksperspektiv, vil jeg herefter præsentere og diskutere det overordnede ledelses- og 
                                                
11 Esmark, Laustsen, Andersen 2005a: 11 
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magtperspektiv, der spiller en stor rolle for mit analytiske blik og diskussionsgrundlag. 

Afslutningsvis vil jeg beskrive empirien, dens behandling og konstruktion.  

 

2.1 Konstruktivismens implikationer 
Når jeg vælger at anvende en konstruktivistisk tilgang, er det blandt andet fordi, det giver mig 

mulighed for at spørge til, hvordan noget er konstrueret. Jeg er altså ikke interesseret i at vise, at 

CSR i Novo Nordisk er konstrueret som et værktøj til styring på distance. I stedet vil jeg 

undersøge, hvordan CSR i Novo Nordisk gør distanceledelse mulig, hvilket giver rum for 

refleksivitet og kritik. Når undersøgelsen stiller skarpt på, hvordan social ansvarlighed i Novo 

Nordisk skaber og former et særligt rum for ledelse på tværs af fysisk grænser, undersøger jeg en 

netværkskonstruktion. Det vil sige, at jeg undersøger, hvordan forskellige aktører samler eller 

ordner sig i netværk.   

 

Med konstruktivismen har jeg valg en særlig tilgang til empirien, hvor jeg adopterer et ANT-

perspektiv på den sociale virkelighed, og udpeger begrebet netværk som det analysebærende 

begreb for mine analyser. Som Latour forklarer i bogen ’Reassembling the Social’ fra 2005 skal 

begrebet netværk ikke forstås som noget, vi beskriver med ANT, men i stedet forstås som det 

analytiske blik, vi anvender. Netværk er ikke en given størrelse, bestemt form, metode eller én 

forståelse, men en måde at forstå på.12 Altså et særligt perspektiv på verden.  Denne afhandling 

vil derfor være et produkt af en særlig måde at tænke og arbejde på, som er funderet i 

konstruktivismen.  

Udgangspunktet for konstruktivismen er blot, at det, vi forstår som virkeligheden, er et 

konstrueret fænomen. Som diametral modsætning til konstruktivismen står realismen, hvor 

virkelighedens eksistens og egenskaber er uafhængige af vores erkendelse. I konstruktivismen 

findes der ingen objektiv virkelighed, men mange forskellige forståelser af det samme fænomen, 

hvilket har den konsekvens, at vi ikke kan tale om én sandhed.13 Empiriske data er derfor ikke 

noget, jeg kan indsamle ude i en objektiv virkelighed, men er noget jeg selv er med til at forme 

og skabe, altså en produktion af mening, som har konsekvenser for analysernes resultater. 

Pointen er, at jeg gennem valg af teoretisk udgangspunkt og empiri etablerer et særligt blik, der 

                                                
12 Latour 2005 
13 Esmark, Laustsen og Andersen 2005a: 16-19 
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har implikationer for afhandlingens udfald. Mine resultater og konklusioner kunne derfor altid 

have været anderledes, hvis jeg havde båret mig anderledes an. Det betyder dog ikke, at mit 

resultat skal opfattes som fiktion. Som mange aktørnetværksteoretikere og andre konstruktivister 

har pointeret, bør den konstruerede virkelighed ikke opfattes som en illusion, men i stedet en 

virkelighed, som folk møder og må forholde sig til.14     

2.1.1. Analysestrategisk blik 

Med konstruktivismens pointe om, at man selv konstruerer analysens genstand, bliver der 

samtidig skabt et helt særligt analysestrategisk blik. Når jeg anlægger dette blik, gør jeg mig 

bevidst om, hvordan jeg som iagttager, iagttager verden. Altså hvordan min iagttagelse skaber 

genstanden. Jeg kan altså se, hvorfra jeg ser, og jeg får dermed blik for perspektivet, som 

konstruerer både det iagttagede, og den der iagttager. Et eksempel på hvordan man kan være 

refleksiv omkring sin egen rolle som forsker ses i bogen ”Laboratory Life” af Latour og Woolgar. 

Ved at placere sig selv midt i teksten og beskrive, hvad det er, de laver, viser de, hvordan de selv 

som videnskabsmænd er i gang med at konstruere kendsgerninger.15 Pointen er, at samtidig med 

at man undersøger, hvordan noget bliver skabt, er det relevant at være opmærksom på sin rolle 

som medproducent. Det kan bidrage til et refleksivt perspektiv på afhandlingens resultater. Det 

inkluderer bl.a., at jeg er bevidst om, at de valg og fravalg, jeg foretager i analysestrategien, gør, 

at jeg får blik for noget og samtidig bliver blind for noget andet. Derfor har det afgørende 

betydning, når jeg vælger at anlægge et netværksblik på empirien.  

 

2.2 Materialitetens semiotik – antiessentialisme og relationer  
ANT som konstruktivistisk tilgang tilbyder desuden en relationelnetværksforståelse, hvor 

’virkelighedens’ grundlag bliver lokaliseret i relationer i stedet for i objekter og subjekter. 

Pointen er her, at subjekter og objekter konstrueres gennem relationer til andre, og at de derfor i 

sig selv ikke har nogen essens. Ingen entitet har en iboende essens, men tilskrives i stedet mening 

gennem etablering af relationer til andre entiteter. ANT ser fx verden som bestående udelukkende 

af heterogene netværk af heterogene relationer mellem heterogene entiteter, der tager form og får 

egenskaber som resultat af deres relationer til andre entiteter.16  

                                                
14 Justesen 2008: 59 
15 Latour & Woolgar 1979: kap 2 
16 Esmark, Laustsen, Andersen 2005a: 188 
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Denne relationelle forståelse af verden, som både ANT og meget af Foucaults arbejde baserer sig 

på, kan også betegnes som semiotisk. Semiotik er en radikal antiessentialistisk og relationistisk 

forståelse af ’virkeligheden’, som bygger på den præmis, at ethvert tegns betydning afhænger af 

dets relationer til andre tegn. Men både ANT og Foucault udvider det semiotiske perspektiv til 

ikke blot at omfatte det sproglige, men også det sociale, materielle og teknologiske. Når alt bliver 

opfattet som relationelt konstitueret, bliver der samtidig brudt med den almindelige skelnen 

mellem den humane og non-humane verden. Derfor vil man i dette perspektiv aldrig skelne 

mellem mennesker og ikke-mennesker, men i stedet fokusere på relationer, der skaber 

forbindelser mellem mange forskellige entiteter.  

For at understrege at ANT eksplicit har fokus på materialiteters betydning, påpeger aktør-

netværksteoretikeren John Law, at ”… actor-network theory may be understood as a semiotics of 

materiality.”17 Det er hos ANT nemlig en vigtig pointe, at der ikke kan skelnes mellem humane 

og non-humane aktører, og ANT betegnes derfor populært som ”Materialitetens Semiotik”. 

Pointen er, at mennesker interagerer med både mennesker og med ting, og når mennesker 

interagerer med mennesker, er denne interaktion i høj grad medieret igennem andre entiteter, fx 

teknologier eller tekster.18 ”(…)the continuity of any course of action will rarely consist of 

human-to-human connections (…) or of object-object connections, but will probably zigzag from 

one to the other.”19 Derfor opfattes ting ikke bare som passive midler, det som Latour kalder 

intermediaries, men derimod mediators, der gør noget aktivt.20 Mennesker interagerer med 

hinanden gennem telefon, breve, e-mail, brætspil, aviser, og teknologier som fx Facebook. Her 

bliver interaktionen formet af teknologiens muligheder og begrænsninger. Det kunne fx være 

mulighed for massekommunikation, eventinvitationer, billedeksponering, og e-mails, samt 

begrænsninger i forhold til fx kropssprog, fysisk kontakt, dialog osv.  

 

Når relationerne er i fokus i analyserne, skal de i sig selv ikke forstås som noget, der er skabt af 

det sociale gennem social interaktion eller strukturer, men i stedet som noget, der skabes i et 

samspil mellem mange forskellige slags humane eller non-humane entiteter. For Latour skal det 

                                                
17 Law 1999: 4 
18 Latour 2005: 70 – 78   
19 Latour 2005: 75 
20 Latour 2005: 39 - 42 
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sociale identificeres som: “a type of connection between things that are not themselves social.”21 

Det sociale ligger altså i selve forbindelsen eller relationen mellem forskellige entiteter. Det 

sociale er derfor ikke et særligt domæne, en særlig virkelighed eller en særlig ting, men er i stedet 

”a very peculiar movement of re-association and reassembling.”22 Det sociale kan derfor være 

svært at få øje på, i det øjeblik det opstår, mens vi står tilbage med en social orden, som kan 

iagttages retrospektivt som skrøbelige netværk af relationer, der bliver etableret mellem 

forskellige entiteter, og som definerer disse entiteters roller, identiteter og funktioner.23  

 
I det ovenstående er ANT’s måde at se verden på blevet skitseret, og nogle begreber er 

indimellem blevet nævnt. Derfor vil jeg nu kort opridse ANT’s meget simple begrebsapparat. 

2.2.1 Begreberne - Netværk, aktør og translation 

De grundlæggende begreber, som ANT er bygget op omkring, er netværk, aktør og translation. 

De tilbyder hver i sær et særligt perspektiv på empirien, og dermed tjener de også på hver deres 

måde til undersøgelsen af, hvordan der foregår en netværkskonstruktion, der muliggør 

distanceledelse i Novo Nordisk. For at skille begreberne ad er den grundlæggende idé, at alt er 

netværk, og netværk består af en samling af aktører, der er skabt af translationer. Begreberne 

fortjener dog en videre uddybning. Derfor vil jeg nu forklare begreberne samt kvalificere dem i 

forhold til analysernes formål.       

 

Netværk 

Som jeg var inde på tidligere, er netværksbegrebet i ANT meget åbent. ANT-analyser 

beskæftiger sig nemlig med heterogene netværk, dvs. netværk, der består af flere forskellige typer 

af relationer.24 Mine analyser vil derfor ikke iagttage felter eller flader, men i stedet kæder af 

funktionelle forbindelser mellem heterogene entiteter. 

En af fordelene ved at tænke verden i netværk er, at vi kommer ud over traditionelle sociologiske 

dualismer fx hvad angår afstand og størrelse.25 Derfor giver det i et ANT-perspektiv ikke mening 

at tale om lokal og global, og distance bliver her et spørgsmål om forbindelser. Man får i stedet 

                                                
21 Latour 2005: 5 
22 Latour 2005: 7 
23 Houborg 2006: 156 
24 Latour 2006: 208-209 
25 Latour 2006: 211 
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mulighed for at forstå en global entitet som en yderst forbundet entitet, fordi det handler om at 

følge, hvordan en given entitet opnår styrke gennem etableringen af forbindelser til andre aktører. 

Det samme gælder for distinktionen mellem mikro og makro. Vi er vant til at tænke verden i 

målestoksforhold, hvor vi fx kan sige, at staten er større end institutioner, som er større end 

individet, som igen er mindre gruppen osv. Men ved at se verden i forbindelser opløser vi denne 

dualisme, netop fordi: ”Et netværk er aldrig større end et andet; det er simpelthen længere eller 

mere intenst forbundet”26         

 

Med begrebet netværk synliggøres Novo Nordisk-koncernen som netværk. Samtidig får jeg 

mulighed for at iagttage de relationer og aktører, som kan blive afgørende for, hvordan ledelse på 

distance bliver mulig. Jeg får desuden mulighed for at afskrive den fysiske geografiske distance 

mellem hovedkontoret og filialerne som en barriere for nærhed og ledelse, og i stedet definere 

ledelse som relationelt betinget. Perspektivet begrænser mig i at tale om, at aktører er større end 

andre. De vil i stedet emergere som tættere forbundet i længere netværk. På den måde får jeg blik 

for, hvordan netværket er sammensat af forskellige entiteter, der via deres relationer har opnået 

midlertidig stabilitet.     

 

Aktør vs. Aktør-netværk 

Entitet er en anden måde at sige aktør på. Men ved at bruge betegnelsen entitet bliver der ikke 

skabt tvivl om, at en aktør i ANT i princippet kan være hvad som helst. På den måde adskiller 

aktørbegrebet i ANT sig fra det aktørbegreb, der benyttes i meget af den sociologiske tænkning, 

hvor det typisk bruges om menneskelige enkeltindivider. Som jeg var inde på ovenfor, er en aktør 

i ANT en semiotisk definition og altså noget, der handler, eller som tilskrives handling fra 

andre.27 Når en aktør er relationelt funderet, betyder det altså, at den aldrig er alene og aldrig 

handler alene: ”An actor is what is made to act by many others.”28 Netop dette forhold gør, at der 

ikke er nogen principiel forskel på aktører og netværk. Aktører og netværk falder begge ind under 

betegnelsen ’aktør-netværk’. Aktører er ”netværk, som fra et givent perspektiv har opnået en vis 

stabilitet og dermed fremstår som en ’black box’.”29 Begrebet ’black box ’ er en aktør, der 

                                                
26 Latour 2006: 212 
27 Latour 2006: 214 
28 Latour 2005: 46 
29 Jensen 2005: 189 
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forventes at handle forudsigeligt, og hvis indhold er blevet ligegyldigt og usynligt for 

iagttageren.30 Et simpelt eksempel på en ’black box’ er en hammer. Den fremstår fra et givent 

perspektiv som en entydig størrelse, der gør bestemte ting, men som fra andre perspektiver kan 

fremstå som et netværk af forbindelser mellem aktører som skaftet og jernet. Et andet eksempel 

er vores demokrati, som udfylder en særlig funktion, men som fra andre perspektiver er skabt af 

revolutioner, politikere, love osv. Latour betegner desuden konstruktionen af kendsgerninger som 

typiske eksempler på, hvordan noget bliver til en ’black box’.31 Pointen er, at aktører ikke bare er 

aktører, fordi de er det. Et punkt i netværket opnår aktøreffekt, når netværket ordnes på en sådan 

måde, at ét punkt kommer til at ’tale’ på vegne af andre. Men der ligger en analysestrategisk 

pointe til grund for, at man taler adskilt om aktører og netværk. Det handler om at kunne få øje 

på, hvordan et akør-netværk konstrueres. Og når et netværk er konstrueret af relationer mellem 

entiteter, tjener aktørbegrebet til, at vi kan fiksere nogle punkter og iagttage forbindelser imellem 

dem. Hvert punkt i netværket er en aktør, og som jeg skrev tidligere, skelnes der ikke mellem 

humane og non-humane aktører. Både mennesker, kammuslinger, skibskonstruktioner, lukketider 

og mobiltelefoner opnår deres handlekraft i netværk, og Latour mener, at det netop er de non-

humane aktører, der nødvendigvis spiller en stor rolle for, at enhver konstruktion kan finde sted.32 

Det er dog vigtigt at bemærke, at ANT’s eksplicitte fokus på materialiteter ikke privilegerer disse 

frem for andre typer af aktører. Materialiteter sidestilles blot med andre aktører, netop fordi 

perspektivet fokuserer på relationerne i stedet for på entiteterne i sig selv.  

 

Når jeg i mine analyser iagttager en aktør, iagttager jeg knudepunkter i et netværk, som tilskrives 

handling fra andre, og som i princippet kan være hvad som helst. Med aktørbegrebet kan jeg 

sætte fokus på særlige entiteter i netværket, der skaber betingelser for distanceledelse. Samtidig 

vil jeg kunne iagttage, hvordan disse er konstrueret som aktør-netværk, hvilket måske kan 

forklare, hvordan de har opnået aktørstatus i netværket.  

 

Translation - oversættelse 

ANT benytter sig af begrebet translation til at analysere, hvordan et aktør-netværk kommer i 

stand, eller sagt på en anden måde, hvordan et netværk ordnes på en sådan måde, at det bliver 

                                                
30 Callon & Latour 1981: 285 
31 Latour 1987: kap. 1 
32 Latour 2005: 92 
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skabt som en aktør, der ’taler’ på vegne af andre. Direkte oversat betyder det oversættelse. 

Begrebet er helt centralt i ANT, som også er blevet kaldt ”Sociologi of Translation”33 eller ’en 

oversættelsens sociologi’.  

 

Translation defineres meget bredt i ANT som de processer, hvor en aktør opnår styrke ved at 

associere sig med andre aktører, eller opnår autoritet til at tale og handle på vegne af andre. 

Translationer bliver altså brugt til at beskrive det, der sker, når heterogene entiteter samles og 

fremstår som en enhed. Processen kan dog også beskrives som specifikke teknikker og måder for 

aktører til at associere sig med andre:”By translation we understand all the negotiations, intrigues, 

calculations, acts of persuasion and violence, thanks to which an actor or force takes, or causes to 

be conferred on itself, authority so to speak or act on behalf of another actor or force.”34 I dette 

citat fremstår translation som en aktørs meget aktive, aggressive eller kalkulerede handling, men 

bør i princippet blot forstås som det, der får et aktør-netværk til at hænge sammen og opnå 

midlertidig stabilitet.   

 

Til at beskrive translationsbegivenhederne har den sociologen Michael Callon i et studie udviklet 

nogle analytiske begreber. Jeg vil heraf benytte mig af begreberne: obligatorisk passagepunkt, 

interessekonstruktion og indrullering, som jeg vil gøre brug af i mine analyser. Et obligatorisk 

passagepunkt er noget (et punkt i netværket), som alle aktører må forholde sig til for at opnå 

deres mål.35 Det er altså en særlig aktør, der i kraft af den måde netværket har samlet sig på, 

formår at overtale andre aktører til, at de bliver nødt til at knytte sig til den, hvis de vil opnå deres 

egne mål.  Et obligatorisk passagepunkt for folk, der ønsker stemmeret i Danmark, er fx dansk 

statsborgerskab. En interessekonstruktion er de handlinger, hvor igennem en aktør forsøger at 

definere en anden aktørs identitet og interesse ved at afskære eller svække forbindelserne mellem 

aktøren og andre aktører. Et ledelsesværktøj som målstyring, kan fx være med til at skabe en 

interessekonstruktion omkring at nå målene. Til at implementere disse handlinger, kan en aktør 

benytte sig af forskellige anordninger, som bliver kaldt interessekonstruktører.36 Det kunne fx 

være bonusordninger, målinger osv. Begrebet indrullering bruges til at beskrive alle de teknikker, 

                                                
33 Callon 1986: 208  
34 Callon & Latour 1981: 279 
35 Callon 1986: 207-225 
36 Callon 1986: 210-215 
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hvormed aktører definerer roller for andre aktører, og får dem til at udfylde dem.37 Der kan fx 

være tale om indrullering ved forskellige højtider som fx en fødselsdagsfest. Traditionen 

udstikker nogle roller som fødselsdagsbarn og gæst. Nogle roller vi gladelig lader os indrullere i. 

Med disse tre begreber bliver det muligt at beskrive translationsprocesserne og stille skarpt på, 

hvordan en translation ser ud.          

 

Når netværk er skabt af forbindelser mellem aktører, og aktører er netværk, der er skabt af 

forbindelser mellem aktører, er det, vi analyserer med ANT, knudepunkter og relationer. Med 

andre ord kan vi med et netværksperspektiv iagttage aktør-netværk, der er skabt af relationer og 

som indgår i relationer. Med denne tilgang bliver analysestrategien at følge translationerne, eller 

sagt på en anden måde ”methods of association.”38 Det handler nemlig om at undersøge, hvordan 

det på konkret og praktisk vis lader sig gøre, at et aktør-netværk samles. Med begrebet translation 

bliver det muligt at få øje på, hvordan netværkssamlingen lader sig gøre, og hvordan CSR rent 

praktisk former ledelsesrummet.   

 

For at gøre disse begreber anvendelige i forhold til ledelse bliver det nu interessant at rette blikket 

mod det magtperspektiv, som denne relationelle netværksforståelse tilbyder. En indsigt i denne 

magtforståelse er essentiel for at begribe afhandlingens forståelse af ledelse og for at kunne sætte 

analysens resultater i en større sammenhæng. I det følgende vil jeg derfor udfolde dette magt- og 

ledelsesperspektiv, som vil være styrende for mine iagttagelser og fungere som referenceramme i 

mine analyser og diskussion.       

2.3 Et magt perspektiv – Netværk, Governmentality og Distanceledelse 

Den korte gennemgang af ANT-begreber insinuerer, at forståelsen af ledelse og magt i dette 

perspektiv adskiller sig fra en mere traditionel måde at tænke magt på som i fx 

Governmentskolen, hvor nogen kan være magtfulde og have magt over andre, og hvor ledelse er 

et spørgsmål om, at A får B til at gøre noget, B ellers ikke ville have gjort.39 ANT’s måde at 

tænke magt på har desuden mange fælles træk med den magt, som Foucault beskriver i sit 

arbejde. Ved at kombinere disse to magtperspektiver, kan jeg skabe en mere konkret og brugbar 

                                                
37 Callon 1986: 215-218 
38 Latour 1986: 264 
39 Dahl 1961 
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tilgang til ledelse og åbne op for at forstå magt og ledelse på en alternativ måde. Først vil jeg 

beskrive, hvad det er for et magtbegreb, vi har med at gøre. Efterfølgende bliver det relevant at se 

nærmere på, hvordan man i dette perspektiv kan forstå ledelse og ledelsesteknologi, og til sidst 

vil jeg præsentere et særligt aktør begreb, der kan gøre det nemmere at begribe hvordan 

distanceledelse bliver mulig.    

2.3.1 Netværksmagt og mikro-magt 

ANT beskriver en verden af netværk, der stabiliserer og destabiliserer sig. Den sociale orden, 

som netværk genererer, er nemlig skrøbelig, og indebærer en evig kamp for at indrullere aktører. 

Den sociale netværksorden må altså konstant vindes og genvindes, og derfor er aktør-netværk 

generelt skrøbelige eksistenser. I dette perspektiv giver det derfor heller ikke mening at tale om, 

at nogle aktører er magtfulde: ”…power is not something one can posess – indeed it must be 

treated as a consequense  rather than as a cause of action”40 Med dette citat vil Latour fremhæve, 

at magt er en komposition, der er skabt af mange aktører, og derfor bør behandles som en effekt 

af forbindelser mellem flere aktører.  

  

For at argumentere for sin påstand opstiller Latour en diffusionsmodel over magt, og sætter den i 

kontrast til en translationsmodel. Modellerne afspejler to forskellige måder at forstå spredningen 

af fx en ordre, en påstand, et artefakt eller et tegn i tid og rum. Hvis magt forstås gennem 

diffusionsmodellen, har fx en leder, der udsender en ordre, magten. Selve ordren besidder en 

kraft i sig selv, som, når den bevæger sig i tid og rum, ikke ændrer sig, med mindre den møder 

modstand. Modstanden kan opstå, når ordren kommer i kontakt med det medium, som magten 

skal udføres igennem – lad os kalde dem medarbejdere. Mediet kan formindske magten på grund 

af gnidninger eller modstand – det kan fx være mangel på kommunikation, dårlig vilje, modstand 

fra interessegrupper eller ligegyldighed. Hvis ordren udføres med succes, henvises der blot til, at 

lederen har meget magt, og hvis den derimod omvendt ikke har succes, forklares det med, at 

lederes magt blev mødt af meget modstand.41    

I translationsmodellen derimod regnes den, der udsender ordren (lederen), ikke nødvendigvis for 

mere magtfuld end andre. Ordren kan videreføres, men besidder ikke en særlig uforanderlig kraft 

i sig. Den kan til enhver tid blive stoppet af den næste person (medie) i en kæde af aktører. I 
                                                
40 Latour 1986: 264 
41 Latour 1986: 267 
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stedet for et passivt medie, hvorigennem magten udøves, er mediet i denne model aktive 

medproducenter af ordren, som former og forandrer den på dens vej. Hvor ordren i 

diffusionsmodellen blot blev afbøjet eller sinket af gnidninger, sker der i translationsmodellen en 

stadig transformering af ordren. Pointen er, at hvis ordren, påstanden, artefaktet eller tegnet skal 

sprede sig i tid og rum, må det igennem en masse forskellige medier, der alle hver især former 

den ud fra deres egne projekter.42 Hvor magt i diffusionsmodellen forstås som årsagen til en 

kollektiv handling, forstås magt gennem translationsmodellen som en konsekvens af den 

kollektive handling, og kan ikke tages for givet. Det er altså i translationsprocesserne, at magten 

skal lokaliseres. En medarbejder kan fx til enhver tid ignorere ordren, fortolke den anderledes end 

det var intenderet, eller forhandle med lederen i et forsøg på at ændre ordren osv. Magt i et ANT-

perspektiv er altså en skrøbelig netværksmagt, som er betinget af kollektivet: ”The amount of 

power exercised varies not according to the power someone has, but to the number of other 

people who enter into the composition”.43  

 

Men hvordan kan ANT så forklare, at fx vores samfundsform, sociale normer, love, strukturer, 

traditioner og regler til stadighed opretholdes? Altså hvordan kan det være, at nogle netværk 

synes at være mere stabile og vedvarende end andre? Latour tilskriver materialiteter en særlig 

status i opretholdelsen af netværk, men magt er grundlæggende ”something that has to be 

made”44 og som konstant må skabes af aktører i et netværk.  Et netværks styrke udspringer altså 

ikke af den enhed, det fremstår som, men i stedet den måde, hvorpå svage forbindelser er flettet 

sammen.45     

 

ANT’s magtforståelse kan sammenlignes med den magtforståelse, der præger Foucaults arbejde. 

Magtspørgsmålet er helt centralt hos Foucault. Og ligesom det er tilfældet i ANT, kan magt hos 

Foucault ikke lokaliseres hos bestemte personer, grupper eller klasser. Magten strømmer ikke 

ovenfra og nedefter, og han forsøger derfor heller ikke at finde ud af, hvem der har magten, men 

søger i stedet en forståelse af, hvad magt er. Magten har ligesom hos ANT en relationel karakter 

og tager form som et komplekst samspil mellem ulige og stadig vekslende styrkeforhold. Til 
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sammenligning med translationsprocesserne i et ANT-perspektiv, er nogle handlinger og 

praksisser modificerende og strukturerende for andre handlinger og praksisser. Magten er derfor, 

ligesom i ANT, decentral og danner et fintmasket, uopløseligt net. Desuden opererer 

magtudøvelsen i detaljen, og ligesom i et ANT-perspektiv er den produktiv.  Det, som har 

betydning, det som umyndiggør, former og omformer, tilpasser og normaliserer mennesker i de 

mest individuelle og intime detaljer, er den ’mikro-magt’, som udøves i små portioner overalt i 

samfundet. Et eksempel kunne være, hvordan et åbent kontorlandskab har indflydelse på den 

måde, medarbejderne opfører sig på. Her kan alle hele tiden følge med i, hvad hinanden laver, 

hvilket kan få individet til at opføre sig anderledes, end hvis han/hun sad i et lukket kontor. 

Ligesom Latour mener Foucault, at et forsøg på at placere magten hos aktører som fx 

institutioner eller individer, forhindrer, at vi kan få øje på den reelle magt, som er skjult og 

spredt.  

Magt er altså noget, en skrøbelig eksistens, der opbygges i netværk og er et resultat af en 

kollektiv handling. Samtidig er den forholdsvis usynlig og opererer i detaljen. Men for at få en 

forståelse af distanceledelse og ledelse som selvledelse i dette relationelle magtperspektiv, vil jeg 

fremhæve Foucaults idé om ’Governmentality’ og forsøge at definere, hvordan analysens 

netværksperspektiv former begrebet ledelsesteknologi.  

2.3.2 Governmentality, teknologi og styring  

Governmentality betegner en særlig måde at tænke udøvelsen af magt på.46 Det er et perspektiv 

på ledelse som en styringsrationalitet, der er udbredt i de moderne liberale samfund. Ligesom i et 

ANT-perspektiv udspringer ledelse i Governmentality perspektivet ikke af en overordnet 

autoritet. Ledelse foregår derimod igennem programmer og teknologier, der søger at forme og 

normalisere den sociale praksis, ved ikke kun at forme menneskers handlerum, men også 

subjektets selvforhold. ”Government concerns not only practices of government but also 

practices of the self. To analyse government is to analyse those practices that try to shape, sculpt, 

mobilize and work through the choices, desires, aspirations, need wants and lifestyles of 

individuals and groups.”47 ‘Government of the self’ eller selvledelse skal forstås som en form for 

handling, som selvet påfører sig selv. Mennesker ledes her til at styre sig selv ved, at den enkelte 

eller en sociale gruppe udstyres med sprog og teknikker til selvforståelse og selvbeherskelse. 
                                                
46 Dean 1999: 19 
47 Dean 1999: 12 
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Styringen foregår altså i individets selvforhold. Derfor opfattes subjektet på den ene side som 

formende og konstituerende, men på den anden side også som noget, der selv bliver formet af 

andre.48 Hans pointe her er, at subjekter formes i relationer med både sig selv og andre. 

Udøvelsen af magt defineres dertil som ”a mode of action upon action of others”49 Foucault 

understreger dertil, at hans arbejde har drejet sig om at undersøge, på hvilke måder mennesker er 

blevet gjort til subjekter. Det drejer sig om processer, hvor der sker en subjektivering af 

mennesket, og samtidig en særlig udøvelse af magt i relationer. Med denne definition af ledelse 

som selvledelse kommer ledelse til at handle om at udstyre individet med ressourcer, der gør det 

muligt for denne at lede sig selv. I forhold til hvordan CSR kan fungere som et ledelsesværktøj til 

distanceledelse, må man betragte strategisk ledelse som et spørgsmål om at være bevidst 

omkring, hvilke ressourcer man stiller til rådighed for medarbejderes selvledelse.   

 

Ledelsesteknologi 

I en undersøgelse af hvordan man udstyrer individet med ressourcer, må man derfor 

nødvendigvis rette blikket mod alle de teknikker, programmer og procedurer, som er designet til 

at styre både individers og befolkningers adfærd på et hvert plan, ved netop at udstyre dem med 

nogle særlige ressourcer. Hvad man med andre ord vil kunne kalde ledelsesværktøjer eller 

ledelsesteknologi. Om Governmentality skriver Foucault bl.a., at det er; ”The ensemble formed 

by institutions, procedures, analyses and reflections, the calculations and tactics that allow the 

exercise of this very specific albeit complex form of power.”50 En vigtig pointe i denne 

magttænkning er, at magt kun kan udøves over frie subjekter, hvilket skal forstås som 

”…individual or collective subjects who are faced with a field of possibilities in which several 

ways of behaving, several reactions and diverse comportments may be realized.”51 Strategisk 

ledelse kan derfor i et Governmentality perspektiv beskrives som en særlig magtteknologi, som 

har til formål at styre menneskers selvstyring af deres egen adfærd, og som forudsætter, at de 

styrede subjekter besidder en kapacitet som frie aktører. Set i dette lys er den professionaliserede 

ledelses udvikling af sprog, teknikker og ledelsesværktøjer et forsøg på at styre frie individers 

selvstyring. Men denne instrumentalisering af ledelse kan også forstås som en etablering af 

                                                
48 Foucault 1982: 212 
49 Foucault 1982: 221 
50 Foucault 1991: 102 
51 Foucault 1982: 221 
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teknologi. Altså en etablering af, hvad man kan kalde styringsteknologier, der gør det muligt at 

skabe et særligt handlerum for individers selvledelse, for derigennem at normalisere og forme 

deres adfærd, tankevirksomhed, beslutninger og efterstræbelser.52 Med dette billede på hvordan 

ledelsesteknologi opstår og fungerer, vil jeg forsøge at sætte det ind i et aktør-netværks 

sammenhæng, så det bliver muligt at tale om teknologi i netværk. Jeg vil så at sige iagttage 

ledelsesteknologi og selvledelse gennem nogle ANT-briller. 

      

Ledelsesteknologi kan i ANT-perspektiv forstås på en lignende måde. ANT beskriver teknologier 

som aktør-netværk bestående af heterogene forbindelser mellem mennesker og materialiteter. 

Ledelsesteknologier er her hverken tekniske eller sociale, men socio-tekniske. Teknologi forstås 

på samme måde som fx videnskab som integreret i og betinget af et aktørnetværk, og fakta og 

teknologi er altså sideordnede entiteter. Teknologi kan derfor forstås som en videnskonstruktion, 

der har netværksopbyggende karakter. Som jeg var inde på tidligere, er en videnskabelig idés 

eller en ordres eksistens og opretholdelse betinget af netværket. Og det, der i netværket tæller 

som viden, er en effekt af en kollektiv handling i netværket.53 Dermed bliver teknologi i 

udgangspunktet ikke noget eller en ’ting ’ i ordets sædvanlige betydning, men en proces. Det er 

altså ikke et resultat, men en åben forhandlingsproces.   

 

I stedet for at undersøge den sociale konstruktion af viden, bør teknologianalysen ifølge ANT 

fokusere på den netværksopbyggende aktivitet, der konstruerer viden om verden. Ved at koble 

denne idé med Governmentality-perspektivet kan distanceledelse betragtes som det at skabe et 

handlerum for individers selvledelse ved at udstyre individet med ressourcer, der medfører en 

særlig videnskonstruktion. Når jeg undersøger, hvordan CSR i Novo Nordisk kan fungere som et 

værktøj til distancestyring, tager jeg udgangspunkt i, at virksomhedens CSR-apparat som netværk 

på en eller anden måde udstyrer individet med ressourcer til at styre sig selv og på den måde 

skaber en særlig viden og dermed et rum for selvledelse. Begrebet ’ledelsesrum’ kan i et ANT 

perspektiv beskrives som individuelt netværk. Men til at forstå hvordan de individuelle netværk 

kan formes på afstand, og hvordan CSR i Novo Nordisk gør ledelse på afstand mulig, vil jeg 

fremhæve et særligt aktørbegreb, som Latour kalder for ’Immutable Mobiles’.   

                                                
52 Miller & Rose 1990: 8 
53 Latour 1987: 131 
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2.3.3 Distancestyring og Immutable Mobiles  

I forhold til det forudgående magtperspektiv og den distanceproblematik, der udspiller sig i en 

virksomhed som Novo Nordisk, handler distancestyring ikke kun om at sende ordrer af sted, som 

skal udføres, men mere om at få konstrueret ’virkeligheden’ i organisationen på en måde, så 

samtlige medarbejdere verden over lader sig indrullere i den. Altså hvordan får vi medarbejderne 

til at knytte an til eller melde sig ind i virksomheden? Som sagt drejer dette sig om at skabe et 

rum og nogle rammer for selvledelse, der indirekte kan få medarbejderne til at ’bevæge sig’ i en 

særlig retning. I et ANT perspektiv må disse rammer nødvendigvis konstrueres af nogle særligt 

stabile aktør-netværk, hvis de skal bestå som rammer. Sådanne aktør-netværk tildeler Latour 

betegnelsen ’immutable mobiles’.  

En ’immutable mobile’ er en helt særlig form for aktør. I den simple udgave er det en entitet, der 

kan flyttes, uden at den ændrer form, og som derved gør det muligt at udøve kontrol på afstand. 

Etableringen af ’immutable mobiles’ i netværk er derfor central i ANT-analyser af globalisering 

of langdistancekontrol. For når disse særlige aktører kan bevæge sig i tid og rum, uden at ændre 

form, bliver det muligt at holde relationer på plads, så en konstellation kan flyttes og returneres 

uden at blive transformeret. Disse særligt stabile aktør-netværk har ifølge Latour en række 

egenskaber; de er mobile, uforanderlige (stabile) og forenelige med andre aktør-netværk.54 Et 

eksempel på en ’immutable mobile’ kunne være en CD, der som aktør-netværk fx består af ti 

musiknumre. Den distribueres til forretningerne, hvor den sælges videre og i sidste ende dukker 

op hjemme i stuerne. Her spilles sangene, der på ingen måde kan have ændret form undervejs. 

Med mindre selvfølgelig, at den har fået en ordentlig ridse. Pointen er, at ’immutable mobiles’ 

pga. deres sammensætning bliver særligt stabile aktør-netværk, der kan undgå transformation i 

deres rejse gennem netværket. Men en anden pointe er også, at de på trods af deres faste form, 

også kan være skrøbelige eksistenser, fordi de som alle andre aktør-netværk altid vil være 

betinget af relationer til andre aktører.  Latour tildeler ’immutable mobiles’ æren for, at styring på 

distance kan finde sted, men i hans undersøgelser fremhæver han et særligt karaktertræk ved 

’immutable mobiles’, der fremstår særligt ’stærke’: ”… the best of these mobiles had to do with 

written, numbered or optically consistent paper surfaces.”55 Denne form for immutable mobiles 

kalder Latour inskriptioner. 

                                                
54 Latour 1987: 223 
55 Latour 1990: 47 
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Inskriptioner 

Når Latour hævder, at de bedste ’immutable mobiles’ er inskriptioner, er det fordi, skrevne, 

nummererede og optisk konsistente papiroverflader besidder et potentiale for nogle særlige 

egenskaber. Billeder, grafer, numre, tekster osv. er en overførsel af en slags ’virkelighed’ til 

papir. Her sker der en reduktion af, hvad der før var en tredimensionel virkelighed til en 

todimensionel, som gør, at disse papiroverflader opnår egenskaberne; at være mobile, 

uforanderlige, præsentable, læselige og forenelige med hinanden.56  

Inskriptioner er et centralt element i Latour og Woolgars bog Laboratory Life. Her iagttager de, 

hvordan en videnskabelig undersøgelse fx starter ud med rotter, kemikalier, udregninger osv. og 

ender med at tage form som en artikel.57 I inskriptionsprocessen sker der i princippet det samme 

som i en translationsproces, hvor et tegn, et tal eller en tekst kommer til at tale på vegne af noget 

andet. Som jeg nævnte ovenfor, er der her tale om reduktion. I tilfældet med laboratoriestudiet 

blev en stor videnskabelig undersøgelse med rotter, kemikalier og forskellige målinger reduceret 

til en videnskabelig artikel, som repræsenterede undersøgelsen og kunne cirkulere verden rundt i 

en fast form.  

For Latour er inskriptioner ikke nødvendigvis interessante i sig selv, det er kun fordi ”they 

increase either the mobility or the immutability of traces.”58, hvilket kan forklare, hvorfor de 

opnår en særlig stabilitet. For at give et billede af denne proces, vil jeg benytte mig af et af 

Latours egne eksempler om trykpressen. Trykpressen er nemlig et redskab, der gør både 

mobilisering og uforanderlighed mulig på samme tid: ”Immutability is ensured by the process of 

printing many identical copies; mobility by the number of copies, the paper, and the movable 

type. The links between different places in time and space are completely modified by this 

fantastic acceleration of immutable mobiles which circulate everywhere and in all directions in 

Europe.”59  

 

Synlighed og erkendelse gennem visualisering 

Noget, der også gør ’immutable mobiles’ som fx inskriptioner interessante i en 

distancestyringskontekst, er deres evne til at repræsentere og dermed gøre noget, der før var mere 
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58 Latour  1990: 31 
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eller mindre abstrakt, fraværende og usynligt, synligt.  Latour taler dertil om, at vi lever i en 

visuel kultur, hvor synlighed gennem forskellige visualiseringsmekanismer gør det muligt at 

’repræsentere’ gennem en forflytning af fx billeder i tid og rum, som samtidig sætter rammer for 

måden, vi erkender på. Vi erkender fx antallet af kræftpatienter i procenttal, holdninger blandt 

unge indvandrere gennem et lagkagediagram, eller den globale opvarmning i en graf. På den 

måde kan en grafisk fremstilling af en stigning i fx diabetestilfælde i Danmark virke 

overvældende og faretruende, hvis stigningen i antallet af ældre i befolkning ikke tages i 

betragtning samtidig. Og et billede af vrede pakistanere, der brænder det danske flag, kan blive 

en måde at erkende Danmarks forhold til Pakistan på.       

 

Erkendelsen er mulig i kraft af billedets eller perspektivets optiske ensartethed. Med perspektivet 

bliver det muligt at præsentere det fraværende. ”This presence/absence is possible through the 

two-way connection established by these many contrivances – perspective, projection, map, 

logbook etc. – that allow translation without corruption.”60 Sagt på en anden made, gør 

perspektivets optiske ensartethed det muligt at gøre ting, personer, steder og begivenheder 

nærværende. TV-mediet er et simpelt og konkret eksempel på hvordan billeder muliggør 

repræsentation på distance. Her vises billeder fra hele verden, fra forskellige tider og steder, og 

kommer til at repræsentere specifikke situationer og forhold. Verden bringes rent ud sagt ind i 

vores stuer og ind i vores ’her-og-nu’.   

 

Ligesom billeder kan metaforer også fungere som ‘immutable mobiles’.61 At metaforer kan 

kvalificeres som immutable mobiles, kan sammenlignes med billedet og ligger bl.a. i deres evne 

til at reducere en virkelighed og på meget simpel vis gøre fx teoretiske forklaringer hurtigere og 

lettere at begribe og tilslutte sig. Men hvis begrebet ’immutable mobile’ skal kunne favne 

metaforen, tegnet og symbolikken, må disse stadig kunne flyttes uden at ændre form. Og når en 

metafor, et billede eller et symbol skal beholde deres form, vil det derfor kræve, at de på en alle 

anden måde er i en fast og flytbar form ved fx at være en del af en tekst, som binder metaforen i 

en særlig kontekst, et tegn på fx et vejskilt, et billede printet på papir eller optaget på video.   
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Det er dog værd at bemærke at en ’immutable mobile’ i princippet ikke behøver at være en tekst, 

en graf eller en anden form for inskription. Den kan som enhver anden aktør i ANT i princippet 

være hvad som helst, så længe den formår at sprede sig i tid og rum uden at blive transformeret. 

Inskriptioner har dog i deres form et større uforanderlighedspotentiale. Dog gælder de samme 

forhold om skrøbelighed for inskriptioner, som for andre aktør-netværk. De står på usikker grund, 

fordi deres eksistens og stabilitet er betinget af relationer til andre aktør-netværk. Derfor taler 

Latour også om at disse ’immutable mobiles’ ikke kan fungere, hvis de isoleres.62  

 

Magtperspektiv 

Teorien om ’immutable mobiles’ som væsentlige aktører i en visuel kultur bidrager med en ny 

vinkel på distanceledelse og den måde, man kan tænke de ressourcer og den videnskonstruktion, 

der stilles til rådighed for medarbejderes selvledelse. Her kan man være opmærksom på, at der i 

konstruktionen af disse stabile aktør-netværk sker en reduktion, og at en særlig 

’virkelighedsforståelse’ kan komme til at ligge til grund for den måde, vi erkender verden på. 

Med andre ord er der tale om en magt, der udfoldes i den proces, hvor reduceret information om 

’virkeligheden’ manipuleres og genskabes i en særlig form, som fx kan blive grundlaget for en 

handling, et syn på verden eller en beslutning. Et eksempel med revision kan illustrere dette: 

“Here again, too much emphasis should not be placed on the visualization of numbers per se; 

what should really be stressed is the cascade of mobile inscriptions that end up in an account, 

which is, literally, the only thing that counts.”63  

I forhold til distanceproblematikken er pointen, at der i denne mobiliseringsproces af fjerne 

begivenheder, steder, tider og mennesker gennem visualiseringsmetoder eller teknologier bliver 

konstrueret en bestemt opfattelse af virkeligheden, som skaber rammerne for erkendelse. Det vil 

sige, at det kun bliver muligt at erkende virkeligheden inden for disse rammer, og at der derfor er 

tale om en begrænsning. “The weakest, by manipulating inscriptions of all sorts obsessively and 

exclusively, become the strongest. This is the view of power we get by following this theme of 

visualization and cognition in all its consequences.”64 Som Latour her til sidst fremhæver, er der i 

dette magtperspektiv tale om konsekvenser ved disse visualiseringsmetoder og dertilhørende 

erkendelsesmuligheder. I denne forbindelse og med ANT’s og Foucaults tilgang til 
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distanceledelses flyttes fokus hen på, hvordan bestemte opfattelser af ’virkeligheden’ med CSR 

bliver konstrueret og stabiliseret, og hvordan disse skaber rammer og ressourcer for selvledelse, 

og endelig med hvilke konsekvenser.  

2.4. Opsummering og operationalisering af begreber 

Efter denne gennemgang af den analysestrategiske ramme vil jeg nu opsummere og sammenfatte, 

hvordan jeg bruger de forskellige begreber i analyserne. Med udgangspunkt i den indsamlede 

empiri vil jeg lede efter mønstre, der kan synliggøre, hvordan CSR i Novo Nordisk kan fungere 

som et ledelsesværktøj til styring på distance. I mine undersøgelser vil jeg helt konkret iagttage, 

hvordan der i netværket skabes aktører eller knudepunkter i relationer. I denne proces sker der en 

translation, som kan beskrives på forskellig vis bl.a. som noget, der skaber obligatoriske 

passagepunkter, interessekonstruktioner, eller som forsøger at indrullere andre aktører i 

forskellige roller. Begrebet ’immutable mobile’ vil desuden være med til at fremhæve særlige 

aktører, der muliggør distanceledelse og derfor åbner for et strategisk ledelsesrum i forhold til at 

udstyre individet med ressourcer til selvledelse. Disse aktørfunktioner og translationsprocesser 

vil helt konkret kunne beskrive, hvordan videns- og teknologikonstruktion eller mobilisering af 

ressourcer finder sted, og hvordan forskellige visualiseringsmekanismer kan have indflydelse på 

netop disse.  

Jeg har i ovenstående afsnit redegjort for min analysestrategiske ramme, og i følgende afsnit vil 

jeg præsentere og diskutere ANT’s analysestrategiske tilgang og min empirikonstruktion. 

2.5. ANT-analyse og empiri 

Med ANT’s begrebsapparat og netværksforståelse bliver analysens genstand flerdimensionel. Når 

jeg iagttager henholdsvis en aktør, et netværk eller en translation, iagttager jeg blot genstanden 

fra forskellige perspektiver. Jeg iagttager altså det hele på en gang, og ANT tilbyder derfor en 

speciel måde at se helheder på, hvor det, jeg kan se, altid både er en helhed i sig selv og en del af 

en helhed. Når jeg fx iagttager en aktør, iagttager jeg også et netværk, og jeg iagttager 

retrospektivt den translationsproces, der skaber netværksrelationerne. I ANT er disse perspektiver 

altid til stede samtidig, og man kan så selv vælge, hvordan man vil fokusere dette blik. 

Genstanden ændrer sig så alt efter, hvordan jeg vælger at fokusere. Derfor bliver iagttagelsen en 

dynamisk bevægelse mellem de forskellige perspektiver på genstanden.  
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Iagttagelsespunkt 

Da denne afhandling handler om, hvordan CSR muliggør distanceledelse, må jeg starte med at 

stille mig der, hvor jeg kan iagttage, hvordan CSR konstruerer et ledelsesrum på distancen. Jeg 

må altså placere mig der, hvor translationerne sker, der hvor noget formes og forandres.65 Mit 

iagttagelsespunkt bliver dermed translationsprocesserne. Jeg står derfor ikke uden for netværket 

og betragter, hvordan ’virkeligheden’ formes. Jeg er i stedet en del af netværket og medproducent 

af virkeligheden. Det betyder, at det, jeg iagttager, formes og oversættes af mig på en særlig 

måde, og at jeg foretager en del valg og fravalg ved netop at stille mig ved udvalgte translationer. 

Derudover er det værd at bemærke, at når netværksperspektivet lader mig iagttage aktør-netværk 

og translationer, bliver jeg samtidig blind for noget andet. Jeg kan fx ikke se systemer, diskurser, 

strukturer eller felter, der fra andre teoretiske perspektiver ville determinere 

selvledelsesforholdene i forbindelse med CSR i Novo Nordisk. 

For at beskrive hvordan jeg konstruerer den empiri, der ligger til grund for mine analyser, vil jeg 

nu redegøre for den ANT’ske tilgang til empirien samt præsentere og diskutere min 

empirikonstruktion.   

2.5.1. ANT’s analysestrategiske tilgang til empirien 

Ligesom ANT tilbyder et særligt perspektiv på verden og en særlig måde at se helheder på, 

fordrer teorien også en særlig analysestrategiske tilgang til empirien. ANT-analyser tager 

udgangspunkt i tre principper:  

 

(1) Upartiskhed i forhold til aktører 

(2) Generaliseret symmetri 

(3) Fri association.66 

 

At følge det første princip betyder, at jeg ikke giver én aktørs perspektiv prioritet, men at jeg 

iagttager translationerne, hvor de sker. Det andet princip indebærer ikke at give prioritet til én 

type aktører, f.eks. mennesker eller organisationer, hvilket gør at jeg f.eks. skal analysere tekster, 

organisationer, mennesker og teknologi på lige fod. Det tredje princip handler om ikke på 
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forhånd at tillægge nogle aktør-netværk og translationer status af fx kendsgerninger, men i stedet 

udfolde det netværk, som jeg metodisk kan fremanalysere, altså uden a priori antagelser om 

sammenhænge. Dertil har ANT et metodisk slogan, der lyder: ”Follow the actors”.67 Dette 

indebærer i bund og grund, at man skal holde et åbent sind og lade aktørerne vise sig deres 

forbindelser til andre aktører gennem deres translationer. 68 

 

Med denne tilgang til empirien, kan det blive en udfordring at foretage en afgrænsning af 

empirien uden på forhånd at antage sammenhænge. I afgrænsningsprocessen foretager jeg jo 

nogle valg og fravalg, der afgrænser netværkets udfoldelse. Jeg starter et sted og slutter et andet, 

og det kan derfor diskuteres, hvorvidt jeg har forholdt mig upartisk og uden forudindtagede 

holdninger. Men en afgrænsning af empirien er under alle omstændigheder nødvendig for, at jeg 

kan undersøge et særligt område og i sidste ende besvare afhandlingens problemformulering.   

2.5.2. Afgrænsning og empiriindsamling  

Da denne afhandling handler om CSR og distanceledelse, var det oplagt for mig at starte fra 

begyndelsen og kigge nærmere på ledelsesprincipperne i Novo Nordisk, hvor socialt ansvar er 

integreret. Afgrænsningen af empirien er imidlertid foretaget på baggrund af en forundersøgelse 

af Novo Nordisks ledelsesstrukturer og CSR-apparat.  

 

Afgrænsning 

Novo Nordisk er en stor og mangfoldig organisation med mange forskellige typer medarbejdere. 

Deres individuelle ledelsesrum må nødvendigvis være betinget af det fysiske rum, arbejdsrutiner, 

rolle fordelinger og ikke mindst af den information, medarbejdere er i besiddelse af. Med andre 

ord er der højst sandsynligt stor forskel på, hvordan den enkelte medarbejderes ledelsesrum 

formes, alt efter hvilken type medarbejder, der er tale om. Salgsmedarbejdere opererer ude i 

marken, og er sjældent på kontoret. De holder kontakt med hinanden via telefon og benytter sig 

af og til af hjemmesiden og deres lokale intranet. Fabriksmedarbejdere arbejder på fabrikken og 

er sjældent i berøring med den kommunikationsstrøm, der udspiller sig via internettet. 

Administrationen og alle mellemledere bruger meget af deres tid foran computere og har derfor i 

                                                
67 Latour 2005: 12  
68 Latour 2005: 12 
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princippet konstant mulighed for at følge med i, hvad der rør sig i virksomheden verden over. 

Forskere og farmaceuter har igen en anden ressourceflade at operere ud fra osv.  

Ovenstående taget i betragtning ville det kræve en større og mere dybdegående undersøgelse af 

netværket, hvis man skulle kunne sige noget om, hvordan CSR helt konkret påvirker de enkelte 

gruppers eller individers ledelsesrum. Da jeg er på udkig efter mere generelle mønstre i 

ledelsesrummet, har jeg i mine interviews som udgangspunkt fokuseret på ledere og 

mellemledere i forskellige datterselskaber. Disse og enkelte nøglepersoner rundt omkring i 

virksomheden bliver i forhold til virksomhedens ledelsesstruktur og kommunikationsnetværk i de 

fleste henseender bindeleddet mellem hovedkontoret i Danmark og medarbejderne rundt omkring 

i verden. Det er samtidig lederen, der bringer informationer og strategi hjem til datterselskabet, 

og dem, der afgør hvornår en CSR-aktivitet skal udføres eller hvilken information, der er vigtig 

for medarbejderne. Mellemlederens ledelsesrum kan derfor få betydning for konstruktionen af de 

individuelle ledelsesrum, der skabes ude i datterselskaberne.   

Derfor vælger jeg at zoome ind på mellemledere og netop det udsnit af et netværk omkring 

ledelse og CSR i Novo Nordisk, der kan sige noget om, hvordan distanceledelse kan fungerer i 

praksis i Novo Nordisk. Mine valg og fravalg i empiriindsamlingen betyder, at mens nogle aktør-

netværk kommer til syne, vil andre forblive usynlige. Jeg kan fx ikke se, hvordan 

fabriksmedarbejderen i Brasiliens ledelsesrum formes, eller hvordan man i de enkelte 

datterselskaber distanceleder salgskorpset ude i marken. Jeg kan til gengæld sætte fokus på, 

hvordan forskellige konstellationer i Novo Nordisk kan påvirke ledelsesrummet for 

mellemlederne og andre, der er i berøring med den videnskonstruktion, som CSR-apparatet i 

forbindelse med andre aktører genererer i netværket.  

 
Empiriindsamling 

For at få et bredt indblik i hvordan CSR i Novo Nordisk former ledelsesrummet på distancen, 

inkluderer jeg empirisk materiale af flest mulige typer. Empirien er derfor sammensat af mange 

forskellige former for materiale: Artikler, rapporter, hjemmesidetekster, pjecer, brochurer, 

interviews, bøger, samtaler og observationer. Og som jeg var inde på ovenfor, er det netop denne 

sammensætning af materiale, der er med til at synliggøre nogle aktør-netværk og samtidig sløre 

andre. Mere generelt betyder det også, at netværket kunne fremanalyseres helt anderledes, hvis 

man baserede sig på en anden empiri end jeg. Set fra en aktør-netværksteoretisk synsvinkel ligger 

der ikke noget problem i at konstruere et empiriapparat af en mangfoldighed af kildetyper. Men 
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det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være stor forskel på, hvordan de forskellige 

materialetyper synliggør ’virkeligheden’ i virksomheden. Hvor tekstmaterialet typisk er formet 

og reduceret til at tjene et særligt formål til henholdsvis ekstern og intern kommunikation, kan 

mine interviews ses som et indblik i den enkelte interviewpersons sociale virkelighed, der formes 

af emnet, spørgsmålene, interaktionsformen samt vores forskellige personlige projekter.      

2.5.3. Skriftligt materiale 

I empirien indgår en del skriftligt materiale. En stor del af det har jeg fundet på Novo Nordisk’s 

globale hjemmeside www.novonordisk.com, som tilbyder et meget omfangsrigt indblik i 

virksomhedens foretagende, procedurer, verdensanskuelser og downloads af adskillige 

publikationer og andet materiale. De lokale hjemmesider har indimellem også kunnet bidrage 

med materiale. Derudover består det skriftlige materiale af Novo Nordisk årsrapport 2007, en 

udgave af Novo Nordisk’s globale personaleblad ”People” på henholdsvis dansk og engelsk, en 

publikation om CSR som innovationsfremmer med Novo Nordisk som case, en model af Novo’s 

brandstrategi, artikler fra TakeAction!-programmets intranetportal, avisartikler, en brochure om 

Novo Nordisks måde at arbejde på, deres vision, deres ledelse og deres politikker og et 

shareholder magasin.  Det skriftlige materiale er på henholdsvis dansk og engelsk. Af og til 

findes materialet i begge versioner, men de fleste findes i en engelsk udgave. Jeg vil, for så vidt 

det er muligt, benytte mig af en dansksproget version i afhandlingens analyser, med mindre kun 

en engelsk version har været tilgængelig. Flere af disse materialer figurerer ikke i analyserne, 

men har fungeret som en metode til at få et indblik i og et overblik over virksomheden, dens 

sammenhænge og operationer.         

2.5.4. Interviews 

Da min afhandling beskæftiger sig med distanceledelse, fandt jeg det oplagt at bevæge mig ud 

over landet grænser. Jeg besøgte derfor Novo nordisk datterselskab i Israel, hvor jeg udførte to 

interviews med henholdsvis HR-manageren Sharar Tevel og en salgsmedarbejder Ilana Eliezer. 

Jeg kontaktede derefter andre af Novo’s filialer i udlandet, og udførte telefoninterviews med 

henholdsvis Conor Griffin, Corporate, Communications Manager i Storbritannien, Peter 

Feldinger, Head of Office i Syd Korea, Rami Sharaf, Head of Office i Pakistan, Helen Sophos, 

Quality & Regulative Director i Syd Afrika, og Dr. Franz Jürgen Schell, Corporate 

Communications Manager i Tyskland. Herhjemme i Danmark har jeg interviewet Pia Trust, 
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Project Coordinator på TakeAction!-programmet, Carsten Foghsgaard, Employee 

Communications Manager, og Susanne Stormer, Director Corporate Branding & Responsibility. 

At det lige blev disse personer, jeg interviewede, var både et resultat af at følge aktørerne med et 

gran af tilfældighed, da det ikke er alle jeg har kontaktet, der har haft tid eller lyst til at deltage i 

et interview.  

 

Semistrukturerede kvalitative interviews og behandling 

Alle interviews har været såkaldte semi-strukturerede kvalitative interviews.69 Denne type 

interview placeres et sted mellem en venskabelig samtale og et struktureret videnskabeligt 

interview. I praksis betyder dette, at jeg havde valgt et antal temaer, som jeg gerne ville spørge 

ind til undervejs i interviewet. Dertil udarbejdede jeg en interviewguide,70 der kunne variere, alt 

efter hvilken interviewperson, det drejede sig om. Ved de tre af mine interviews, der blev 

foretaget med personer i hovedkontoret, var temaerne mere specifikke. Et handlede om 

kommunikationsnetværket, et andet om medarbejderfrivillighedsprogrammet TakeAction!, og et 

tredje om virksomhedens brand. Interviewpersonerne fik generelt lov til at styre en del af 

interviewet, men jeg sikrede mig samtidig, at temaerne, jeg havde udvalgt, på et eller andet 

tidspunkt blev taget op og foldet ud. Selvom mange af de samme spørgsmål er gentaget ved hvert 

interview, er de blevet fremlagt i forskellig rækkefølge og med forskellige prioriteter, alt efter 

hvordan interviewet udviklede sig. I mit tilfælde havde interviewpersonerne som regel deres egen 

historie om det sociale ansvar i netop deres filial, og derfor udviklede interviewene sig i 

forskellige retninger, og nye spørgsmål bød sig til hen ad vejen. Derfor har de forskellige 

interviews haft forskellige karakterer og forløb.  

Fordelene ved at benytte det semistrukturerede interview har været, at interviewpersonen har haft 

mulighed for at tale detaljeret om et emne. Han/hun kunne tale forholdsvis frit og med begrænset 

styring fra mig. Desuden kunne komplekse spørgsmål og emner, blive diskuteret og afklaret, og 

jeg kunne løbende samle op på emner, som interviewpersonen ellers ikke var kommet ind på.  

 

De fleste af mine interviews har jeg haft mulighed for at optage71 undtaget ved to: Et interview 

med HR-chefen i det israelske datterselskab, Sharar Tevel, der ikke gav mig lov, og et interview 

                                                
69 Kvale, 1997 
70 Bilag 1 - Interviewguide 
71 Bilag 2 - optagede interviews på CD-rom 
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der pga. tekniske problemer gjorde det umuligt at optage interviewet med direktøren for 

Corporate Branding & Responsibility, Susanne Stormer. Ved disse to interviews, tog jeg mange 

noter, som jeg forsøgte at sammenfatte efterfølgende. I min behandling af de interviews, som jeg 

optog, har jeg foretaget en transskribering, hvilket gjorde det lettere at finde frem til de 

underbyggende citater i analyserne. Når jeg undervejs i afhandlingen gengiver citater fra mine 

interviews, har jeg for læsevenlighedens skyld indimellem foretaget en lettere redigering og gjort 

sætningerne grammatisk korrekte. Bortset fra det kan citaterne betragtes som ordrette 

gengivelser. 

 

Videnskonstruktion 

Det skal desuden understreges, at den kommunikation, som produceres i mine interviews, altid 

vil være påvirket af min tilstedeværelse som forsker.72 Interviewet skal nemlig forstås som et 

socialt møde, hvor interviewpersonen og forskeren i fællesskab skaber en meningssammenhæng. 

Jeg bliver altså medproducent af viden i interviewene, som derfor altid vil være ’forurenet’ af 

mig. Samtidig er det også vigtigt at bemærke, at interviewet som begivenhed kan forme nogle 

særlige roller for deltagerne: ”Regardless of the type of interview, there is always a working 

model of the subject lurking behind the persons assigned the roles of interviewer and 

respondent.”73 Dette er med til at “…influence the ways we proceed technically, as well as our 

understanding of the relative validity of the information, that is produced.”74 Interviewets form 

har altså også betydning for, hvordan det udføres i praksis, og hvordan vi forstår den information, 

som produceres i interviewet. Interviewet kan altså betragtes som en slags institution, der skaber 

et rum for handling, hvor forventninger, roller og fremgangsmetoder på forhånd er indlejret i 

situationen. Det former selvfølgelig også den information, som interviewet producerer, hvilket 

betyder, at jeg med interviewet får en særlig udgave af virkeligheden, mens jeg fx i en afslappet 

samtale måske kunne have fået en lidt anderledes udgave.      

2.5.5. Empirikonstruktion og refleksion 

Her til sidst vil jeg lige se nærmere på hvilken empiri jeg rent faktisk konstruerer i 

empiriindsamlingen. Da hovedparten af det skriftlige materiale er formet efter et særligt formål 

                                                
72 Järvinen 2005: 28 
73 Gubrium & Holstein 2002: 12 
74 Gubrium & Holstein 2002: 12 
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og højst sandsynligt af en interesse for at fremstille virksomheden i et så positivt lys som muligt, 

kan man i princippet betragte dette som en etablering af teknologi. Altså en særlig måde at 

konstruere viden på. Men samtidig gør de det også muligt at få et indblik i, hvad der sker i 

organisationen, og hvordan forskellige aktør-netværk er bygget op.     

 

De fleste interviews, jeg har foretaget, er med lokale ledere rundt omkring i verden, og i de fleste 

tilfælde har jeg kun lavet et interview med en person i et givent land. Derfor kan mit 

empiriapparat med hensyn til interviewdelen nok virke en smule overfladisk. Altså hvorfor har 

jeg ikke valgt at fokusere mere specifikt på én eller et par af Novo Nordisks filialer og dermed 

lavet flere interviews i enkelte lande i stedet for at sprede det så meget ud? Dette ville måske 

kunne give et mere dybdegående indblik sammenhængene hos den enkelte filial i forhold til CSR 

og ledelse. Men da jeg forsøger at undersøge, hvordan man mere generelt kan bruge CSR til at 

styre på distance, er det mere interessant for mig at brede det ud og lede efter mønstre. Altså hvad 

er det, der gør sig gældende for de fleste osv. Hvis jeg kun havde valgt en lokal filial som case, 

havde mine undersøgelser i princippet kun kunnet sige noget i forhold til netop denne filial. Ved 

at lave interviews forskellige steder i verden, forsøger jeg altså at brede mig så meget som muligt 

ud, for at kunne spotte mønstre og tendenser, der rækker ind over landegrænser, kulturer og 

tidsforskelle.  

Jeg kunne også have valgt at interviewe forskellige typer af medarbejdere, da de nok hver i sær 

har forskellige opfattelser af, hvordan tingene fungerer. Da interviewpersonerne hovedsagligt har 

været mellemledere af den ene eller anden slags, kan man også mene, at jeg vælger at tage 

ledernes perspektiv. Omvendt interesserer jeg mig for, hvordan CSR kan fungere som et 

ledelsesværktøj til distanceledelse, og da det ofte har været lederne, der har haft overblik over, 

hvordan de forskellige filialer arbejder med CSR og hvilken indflydelse, det har på arbejdet 

generelt, kan deres perspektiv blive vigtigt. Dette forhold har selvfølgelig også været betinget af, 

at det har været disse, jeg er blevet henvist til, når jeg har kontaktet et datterselskab, og at andre, 

jeg har henvendt mig til, ikke har svaret, eller ikke har villet deltage i et interview. Desuden har 

dem, der gerne ville deltage i mine interviews, typisk haft en positiv tilgang til CSR i 

virksomheden, hvorfor jeg har fået adgang til dem. Mine resultater havde højst sandsynligt set 

anderledes ud, hvis jeg havde interviewet farmaceuten eller fabriksarbejderen i Kina om deres 

daglige arbejde og selvforståelse.      
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Med udgangspunkt i ovenstående diskussion vælger jeg at kalde min empiriindsamling for 

generel og spredt informationsindsamling, der trods en mere eller mindre overfladiskhed er 

tilpasset afhandlingens formål. Mine resultater kan afsløre mønstre, men vil ikke kunne fungere 

som et generelt billede på selvledelsesforholdene i hele Novo Nordisk koncernen. Med denne 

afsluttende refleksion, vil jeg nu bevæge mig over i analysedelen. 
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3. Kommunikation og ledelse som mulighedsbetingelser på distancen 
Denne første analysedel har til formål at synliggøre, hvordan der udfolder sig et netværk omkring 

’socialt ansvar’ og ledelse i Novo Nordisk, som skaber særlige betingelser for distanceledelse. 

Med fokus på distanceledelse må analysen nødvendigvis undersøge betingelserne for, at aktører 

kan bevæge sig i tid og rum uden at ændre form. Til det retter jeg som udgangspunkt blikket mod 

virksomhedens informationsstrukturer og kommunikationskanaler. I en globaliseret verden 

fungerer disse som det primære formidlingsværktøj og kan derfor spille en central rolle i den 

videnskonstruktion, der foregår verden over. Forflytning af ’immutable mobiles’75 kan her blive 

mulig via computere, e-mails, tv, blade, publikationer og ikke mindst internettet, og dermed kan 

dette aktør-netværk skabe betingelser for videnskonstruktion og distanceledelse i Novo Nordisk.   

Da afhandlingen drejer sig om ledelse, er det interessant at undersøge, om og i så fald hvordan 

virksomhedens ledelsesapparat kan have indflydelse på mulighederne for distanceledelses. Derfor 

vil analysen også beskæftige sig med Novo Nordisks ledelsesprincipper, den såkaldte ’Novo 

Nordisk Way of Management’ også kaldet ’Novo Nordisk-vejen’. Her er der tale om et 

ledelsesværktøj, hvor CSR er stærkt indopereret, og som er til stede i alle Novo Nordisks filialer.  

 

I den første del af denne analyse vil jeg altså kort beskrive, hvordan kommunikationsnetværket 

ser ud, hvordan information omkring socialt ansvar kan komme rundt, og hvordan denne 

netværkssamling skaber mulighedsbetingelser for distanceledelse.  

I den sidste del af analysen vil jeg undersøge, hvordan virksomheden gennem den formelle 

ledelsesramme forsøger at stille nogle ressourcer til rådighed for selvledelse, hvordan det virker i 

praksis, hvordan der skabes mulighedsbetingelser for distanceledelse og med hvilke konstitutive 

konsekvenser.   

 

Undervejs vil jeg identificere aktører og forbindelser, som vil udgøre min konstruktion af et 

netværk. I disse aktør-netværk er jeg interesseret i, hvordan ’immutable mobiles’ kan bevæge sig 

rundt i netværket og være med til at konstruerer viden og teknologi og på den måde skabe nogle 

rammer for selvledelse i virksomheden. I dette perspektiv fungerer de formelle rammer ikke bare 

som rammer. De kan også fungere som ressourcer for handling.  

                                                
75 Særligt stabile aktør-netværk, se side 22   
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Analysen oscillerer mellem en undersøgelse af netværkskonstruktionen med 

distanceproblematikken udfoldet indenfor dennes rammer samt en diskussion af iagttagelserne. 

Dertil kredser den omkring disse underspørgsmål: 

 

 Hvordan netværkets samling skaber særlige aktørfunktioner?   

 Hvordan bestemte opfattelser af ’virkeligheden’ bliver konstrueret og stabiliseret, og 

hvordan nogle af disse kan flyttes i tid og rum uden at ændre form? 

 Og med hvilke konstitutive konsekvenser? 

3.1. Kommunikationskanaler som betingelse for distanceledelse 

Da ledelsesteknologi kan karakteriseres som ressourcer til videnskonstruktion med 

netværksopbyggende karakter,76 bliver det interessant at rette blikket mod, hvordan 

virksomhedens kommunikationsnetværk og informationsstrukturer skaber betingelser for dette. 

Derfor vil jeg i det følgende beskrive, hvordan kommunikationsnetværket ser ud, og hvilke 

mulighedsbetingelser, det fører med sig.   

3.1.1. Kommunikationsnetværk og videnskonstruktion 

Employee Communications Manager, Carsten Foghsgaard, fra Novo Nordisks hovedkontor i 

Danmark forklarer, hvilke kanaler, virksomheden benytter til at kommunikere internt: ”Det, vi 

fortæller om, når vi arbejder med CSR, er det, vi kalder Peoplecom. Vi har vores blad, vi har 

vores fjernsyn, vores People Magazine, og så People.com, som er vores Website, hvor vi kører 

nyheder, kategorier, blogs og sådan noget. Det er egentlig den palet, vi bruger til at kommunikere 

internt med. Vi fortæller om CSR gennem vores blad, vores website og vi fortæller også om det 

på fjernsynet. En historie kan fortælles enten på print eller som et TV-indslag.”77 TV-indslagene 

bringes på intranettet, og hvert kvartal sammenfattes otte indslag fra de sidste tre måneder i et 

program, som kommer til at karakterisere, hvad der er foregået i kvartalet. Dette program kaldes 

PeopleTV og sendes i forbindelse med koncernledelsens kvartalsmøde. Det kommer altså fire 

gange om året, mens People Magazine udkommer seks gange årligt.  

Den redaktionelle linje for alle kanaler kommer fra direktionen: ”Vores direktion laver fem 

budskaber. Det er dem, vi skal køre efter. Og det er et af vores insulin produkter Nevemir, , at vi 

                                                
76 Se s. 21 -23  
77 Interview 2008: Carsten Foghsgaard, Danmark 
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skal være smarte, når vi går på arbejde, og så er der et budskab, der hedder at Novo Nordisk is a 

Responsible Company. Det er det, der hedder keymessages i år. Det er den måde, vi prioriterer 

vores nyhedsstof på.”78   

Fra direktionen og kommunikationsenheden i hovedkontoret forsøger man altså at styre 

informationsstrømmen i en særlig retning. Her sker der en selektion og en reduktion af 

begivenheder i virksomheden og ’immutable mobiles’ som fx inskriptioner af historier, 

visualiseringer og andre billeder produceres, konstrueres og sendes rundt i netværket. Pointen er, 

at det, der får lov til at bevæge sig rundt i kommunikationsnetværket, er udvalgt og formet. Som 

kommunikationschefen i det tyske datterselskab gør opmærksom på, er det fx heller ikke alle 

CSR aktiviteter, der repræsenteres via de forskellige medier: ”So really good projects are 

presented in different ways so that you can know about it.” 79 (min understregning) Der er altså 

tale om, at de historier, der får lov til at bevæge sig rundt i netværket og komme i forbindelse 

med medarbejdere i filialerne, skal besidde et særligt potentiale for at passe ind i den ramme, som 

i første omgang er defineret i hovedkontoret. Man kan kalde denne ramme for en slags 

nyhedskriterium og en aktør, der tager form som et obligatorisk passagepunkt, hvis information 

skal få adgang til kommunikationsnetværket. Hvorfor dette kan være af betydning for ledere og 

mellemledere i filialerne, beskriver en mellemleder: Hvis man laver et rigtig godt projekt, der 

måske endda vil kunne nomineres til en pris, så vil datterselskabet få mulighed for at blive 

eksponeret internt, hvilket interviewpersonen ser som en stor fordel.80  

 

Der findes dog også andre informationskanaler, som man i hovedkontoret ikke har direkte 

indflydelse på. People Magazine produceres og distribueres godt nok fra hovedkontoret, men 

derudover er der et hav af blade i Novo Nordisk. Alle filialer og ’Product Supply’ har deres eget 

blad. ”Men det, de gør, er meget ofte, at de tager det stof, vi laver, og oversætter det og så bringer 

det i lokale medier.”81 Derudover bringes lokale historier om CSR aktiviteter i fx Sydafrika i 

deres lokale blad: ”Yes, we publicize them quite a bit. Well we have a local paper that we 

produce, like the people magazine, in that paper we write about all the stuff.”82 Selvom der findes 

et internationalt intranet i virksomheden, har de fleste datterselskaber deres egne intranetportaler 

                                                
78 Interview 2008: Carsten Foghsgaard, Danmark 
79 Interview 2008: Dr. Franz Jürgen Schell, Tyskland 
80 Interview 2008: Sharar Tevel, Israel 
81 Interview 2008: Carsten Foghsgaard, Danmark 
82 Interview 2008: Helen Sophos, Sydafrika 
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og lokale hjemmesider, som de selv råder over.83 Her har hovedkontoret heller ikke den store 

indflydelse på indholdet, og det lader til, at det hovedsagligt er ledere, mellemleder og særlige 

nøglemedarbejdere rundt omring i verden, der benytter sig af de internationale fora som fx 

’Globe Share’. På den anden side står dette medium altid til rådighed for medarbejdere med en 

computer og internetforbindelse, hvis de har brug for sparring, råd og vejledning. Så derfor kan 

computeren og internetforbindelsen blive aktører i netværket, der skaber mulighedsbetingelser for 

distanceledelse.       

 

Målgruppe vs. Modtager 

Kommunikationskanaler er der altså masser af. Men det er ikke ensbetydende med, at disse 

kanaler rent faktisk når ud til medarbejdere verden over. I en så stor og spredt virksomhed med så 

mange forskellige medier, bliver det en umulig opgave at definere en målgruppe for 

informationsstrømmen. ”Vi har en redaktionel strategi, hvor vi prøver at beskrive målgruppen. 

Det kan vi ikke finde ud af. Det er fra Sydafrika til Rusland, fra Brasilien til Kina. Det er sælgere 

i marken, det er produktion, det er forskere, professorer osv. Det er umuligt.”84 

Personalesammensætningen i virksomheden består af 17% inden for research og udvikling,  30% 

i produktionen og produktionsadministration, 34% inden for international salg og marketing samt  

19% i administrationen.85 Den mangfoldige personalesammensætning kan være problematisk i 

forhold til at få informationen ud til alle medarbejdere: ”Dels sker der det, at når 

datterselskaberne har deres egne lokale (red. intranet), så er det det, de bruger, og dels så har vi 

også en stor udfordring i at størstedelen af vores medarbejdere er produktionsmedarbejdere. Det 

her er jo en virksomhed, der producerer insulin. (…) Vi har jo meget store fabrikker i Kina, i 

Frankrig, i USA, i Brasilien og herhjemme, og mange af de her medarbejdere, de går jo ikke på 

intranettet, altså de står ved et eller andet samlebånd, de sidder jo ikke foran en computer, og 

hvordan når vi dem?”86 Der er altså stor forskel på, hvilke medarbejdere der rent faktisk 

modtager den kommunikation, der sendes rundt i netværket. Og i hovedkontoret ved man godt, at 

der er et problem her. ”Der er helt sikkert en masse sælgere, der aldrig ser det, og helt sikkert en 

                                                
83 Interview 2008: Pia Trust, Danmark 
84 Interview 2008: Carsten Foghsgaard, Danmark 
85 http://www.novonordisk.com/about_us/facts_and_figures/facts.asp 
86 Interview 2008: Pia Trust, Danmark 
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masse i produktionen, der ikke ser det.”87 I mange tilfælde tillader kommunikationsnetværket 

altså kun ’immutable mobiles’ at bevæge sig særlige steder hen. Og der skal derfor noget ekstra i 

til netværket, hvis disse skal nå ud til fx produktions- eller salgsmedarbejderen.  

3.1.2. Mellemledere som obligatorisk passagepunkt 

Da den information, medarbejderne er i besiddelse af, i teorien er med til at forme deres 

ledelsesrum, og da der derfor nødvendigvis må være stor forskel på, hvordan ledelsesrummet 

formes, alt efter hvilken type medarbejder, der er tale om, kommer mellemlederne og visse 

nøglepersoner til at spille en central aktørrolle i netværket.  

 

Mellemledere fra hele verden samles en gang årligt med andre ledere inden for deres respektive 

fagområder. Her deles erfaringer, historier og anden viden, og planerne for fremtiden 

præsenteres. Hvad har vi nået, hvad skal vi nå, og hvordan skal vi gøre? De fleste interviewede 

mellemledere fremhæver også disse møder som vigtige informationskanaler, når det handler om 

det globale CSR-apparat. ”Intranettet er en af dem. Vores People Magazine er et andet. Så får vi 

det typisk igennem ’the grapevine’, altså når der er ledelsesmøder. Så det er sådan set der, jeg får 

min information. Det er sådan lidt ’one way communication’, men det er der.”88 Derudover har 

lederne deres egne netværk. Fx findes der et netværk af kommunikationsfolk, der også inkluderer 

de mennesker, der sidder ude i datterselskaberne i de forskellige lande. De mødes fysisk en gang 

om året, men ellers har de deres eget site på intranettet, hvor de e-mailer til hinanden. Det er 

primært i dette netværk, at budskaber og information omkring socialt ansvar sendes ud fra 

hovedkontoret. ”Hvis vi har noget, vi gerne vil ud med, så sender vi det ud til 

kommunikationsfolkene i hele verden og beder dem om at formidle det til deres medarbejdere 

enten på de lokale intranet eller lokale medarbejdermøder eller hvad folk nu har af 

kommunikationskanaler. Det er vores primære netværk, og så har vi selvfølgelig en liste over 

folk, som er aktive TakeAction!-medarbejdere. Og forsøger at bruge dem til at sprede det brede 

budskab.”89 Mellemlederne og særlige nøglemedarbejdere overalt i verden bliver på den måde 

indrulleret i rollen som kommunikationskanal, bindeled og bærere af de ’gyldne’ budskaber. 

  

                                                
87 Interview 2008: Carsten Foghsgaard, Danmark 
88 Interview 2008: Peter Feldinger, Sydkorea 
89 Interview 2008: Pia Trust, Danmark 
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Denne netværkssamling samt det faktum, at kommunikationsnetværket ikke når ud til alle, hvad 

enten de har adgang til informationen eller ej, skaber mellemlederen som obligatorisk 

passagepunkt i netværket for information, budskaber og anden kommunikation, der betragtes som 

strategisk vigtig. Samtidig er der i netværket omkring ledelse og CSR andre aktører, der er med 

til at stabilisere denne mellemlederrolle. Det er blandt andet de internationale møder, 

ledernetværkene og den formelle ledelsesramme, ’Novo Nordisk-vejen’, hvor lederne verden 

over forpligtes til at holde ledelsesprincipperne i hævd og sørge for, at virksomheden agerer 

socialt ansvarligt i verden. Det er desuden lederne, der er ansvarlige for at afrapportere til 

hovedkontoret om økonomiske, sociale og miljømæssige resultater for datterselskaberne. 

Informationer, der samles i en årlig rapportering fra Novo Nordisk. 90 Disse anordninger i 

netværket vil jeg vende tilbage til senere, men pointen er, at mellemlederne gennem denne 

netværkssamling i mange henseender bliver et obligatorisk passagepunkt for ’immutable 

mobiles’ i netværket, hvad enten de bevæger sig til eller fra hovedkontoret. Så hvis information 

skal sprede sig på afstand, så den kan være med til at konstruere den viden, der former den 

enkelte medarbejderes ledelsesrum, skal den altså ofte bevæge sig igennem mellemlederen. Om 

information, billeder, ordrer osv. når frem til de forskellige filialer og breder sig, kan derfor ofte 

afhænge af, hvordan lederen lader sig indrullere i denne rolle, samt hvordan lederen 

translaterer/oversætter de forskellige budskaber. Som obligatorisk passagepunkt bliver de en 

slags ’gatekeepere’ for visse ’immutable mobiles’ i netværket omkring CSR i Novo Nordisk. 

Med andre ord bliver mellemlederen og andre nøglemedarbejdere væsentlige aktører i netværket, 

som inskriptioner og andre ’immutable mobiles’ må alliere sig med, hvis de i sidste ende skal 

være med til at forme den enkelte medarbejders ledelsesrum. På den led kan man sige, at der med 

lederens rolle som gatekeeper bliver skabt en netværkssvaghed, hvor det kan blive afgørende for 

videnskonstruktionen i netværket, at informationen i første omgang når ud til mellemlederen, 

hvis den i sidste ende skal have en reel chance for overhovedet at nå ud til medarbejderne. 

 

Translation som betingelse 

Denne aktørfunktion hos lederne kan desuden skabe nogle særlige betingelser for distanceledelse, 

hvor lederens translationer og mobilisering af aktører i netværket kan få betydning for, hvordan 

socialt ansvar tager form og får indflydelse på ledelsesrummet. En problematik omkring CSR kan 

                                                
90 Novo Nordisk 2007 + http://www.novonordisk.com/sustainability/reports/reports.asp 
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derfor netop udspille sig omkring dette obligatoriske punkt i netværket. ”Den kommunikation, 

som flyder ud om de her (red. CSR) programmer, kolliderer nogle gange med interesser og 

personlig tro hos nogle af mellemlederne om, hvor meget vægt man skal lægge på de her ting. Og 

i nogle af ILO-landene er der nok lidt en holdning til, at det her, det er altså ikke noget vi skal 

prioritere alt for højt lige nu. Vi skal lige have gang i forretningen først. Så nogle steder foregår 

de her CSR tiltag lidt på trods af forretningsledelsen i området.”91 Forskellige ’immutable 

mobiles’ forflytning i netværket, kan så at sige være betinget, af at visse personer finder det 

relevant for deres personlige projekter at indrullere aktører som fx programmer og andre tiltag i 

deres netværk. 

Når lederen bliver en reduktionsmekanisme i netværket, der akkumulerer og selekterer en stor 

mængde information, betyder det også, at den information, der når ud til medarbejderne, ikke 

nødvendigvis har samme form, som den lederne er i forbindelse med. I og med at 

kommunikationsnetværket i princippet er tilgængeligt for alle dem, der har en computer og en 

internetopkobling, kunne man forledes til at tro, at alle er lige opdaterede og vidende. Derfor kan 

den administrerende direktør for datterselskabet i Pakistan, Rami Sharaf, fx mene, at information 

om CSR i Novo Nordisk har en klar indflydelse på medarbejderne: ”Of course, because every 

single action, whatever it is, even if it is visiting some schools in the Philippines, talking about 

healthy diet to prevent these school kids from being diabetics is reported on our web and every 

one in the world will know about it and every one will share it.”92 Dette kan fra en 

kommunikationsstrategisk synsvinkel, måske give god mening, og interviewpersonen føler sig 

nok under alle omstændigheder velinformeret. Problemet er bare, at disse informationer om CSR-

aktiviteter højst sandsynligt ikke når ud at alle medarbejdere verden over, og at det tilsyneladende 

heller ikke er noget, de forskellige mellemledere er særligt opdaterede omkring. ”I’m not as 

updated as I should be. I think the CSR has been so busy that it is quite hard to keep up to date.”93 

Det er information, de måske får på de årlige internationale ledermøder, eller hvis de aktivt 

opsøger det. “We are updated on all the projects that are run by our headquarters and concerning 

the other countries we are updated at least once a year in the corporate communication network. 

We meet once a year and then we hear about the other countries.”94 En meget socialt engageret 

                                                
91 Interview 2008: Peter Feldinger, Sydkorea 
92 Interview 2008: Rami Sharaf, Pakistan 
93 Interview 2008: Helen Sophos, Sydafrika 
94 Interview 2008: Conor Griffin, Storbritannien 
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medarbejder i Israel, der kunne karakteriseres som nøglemedarbejder i forhold til CSR aktivitet i 

virksomheden, kender fx ikke til de aktiviteter, der foregår rundt omkring i verden.95 Denne 

medarbejder deltager heller ikke i de årlige ledermøder og er ikke en del af de internationale 

ledernetværk. For at kaste lys over denne lederrolle som betingelse for distanceledelse vil jeg nu 

se nærmere på et mere traditionelt distanceproblem.  

3.1.3. Informationsstruktur som netværkssvaghed 

I forhold til virksomhedens informationsstrukturer udspiller der sig en anden og mere traditionel 

distanceproblematik, hvor informationer åbenbart ikke bevæger sig hurtigt nok rundt i netværket.  

”Vi rapporterer ind til datterselskabet i Indien, som rapporterer til Zürich, som rapporterer til 

København, og når vi så får direktiver - hedder det så fra København, at nu skal vi så forsøge at 

følge op på det her, og vi skal sætte nogle målepinde op osv. - så er det tit sådan noget vi hører 

dagen inden, at vi skal levere varen, og vi har ikke nået at forberede os, vi har ikke nået at tygge 

noget som helst igennem. Der er altså lang fra København via Zürich og Indien, før det når her 

ud.”96  

Dette kan være et eksempel på, at jo flere aktører en immutable mobile som fx et direktiv skal 

igennem i netværket, før den når sin destination, jo længere tid kan det tage, før den når frem. De 

mange aktører, der er involveret i processen, kan bevirke, at den flytter sig langsommere. I et 

netværksperspektiv er problemet et resultat af, at datterselskabet i Sydkorea er forbundet til 

hovedkontoret via andre aktører i netværket som fx kontorerne i Indien og Zürich, hvor der hvert 

sted måske er yderligere aktører, som en immutable mobile skal bevæge sig igennem, inden den 

når til Sydkorea. Eksemplet kan illustrere, at det netværk, der er omkring virksomhedens 

informationsstrukturer, også har betydning for, hvordan relationer mellem de forskellige kontorer 

udfolder sig. Det kan, som citatet viser, fx skabe usikkerhed, utilfredshed, og en følelse af, at man 

er langt væk fra hovedkontoret. Det er også et eksempel på, hvordan informationsstrukturer kan 

skabe ’svagheder’ i netværket ved at være hæmmende for, hvor hurtigt immutable mobiles kan 

bevæge sig i netværket. Så når man i virksomheden på trods den direkte kommunikationsvej via 

internet, telefon osv. har besluttet, at kommandovejen går i en særlig retning, kan det have 

konsekvenser for datterselskaberne rundt omkring i verden. I et netværksperspektiv kan der være 

tale om, at en beslutning om en særlig informationsstruktur og kommandovej kan skabe 
                                                
95 Interview 2008: Ilana Eliezer, Israel 
96 Interview 2008: Peter Feldinger, Sydkorea 
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forskellige obligatoriske passagepunkter, som måske er et resultat af en styringsrationalitet, hvor 

ansvar uddeles og dokumentation opfattes som en nødvendig aktør i relationerne mellem de 

forskellige filialer og hovedkontoret. Derfor kan en sådan styringsrationalitet også være en aktør i 

netværket, der skaber mulighedsbetingelser for distanceledelse. Denne passagepunktsproblematik 

kan under alle omstændigheder være med til at kaste lys over den førnævnte mellemlederrolle 

som obligatorisk passagepunkt. Med lederen som kommunikationsknudepunkt i netværket kan 

det tænkes, at der vil være risiko for, at der går længere tid end nødvendigt, før og hvis 

immutable mobiles når ud til medarbejdere, så de får mulighed for tage del i den 

videnskonstruktion, der former deres ledelsesrum. Når information om fx nye CSR-kampagner 

kommer igennem lederen, kan det kræve pludselig handling, og der kan være en risiko for, at 

medarbejdere, ligesom det var tilfælde for lederen i forrige citat, på samme måde kan komme til 

at føle sig presset og ude af kontrol.     

3.1.4. Kommunikationsnetværk med betingelser for distanceledelse 

Inden jeg bevæger mig over i den sidste del af denne første analyse, vil jeg kort opsummere, 

hvordan kommunikationsnetværket skaber betingelser for distanceledelse.  Den første 

problematik er, at selvom Novo Nordisk stiller et bredt og vidtrækkende kommunikationsnetværk 

til rådighed i virksomheden, kan man ikke gå ud fra, at disse kanaler rent faktisk bringer 

information ud til medarbejdere verden over. Der er her tale om information, der kan fungere som 

en ressource i konstruktionen af forskellige opfattelser af virkeligheden i virksomheden. Derfor 

kan der være forskel på hvilke ressourcer, der er til rådighed for mellemlederen og andre 

medarbejdere, og der kan derfor også være forskel på, hvordan forskellige opfattelser af 

virkeligheden stabiliseres. Med andre ord hvordan de forskellige medarbejderes 

virkelighedsopfattelse former sig. Med forskellige virkelighedsopfattelser i forbindelse med CSR 

eksisterer der en latent risiko for, at ledere og medarbejdere ikke får samme tilgang til det sociale 

ansvar, og at der derfor kan opstå interessekonflikter omkring prioritering af socialt ansvar. I 

forhold til at få CSR-apparatets selvledelsesressourcer ud til medarbejderne, kan de forskellige 

obligatoriske passagepunkter i netværket blive en barriere. Hvordan mellemlederens ledelsesrum 

former sig, kan derfor få betydning for, hvordan CSR får indflydelse på ledelsesrummet i resten 

af organisationen. Derfor vil jeg nu rette blikket mod den formelle ledelsesramme i Novo 

Nordisk. 
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3.2. Formel ledelsesramme som ressource til distanceledelse 

Det sociale ansvar kan implementeres på mange måder, men et grundlæggende værktøj til dette 

er den formelle ledelsesramme, ’Novo Nordisk-vejen’. Samtidig fremstår den i forhold til ledelse 

og CSR som et åbenlyst intenderet værktøj til distanceledelse og ressource til selvledelse. 

Grunden til det er, at den som aktør-netværk angiver nogle særlige roller i sine translationer af 

medarbejderen og lederen, og at den officielt stilles til medarbejdernes rådighed, hvor end de 

befinder sig i verden. Novo Nordisk-vejen er dog blot en lille del af et længere aktør-netværk 

omkring CSR, der kan være med til at forme rummet for ledelse i medarbejdernes hverdag, men 

da mine interviewpersoner mobiliserer nogle af dens ressourcer, bliver det relevant at se nærmere 

på denne som netværk. Derfor bliver det interessant at undersøge, hvordan denne i praksis kan 

fungere som en ressource til distanceledelse, og med hvilke konstitutive konsekvenser. Altså 

hvordan de ressourcer, den stiller til rådighed i form af rammer, bliver aktører i netværket.  

 

Da afhandlingen har fokus på CSR som en ressource for selvledelse, er det CSR-elementerne i 

denne universelle ledelsesramme, der er interessante, samt hvordan de folder sig ud i praksis. Her 

er det vigtigt at være opmærksom på, at den formelle ledelsesramme og netværkskonstruktionen 

af ledelsesteknologi, der muliggør distanceledelse, er to forskellige ting. Derfor vil denne del af 

analysen af og til forfølge nye spor og bevæge sig ud over den formelle ledelsesrammes 

translationsprocesser. Udgangspunktet er dog den intenderede ramme, Novo Nordisk-vejen, og 

undervejs vil de forskellige iagttagelser blive diskuteret.    

3.2.1. Universel ledelsesramme 

Novo Nordisk-vejen beskrives som ”Måden, vi gør tingene på.”97 Det er en formulering af de 

grundlæggende principper for, hvordan virksomheden handler og bør handle, og fremstår som 

nogle generelle retningslinjer og en universel medarbejderguide: “Novo Nordisk-vejen gælder for 

enhver medarbejder og leder overalt i verden, i hovedkvarteret, datterselskaber og i 

serviceselskaber. Novo Nordisk-vejen er rammen indenfor hvilken vi arbejder (…) Rammerne er 

ikke kun afgrænsende – de udvider vores muligheder, fordi principperne for vores arbejde og 

opførsel som Novo Nordisk-medarbejdere er klare. En del af dit job er at føre Novo Nordisk-

                                                
97 Novo Nordisk 2007: 5 
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vejen ud i livet.”98 I figuren nedenfor, har jeg forsøgt at illustrere, hvordan Novo Nordisk-vejen 

er bygget op.  

 

 
Figur. 1: Visuel fremstilling af Novo Nordisk-vejen, baseret på publikationen ”Novo Nordisk-vejen”99 

 

Set udefra virker Novo Nordisk-vejen som en velfunderet entitet i netværket. Det er en 

formulering af virksomhedens vision, politikker og grundlæggende ledelsesprincipper, og 

Susanne Stormer, direktør for Corporate Branding & Responsibility, beskriver Novo Nordisk-

vejen som “hugget i sten”100 og som fundamentet for virksomhedens aktiviteter og brandet 

’Changing Diabetes’. I sin konstruktion fletter Novo Nordisk-vejen CSR ind i 

ledelsesprincipperne, og den kan derfor også være med til at illustrere, hvordan CSR er tænkt ind 

i virksomheden.  

                                                
98 Novo Nordisk 2007: 6 
99 Novo Nordisk 2007: 5-30 
100 Interview 2008: Susanne Stormer, Danmark 

Novo Nordisk-vejen 

Visionen Charteret 
 

Politikker 

Værdier Fundamentals Forpligtelser 

Vi vil være verdens førende 
virksomhed inden for 
diabetesbehandling. 
 
Vi tilbyder produkter og 
service inden for andre 
områder hvor vi kan gøre en 
forskel. 
 
Vi leverer 
konkurrencedygtige 
forretningsresultater. 
 
Et job hos os er aldrig bare 
et job. 
 
Vores værdier afspejles i 
vores handlinger.  

 

Ansvarlige 
 
Ambitiøse 
 
Ansvars-bevidste 
 
Samspil med 
interessenter 
 
Åbne og ærlige 
 
Parat til 
forandring 
 

Økonomisk 
ansvar 
 
Miljømæssigt 
ansvar 
 
Socialt ansvar 

Retningsliner med 
11 punkter om 
hvordan alle 
enheder i Novo 
gruppen skal 
arbejde både hvad 
angår ledere, 
medarbejde og 
teams.   
 
 

Fælles kriterier for virksomhederne i Novo gruppen 
13 vigtige områder:  
1. Bioetik 
2. Forretningsetik 
3. Kommunikation 
4. Miljø 
5. Finans 
6. Global sundhed 
7. Informationstekn. 
8. Jura 
9. Arbejdsmiljø 
10. Medarbejdere 
11. Indkøb 
12. Kvalitet 
13. Risikostyring 
 

Opfølgningsmetoder: 5 specifikke opfølgningsmetoder med henblik på at frembringe 
valideret dokumentation ift. de 6 fælles kriterier og Novos ledelsesstil. Afrapportering: 
Økonomisk opfølgning og rapportering, miljø- og social rapportering, Organisational 
Audit, Faciliteringer og identifikation og forberedelse af afløsere til nøglestillinger.    
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Kernen af virksomhedens CSR er repræsenteret i forpligtelserne i Novo Nordisk-vejen. Det 

kommer sig af, at virksomhedens sociale ansvar er forankret i den tredobbelte bundlinje, som er 

”den måde, Novo Nordisk har valgt at fortolke virksomhedens forpligtelse til bæredygtig 

udvikling. Den er bygget ind i Koncernens ledelsesstrukturer og individuelle 

præstationsvurderinger og incitamentsordninger.”101   

Virksomheden har forpligtet sig til at efterleve 

den tredobbelte bundlinje ved at skrive det ind i 

virksomhedens formålsparagraffer. Som 

virksomheden selv udtrykker det, indebærer 

forpligtelsen til den tredobbelte bundlinje, at 

der i aktiviteterne ”altid bør ske en afvejning af 

tre spørgsmål: Er det økonomisk rentabelt? Er 

det socialt ansvarligt? Og er det miljømæssigt 

forsvarligt?”103 Den tredobbelte bundlinje og 

de tre spørgsmål kan derfor betragtes som et værktøj til selvledelse, der ved første øjekast virker 

som om, det i praksis nok højst sandsynligt vil være mere anvendeligt for lederen og strategen 

end for produktionsmedarbejderen eller forskeren. Som aktør-netværk har Novo Nordisk-vejen 

desuden nogle særlige betingelser for at bevæge sig rundt i netværket. Disse betingelser gør det 

muligt for den at nå ud til medarbejderen på en anden måde, end det er tilfældet for andre aktører. 

Dette vil jeg nu forsøge at belyse.     

3.2.2. Implementering som distancestyring 

Novo Nordisk-vejen kan karakteriseres som en immutable mobile. Den er repræsenteret i de 

fleste trykte materialer, på hjemmesiden og intranettet og allierer sig i et aktør-netværk med 

visualiseringsformer som fx trekanten ovenfor. Derudover findes der forskellige metoder til at 

repræsentere Novo Nordisk-vejen i datterselskaberne. I et forsøg på at implementere den i 

medarbejdernes bevidsthed modtager nye ansatte et obligatorisk kursus til at gøre dem bekendt 

                                                
101 Novo Nordisk 2008: 6 
102 http://www.novonordisk.com/sustainability/sustainability_in_short/default.asp 
103 Novo Nordisk 2008: 6 

 
Figur 2: Den tredobbelte bundlinje102 
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med deres nye arbejdsplads.104 Der findes flere forskellige slags træningsprogrammer i 

virksomheden, men ”kernen i samtlige kurser er Novo Nordisk Way of Management, og hvordan 

den kan bruges i praksis. Alle nye ledere gennemgår obligatorisk lederuddannelse efter deres 

udnævnelse.”105 Derudover modtager Novo Nordisks verdensomspændende korps af 

medicinalrepræsentanter også træning i Novo Nordisk-vejen; “A common denominator across all 

borders, however, is the training they receive in the values and culture of the Novo Nordisk Way 

of Management.”106 I denne forbindelse fortæller en medarbejder i Sydafrika om, hvordan CSR 

blev vigtigt for hende gennem denne træning: “I used to do the Novo Nordisk Way of 

Management training, you know when you are a new employee we do an induction program and, 

literally, from the moment that it was being inserted in the presentation I was always given that 

section. That is where it started for me to be honest, and I mean it is so easy to do it, and then you 

just talk about the triple bottom line.”107  

Disse træningsprogrammer er tilsyneladende ikke til stede i produktionen. Her satser man til 

gengæld på videreuddannelse, der fremmer effektivitet og kvalitet. Det kan sige noget om, at 

Novo Nordisk-vejen primært er rettet mod ledere, kontor- og salgsmedarbejdere. Og da det 

blandt andet er i kraft af disse træningsprogrammer, et stort antal publikationer og 

kommunikationsnetværket, at Novo Nordisk-vejen som immutable mobile kan bevæge sig rundt i 

netværket uden at ændre form, får den formelle ledelsesramme nok ikke så stor indflydelse på 

produktionsmedarbejderens ledelsesrum, netop fordi denne ikke er i forbindelse med disse 

aktører i netværket.   

I forhold til implementeringen kan der også være mange andre teknologier på spil i de forskellige 

filialer, men i mine interviews var Novo Nordisk-vejen i sin helhed ikke noget, der blev nævnt i 

forbindelse med socialt ansvar i virksomheden. Til gengæld blev der af og til henvist til nogle af 

aktørerne i dens netværk og i særdeleshed den tredobbelte bundlinje, derfor vil jeg nu undersøge, 

hvordan denne kan blive en ressource og teknologi.    

3.2.3. Tredobbelt bundlinje – En ressource for selvledelse og en teknologi 

Det, der gør den tredobbelte bundlinje interessant, i forhold til hvordan CSR kan fungere som et 

ledelsesværktøj til distanceledelse, er, at den i mine interviews fremstod som en ressource, 
                                                
104 http://www.novonordisk.com/sustainability/values_in_action/Workplace-quality/Talent-development.asp 
105 Novo Nordisk 2006: 43 
106 http://www.novonordisk.com/sustainability/values_in_action/Workplace-quality/Talent-development.asp 
107 Interview 2008: Helen Sophos, Sydafrika 
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lederne rent faktisk mobiliserede i deres beskrivelser af CSR-arbejdet i virksomheden. Dermed 

fremstod den som en aktør, der spillede en rolle i forhold til den videnskonstruktion, der var med 

til at stabilisere forskellige opfattelser af virkeligheden. Selvom Novo Nordisk-vejen kan 

betragtes som en ledelsesteknologi, der er stærkt forankret i virksomhedens ledelsesapparat, er 

den altså i sig selv ikke nødvendigvis afgørende for ledelsesrummet. På trods af at alle nye 

medarbejdere og i særdeleshed ledere og salgsmedarbejdere gennemgår et specifikt 

træningsprogram omkring Novo Nordisk-vejen ved deres ansættelse, er jeg ikke sikker på, at de 

ville kunne gengive den. Men nogle af dens elementer som fx den tredobbelte bundlinje lader til 

at kunne fungere som ressourcer og bidrage til en særlig videnskonstruktion i netværket. For at 

sætte dette i perspektiv kan man sammenligne disse træningsprocedurer og receptionsprocesser 

med dengang, man tog kørekort. For at bestå prøverne var der mange detaljer, man skulle kunne 

huske. Men da man først havde kørekortet, og tiden gik, var der flere detaljer, der måske ikke 

stod lige så klart længere. Parkeringsregler, dæktryk og andre detaljer kan være svære at huske, 

mens vi ikke er i tvivl om, hvad et stopskilt, hajtænder og et lyssignal betyder. Højrevigepligt er 

fx heller ikke noget vi går rundt og tænker over, før et lyssignal er i stykker og reglen pludselig 

bliver relevant, ligesom parkeringsreglen om, at man ikke må parkere inden for en afstand af ti 

meter fra et kryds måske først bliver relevant, den dag man modtager en parkeringsbøde. Dette 

perspektiv kan fremhæve to pointer omkring hvorfor nogle entiteter bliver en ressource og 

dermed aktører, mens andre ikke mobiliseres, selv om de står til rådighed. For det første er et 

enkelt og visuel budskab som hajtænder eller et stop skilt lettere at huske end andre, hvilket gør, 

at det bliver en let tilgængelig og præsent ressource. For det andet må entiteter være relevante at 

mobilisere. Det vil sige, at det skal give mening at mobilisere en aktør. Hvis en entitet ikke er 

relevant, eller kan indgå i en meningsskabende sammenhæng, kan den stilles nok så meget til 

rådighed, men vil højst sandsynligt ikke blive mobiliseret. Da den tredobbelte bundlinje var 

markant mere fremtræden i mine interviews end andre af Novo Nordisk-vejens elementer, vil jeg 

nu zoome ind på denne og undersøge, hvordan den kan være med til at skabe mening, og dermed 

bliver en ressource for selvledelse.  

 

Ressourcemobilisering 

En af grundene til at den tredobbelte bundlinje til forskel fra fx Novo Nordisk-vejen kan blive en 

ressource, som ledere mobiliserer i deres netværk i forbindelse med CSR, kan hænge sammen 
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med dens visuelle fremstilling. Dennes fysiske form som en trekant108 er en enkel figur i en 

genkendelig form med tre elementer og et simpelt budskab. Til forskel fra Novo Nordisk-vejen, 

der fremstår som et mere komplekst sammensat aktør-netværk, kan den tredobbelte bundlinje på 

denne måde få lettere adgang til de individuelle ledelsesrum end fx de seks værdier eller de fem 

elementer i visionen.109 Samtidig symboliserer den kernen af virksomhedens operationer og 

bliver en visualisering af, hvordan virksomheden handler og bør handle. Derfor kan den komme 

til at virke repræsenterende for måden vi gør tingene på og altså en del af Novo Nordisk-vejen, 

der kan være grundlæggende relevant for ledere i forhold til at tage beslutninger og retfærdiggøre 

handlinger. Samtidig kan trekantsformen gøre den lettere at formidle, nemmere at huske, og 

derfor lettere at begribe og integrere i de individuelle ledelsesrum. Dens optisk konsistente form 

gør det desuden muligt for den tredobbelte bundlinje at forblive uforanderlig og mobil på dens 

rejse gennem netværket.   

 

Et eksempel på hvordan den tredobbelte bundlinje kan fungere som ressource ses i det seneste 

citat, hvor interviewpersonen fortæller, hvor nemt det er at formidle virksomhedens sociale 

ansvar, fordi man bare skal fortælle om den tredobbelte bundlinje. Den tredobbelte bundlinje 

translateres her som et ’symbol’ på det socialt ansvarlige arbejde i virksomheden og et værktøj til 

formidling af samme.  

En anden leder forklarer, hvordan han oplever CSR i sin dagligdag således: ”It’s a pretty large 

part of what we do – you know the triple bottom line is at the core of any thing that the company 

does.”110 I dennes translation af den tredobbelte bundlinje fremstår den som et bevis eller et 

symbol på, at socialt ansvar er til stede i det daglige arbejde. Socialt ansvar er måske noget, som 

umiddelbart kan være usynligt i dagligdagen, men som for lederen konstant er til stede via den 

tredobbelte bundlinje. En anden leder formulerer det sådan: “Det er klart noget, vi tænker ind i 

vores beslutningsprocesser. Og hvis vi har et valg mellem at gøre en ting og ikke gøre en ting, og 

den giver mening ud fra et CSR-perspektiv, så vil vi som regel forsøge at flette det ind i vores 

aktiviteter.”111 I dette praktiske perspektiv på, hvordan man bruger den tredobbelte bundlinje, 

                                                
108 Se figur 2 
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110 Interview 2008: Conor Griffin, Storbritannien 
111 Interview 2008: Peter Feldinger, Sydkorea 
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bliver socialt ansvar for lederen eller strategen noget, man fletter ind, og altså noget ekstra, der 

bliver en del af helheden.  

Med de to ovenstående citater har jeg forsøgt at illustrere, at den tredobbelte bundlinje bliver en 

ressource, der gør det mulig at mobilisere socialt ansvar på to måder. I det første citat mobiliserer 

lederen det sociale ansvar som en konstant nærværende entitet, og i det andet citat er det noget 

ekstra, man fletter ind, hvis det er muligt. Den tredobbelte bundlinje giver altså rum for 

fortolkning, hvor socialt ansvar enten tænkes som en af tre adskilte dele eller integreret i en 

uadskillelig helhed. Med den tredobbelte bundlinje som ressource kan virkeligheden derfor 

anskues på to måder, alt efter hvordan de individuelle ledelsesrum udfolder sig som aktør-

netværk. Det kan for det første betyde, at den bliver forholdsvis fleksibel og kan passe ind i de 

fleste netværk, hvor dens relevans er betinget af de forskelliges personlige projekter. For det 

andet stiller den i hvert fald to måder at se verden på til rådighed, der kan komme til at ligge til 

grund for måder at retfærdiggøre handlinger og beslutninger på. Samtidig med at dette kan være 

en fordel, i forhold til at den vil være relevant for flere at mobilisere, kan det også skabe nogle 

konsekvenser. I det følgende vil jeg komme ind på, hvordan dette udspiller sig, hvis man udfolder 

den tredobbelte bundlinje som teknologi.       

 

Teknologi: Videnskonstruktion og virkelighedsopfattelse  

I forhold til at den tredobbelte bundlinje skulle fungere som selvledelsesteknologi, hvor der ved 

enhver aktivitet bør ske som en afvejning af de tre spørgsmål; Er det økonomisk rentabelt? Er det 

socialt ansvarligt? Og er det miljømæssigt forsvarligt?, må man som udgangspunkt stille sig 

kritisk. At disse spørgsmål skulle være til stede ved alle aktiviteter, der foregår i virksomheden, 

virker urealistisk. For hvordan kan enhver beslutning og handling være alle tre ting på en gang? 

Ved nærmere undersøgelse virker den tredobbelte bundlinje i praksis mere som et billede på, at 

alle tre ting er noget, man i virksomheden skal forholde sig til, og et symbol på at virksomheden 

har disse tre fokus i deres forretning. Dermed ikke sagt, at den ikke kan fungere som teknologi. 

Dens teknologifunktion skal nok i stedet findes i den måde, den som ressource kan være med til 

at påvirke den videnskonstruktion, der foregår i de individuelle netværk. For at illustrere dette vil 

jeg komme med et par eksempler. I forbindelse med et spørgsmål om, hvordan CSR opleves i 

hverdagen, i beslutningsprocesser og tanker forklarer en leder:  
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”Så på den led er det en del af beslutningsprocessen, og det er noget, som nu er blevet en så 

integreret del af beslutningsprocessen i firmaet, at man tænker det ind, og at det giver mening at 

gøre det. (…)Vi tænker jo typisk, hvordan skal vi udvikle forretningen, hvad er det for nogle 

markeder, hvad er det for nogle marketing aktiviteter der skal til, men lige i kølvandet på det 

kommer så også, jamen hvad er det for nogle ting, der skal til for at skabe øget bevidsthed 

omkring diabetes, og hvor sætter vi ind der? Og det er jo ikke noget, der nødvendigvis kommer 

tilbage her og nu som forretning. Det er jo noget vi gør, fordi det giver mening for os som 

virksomhed, at være med til at forandre diabetes.”112  

 

Som citatet viser, giver den tredobbelte bundlinje her mening, når den sættes i forbindelse med 

andre aktører. Det er først i samlingen af et netværk, hvor den sættes i forbindelse med andre 

aktør-netværk som fx markeder, marketingaktiviteter, forbrugeres bevidsthed og det at være med 

til at forandre diabetes, at den giver mening for denne leder og dermed bliver en ressource, som 

kan influere ledelsesrummet. Samtidig bidrager den til en særlig translation, hvor ellers 

traditionelt ’økonomiske’ aktører som markeder, marketingaktiviteter og forbrugerbevidsthed 

pludselig fremstilles i et særligt socialt ansvarligt lys, der i sidste ende gør det muligt at forbinde 

disse med handlingen at forandre diabetes.  

 

Et andet eksempel er en salgsmedarbejder, der i forhold til hvorvidt der også ligger et økonomisk 

incitament bag virksomhedens sociale ansvar, siger: ”I don’t experience it like that, and the 

company doesn’t think about it like this. It’s from our vision, so it is not about business at all. I 

feel like this, maybe I’m naïve.”113 Denne medarbejders virkelighedsopfattelse af CSR i 

virksomheden er konstrueret som en ren og skær godhjertet og uselvisk handling. Her fylder det 

sociale element fx langt mere end det økonomiske, og i hendes translation af den tredobbelte 

bundlinje er de tre elementer noget, der er adskilte entiteter. I jobbet som salgsmedarbejder skal 

hun heller ikke nødvendigvis tage stilling til det forretningsstrategiske element, og derfor vil den 

tredobbelte bundlinje i dens tiltænkte form som en uadskillelighelhed af de tre dele ikke 

nødvendigvis være relevant og dermed give mening for hende. At ressourcerne i netværket 

tilbyder et relevant bidrag, der passer ind i netværket og tilbyder en virkelighedskonstruktion, der 

                                                
112 Interview 2008: Peter Feldinger, Sydkorea.  
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giver mening for medarbejderen, kan have betydning for, hvorvidt og hvordan en entitet kan få 

indflydelse på ledelsesrummet.    

Ligesom den tredobbelte bundlinje var en ressource, der gør det muligt at iagttage virkeligheden 

på to forskellige måder, bliver den også en teknologi, der kan mobilisere forskellige aktører i 

netværket i et særligt lys på forskellige måder. Som det første citat viste, kan 

marketingaktiviteter, markeder og forbrugerbehov blive aktører i netværket, der via den 

tredobbelte bundlinje, skabes som elementer i en socialt ansvarlig handling. Og i det andet citat 

kan virksomhedens operationer opfattes som et udtryk for ren og skær ubetinget socialt ansvar 

uden et økonomisk incitament. Den tredobbelte bundlinje kan derfor fungere som en teknologi, 

der kan stabilisere forskellige opfattelser af virkeligheden, alt efter hvilken type medarbejder, der 

indrullerer den i sit netværk. Med andre ord er det igen netværkets samling, som betinger 

videnskonstruktion og dermed det individuelle ledelsesrum, der afgør, om der for det første er 

plads til den tredobbelte bundlinje i netværket, og dernæst hvordan treklangen bliver mobiliseret.  

Pointen er, at de ressourcer, som Novo Nordisk-vejen stiller til rådighed som fx den tredobbelte 

bundlinje, er betinget af, hvordan den enkelte medarbejders ledelsesrum er konstrueret som 

netværk. Altså hvilke ressourcer, der samtidig har indflydelse på deres ledelsesrum. De elementer 

fra den officielle ledelsesramme, der kan få indflydelse på ledelsesrummet, er dem, der for det 

første formår at nå ud til medarbejderen og dernæst vinder indpas i deres netværk. Den 

tredobbelte bundlinje kan netop være sådan et element, der via dens reducerede form som en 

trekant med tre mere eller mindre uspecificerede områder tillader, at den som ressource kan 

indpasses i forskellige netværk, hvor den kan mobiliseres på forskellige måder. Men samtidig 

med, at den tilbyder en vis fleksibilitet i forhold translation og mobilisering, må den som 

teknologi også nødvendigvis begrænse mulighederne for, hvordan forskellige opfattelser af 

virkeligheden kan stabiliseres. Som citatet ovenfor viste, fremstod ’verden’ i et socialt ansvarligt 

lys, og samtidig blev et økonomisk perspektiv nærmest udelukket. Det, det handler om, er, at når 

noget bliver muligt, bliver noget andet umuligt. Det vil sige, at når en teknologi som den 

tredobbelte bundlinje gør det muligt at se verden på en særlig måde, kan det udelukke andre 

måder at se ’verden’ på. Den oprindelige hensigt med den tredobbelte bundlinje var, at der altid 

skulle ske en afvejning af alle tre dele, og at de derfor skulle være til stede samtidig. Men i de 

tilfælde, hvor den bliver en aktør, der fx alene mobiliserer aktører i et økonomisk eller socialt 

perspektiv, kan den som teknologi komme til at spænde ben for sig selv.  
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I det næste afsnit vil jeg vise, hvordan den tredobbelte bundlinje som teknologi indrullerer andre 

aktører i netværket og derigennem kan få indflydelse på videnskonstruktionen i virksomheden.    

3.2.4. Interessekonstruktion og synliggørelse 

Som jeg var inde på tidligere er den tredobbelte bundlinje bygget ind i koncernens 

ledelsesstrukturer og individuelle præstationsvurderinger og incitamentsordninger. Det betyder, 

at der i mange filialer rundt omkring i verden også er andre teknologier på spil i forhold til 

implementeringen af den tredobbelte bundlinje. Da ledere verden over er forpligtet til at efterleve 

den, er det heller ikke så underligt, at den bliver brugt som en målepind i forhold til præstation i 

virksomheden. Den bliver med andre ord en teknologi, der afføder og former andre teknologier, 

der igen former ledelsesrummet på en særlig måde. 

 

Mål som interessekonstruktør 

Med den tredobbelte bundlinje som vurderingsgrundlag i forhold til medarbejderes præstation og 

et incitament for medarbejderes handlinger bliver den en aktør, der kommer til at spille en central 

rolle i netværket i forhold til virksomhedens sociale ansvar. Et eksempel kan måske tydeliggøre 

dette. Til spørgsmålet om, hvordan de udfører socialt ansvarligt arbejde i datterselskabet, svarer 

en leder: ”I can’t give you a definitive answer. We do it throughout everything we do. I will give 

you some background. It’s about our appraisal system, and we are tasked we are measured, 

individual managers and employees are given objectives on achieving a certain degree of socially 

responsible targets or objectives or initiatives on an annual basis, so to start from the ground to 

the top down it is demanded from the company to its employees.“114 Som denne leder beskriver 

det, ligger der nogle særlige foranstaltninger til grund for CSR-arbejdet i datterselskabet. Den 

tredobbelte bundlinje kan her betragtes som en ledelsesteknologi i netværket, der er med til at 

mobilisere mål og målinger, der skaber et klart incitament for medarbejdere og ledere i at lade sig 

indrullere i dette aktør-netværks translationer. Når den tredobbelte bundlinje bliver grundlag for 

præstationsvurderinger og incitamentsordninger, opstår der en interessekonstruktion i netværket 

omkring socialt ansvar, hvor ledere og medarbejderes interesse defineres omkring at efterleve 

bundlinjens budskab. Mål, målinger og andre ledelsesteknologier i denne forbindelse kan 

betragtes som interessekonstruktører, der skaber et incitament for tilslutning, altså en slags 
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anordninger, der får medarbejdere og ledere til at arbejde i en særlig retning for at nå en vis grad 

af socialt ansvarlige mål.   

Men der kan være stor forskel på, hvordan trekanten implementeres i det daglige arbejde i de 

forskellige filialer. Nogle steder kan det fx være et problem at få medarbejdere til at bruge det i 

praksis. ”Now some people talk about the triple bottom line, and then the only thing they think of 

is the financial aspect. So you have got to always be quite forthright and tell them - you are not in 

line with the values sorry -, and people don’t like me for it, but I will say it.”115 I situationer som 

denne, hvor lederens opfattelse af ’virkeligheden’ kan være præget af den tredobbelte bundlinje, 

bliver lederen igen et obligatorisk passagepunkt. Hun er her formidleren af budskabet, hvilket, 

som hun selv udtrykker det, kan give nogle spændinger. Citatet kan også være et udtryk for, at de 

forskellige måder at mobilisere andre aktører på gennem den tredobbelte bundlinje af og til kan 

støde sammen. Hvor, som hun fortæller, at nogen kun tænker på det økonomiske element, har 

hun via den tredobbelte bundlinje blik for noget andet. At opsætte mål kan her blive en teknologi 

til at afhjælpe dette problem og sørge for, at medarbejderne skaber socialt ansvarlige resultater. 

“Every department has that in their goals, so in the department here I have got it in my goals to 

do a project (red. TakeAction!-projekt, lokalt socialt engagement) with my team. So every 

department does a project, and we have to publicize it.”116  

Under alle omstændigheder er det i modsætning til de andre medarbejdere vigtigt for denne leder, 

at alle elementerne fra den tredobbelte bundlinje synliggøres i virksomheden. Måske netop på 

grund af det ansvar, der ligger på lederens skuldre i forhold til at efterleve den tredobbelte 

bundlinje. Men en af grundene til dét skal måske findes i en anden teknologi, der udøves på 

distancen, nemlig rapporteringssystemet.  

 

Rapportering – synliggørelsesteknologi 

Samtidig med at den tredobbelte bundlinje er en teknologi i netværket, der i kraft af dens form og 

relationer til aktører i netværket som fx træningsprogrammer, præstationsvurderinger og målinger 

kan blive tæt forbundet med lederne i virksomheden, er der en anden aktør i netværket, der kan 

være med til at stabilisere denne tætte forbindelse, nemlig virksomhedens rapporteringssystem. 

Gennem rapporteringssystemet bliver ledere verden over forpligtet til at bidrage til 

                                                
115 Interview 2008: Helen Sophos, Sydafrika 
116 Interview 2008: Helen Sophos, Sydafrika 
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virksomhedens årlige rapportering. ”Det er på resultater, på initiativer og out comes. Vi bliver 

som regel bedt om at rapportere direkte.”117 Rapportering fremstår som en styringsteknologi, der 

umiddelbart handler om at synliggøre virksomheden i dens omverden gennem den tredobbelte 

bundlinje: ”Novo Nordisk reports on business performance in one, inclusive document, the 

Annual Report. This move reflects the company’s objective to ‘strive to conduct our activities in 

a financially, environmentally and socially responsible way’.”118 Selve rapporteringen er altså 

formet efter den tredobbelte bundlinje, og som et led i Novo Nordisk- vejen (se figur 1) forventes 

det, at virksomhederne i Novo Gruppen ”vil benytte fem specifikke opfølgningsmetoder med 

henblik på løbende og systematisk at frembringe valideret dokumentation for deres præstationer i 

forhold til Novo Gruppens seks kriterier og Novos Ledelsesstil: Økonomisk opfølgning og 

rapportering, Miljø- og social rapportering, Organisational Audit, Faciliteringer, identifikation og 

forberedelse af afløsere til nøglestillinger.”119 I den lederrolle, som udstikkes af netværket, er 

man som leder altså ikke blot forpligtet til socialt ansvar, man er også ansvarlig for at gøre det 

synligt gennem afrapportering til hovedkontoret. Og det er så ledelsen i hovedkontoret, der i 

sidste ende ”har ansvar for at indsamle og præsentere de ikke-finansielle oplysninger i den ikke-

finansielle rapportering.”120 De enkelte afrapporteringers resultater kombineres med andre 

resultater, der samles i en endelig virksomheds rapportering via, inskriptioner, grafer, nøgletal 

osv. De enkelte filialer bliver derefter svære at få øje på set udefra. Men pointen er, at der i denne 

translationsproces bliver skabt nogle særligt tætte forbindelser mellem lederen, den tredobbelte 

bundlinje og socialt ansvar samt nogle særlige relationer mellem lederne i filialerne og 

hovedkontoret.  

 

Filialernes afrapportering bliver derfor en aktør, der udstikker nogle roller, som den indrullerer 

lederne i datterselskaberne til at indtage. De skal synliggøre virksomheden gennem disse 

opfølgningsmetoder. Teknologispecifik kan de fem opfølgningsmetoder i denne sammenhæng 

betragtes som interessekonstruktører, der kan installere en interesse hos lederen om at synliggøre, 

at datterselskabet fx efterlever den tredobbelte bundlinje og en interesse for, at medarbejderen 

skaber socialt ansvarlige resultater, som kan omformes til information og tal og kan sendes 
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tilbage til hovedkontoret i en fast form, der blandt andet bliver grundlag for en 

præstationsvurdering af datterselskabet. Datterselskabernes afrapportering bliver på den måde en 

synliggørelsesteknologi, som har indflydelse på relationen mellem hovedkontoret og de 

forskellige filialer. En del af lederens rolle bliver nemlig at synliggøre virksomhedens aktiviteter i 

forhold til sociale, miljømæssige og økonomiske resultater, og i netværket bliver det altså som 

udgangspunkt gennem de fem opfølgningsmetoder, at virksomheden kommer til syne, så den kan 

repræsenteres i hovedkontoret.  

Derudover er afrapportering en særlig aktør i netværket, netop fordi den selekterer og reducerer 

filialerne til nogle specifikke informationer på nogle specifikke områder. Når de kommer til syne 

i en særlig form, bliver andre former udeladt. Det vil altså sige, at når man rapporterer i forhold 

til økonomisk, socialt og miljømæssige resultater, udelades andre. Den videnskonstruktion, der 

skabes i denne forbindelse, er derfor i høj grad betinget af den tredobbelte bundlinje og de 

teknologier, der metodisk skal frembringe valideret dokumentation for præstationer i 

virksomheden verden over. Så derfor kan man sige, at afrapportering af socialt ansvarlige 

resultater gennem rapporteringssystemet bliver en immutable mobile og stabil aktør i netværket, 

der samtidig med at den kan synliggøre resultater også synliggør mangel på resultater eller 

mangel på afrapportering, hvilket kan skabe et incitament hos lederen om at filialen også 

genererer socialt ansvarlige resultater. Samtidig kan afrapporteringsforpligtelsen være med til at 

skabe socialt ansvar som et obligatorisk passagepunkt for ledere og mellemledere verden over. 

Dette opstår primært gennem den tætte sammenvævning af relationer omkring aktøren ’den 

tredobbelte bundlinje’, hvor der internt i virksomheden er nogle teknologier på spil, der er med til 

at stabilisere socialt ansvar som et knudepunkt i netværket. Det handler som sagt om 

afrapportering, incitamentsordninger og præstationsvurderinger, mål og målinger, der alle 

udspringer af virksomhedens forpligtelse til at efterleve den tredobbelte bundlinje.  

I det følgende vil jeg samle op på analysens resultater og samtidig komme med nogle afsluttende 

betragtninger i forhold til stabiliseringen af socialt ansvar som obligatorisk passagepunkt.            

3.3. Sammenfatning: kommunikationsnetværk og passagepunkter  

Som udgangspunkt viste analysen, at lederen og mellemlederen i Novo Nordisk i mange 

henseender bliver et obligatorisk passagepunkt for immutable mobiles i netværket omkring CSR 

og ledelse. Dette betinger mulighederne for distanceledelse generelt, hvilket betyder, at lederen 
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bliver en gatekeeper for strategisk vigtig information. Det betyder, at der hos ledere og 

medarbejdere kan stabiliseres forskellige opfattelser af virkeligheden, og at lederens 

virkelighedsopfattelse potentielt kan støde sammen med medarbejderens. Distanceledelse er altså 

betinget af, at lederen formår at sprede det brede budskab ved at plante ressourcer for 

videnskonstruktion i filialen. Dette forhold får altså betydning for medarbejderens mulighed for 

at lede sig selv.    

 

I forbindelse med CSR er der en ressource fra Novo Nordisk-vejen, som synes at have en 

betydning for netværkskonstruktionen på distancen. Det er den tredobbelte bundlinje. Den 

tredobbelte bundlinje er ikke nødvendigvis noget, der integrerer det sociale ansvar i 

virksomhedens handlinger, men bør i stedet betragtes som en visualiseringsmekanisme, der 

potentielt kan gøre flere versioner af virkeligheden mulige. I netværket omkring den mobiliseres 

forskellige aktører, der kan fungere som teknologi til synliggørelse og bidrage til en 

interessekonstruktion i netværket om at synliggøre datterselskabet som socialt ansvarligt. 

Gennem alle disse funktioner kan aktør-netværket stabilisere det sociale ansvar som obligatorisk 

passagepunkt for ledere og mellemledere. Medarbejderen vil kun kunne mærke dette i forhold til 

de interessekonstruktører som fx mål, der kan få dem til at lade sig indrullere. En konstitutiv 

konsekvens ved at det sociale ansvar i dette netværk kun bliver et obligatorisk passagepunkt for 

ledere og mellemledere kan være, at der skabes et rum for interessekonflikter. Medarbejderne kan 

måske føle sig topstyrede og måske ikke helt forstå relevansen ved de socialt ansvarlige 

resultater.  

 

Pointen er, at der, via den måde, hvorpå kommunikationsnetværket og ledelsesrammen er 

konstrueret, skabes to forskellige rum for videnskonstruktion i virksomheden, hvor forskellige 

ressourcer har mulighed for at blive repræsenteret. Lederens translationer kan betinge de 

ressourcer, medarbejderne har mulighed for at mobilisere i deres netværk. Samtidig kan de 

ressourcer lederen har til rådighed, være nogle helt andre. Hvilke ressourcer, der bliver naturlige 

at mobilisere i sin videnskonstruktion, afhænger derfor af, hvor man befinder sig i netværket. 

Hvor den tredobbelte bundlinje som teknologi i et leder-netværk på grund af aktører som 

afrapporteringssystemet kan være med til at stabilisere det sociale ansvar som obligatorisk 

passagepunkt, kan denne teknologi måske i et medarbejder-netværk være med til at destabilisere 
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det, netop fordi den tredobbelte bundlinje også gør det muligt at se verden gennem hver af de 

forskellige delelementer. Fx kan marketingsaktiviteter, markeder og forbrugerbehov af lederen 

opfattes som et led i en socialt ansvarlig handling, mens det samtidig kan opfattes helt anderledes 

af medarbejderen som fx rent økonomisk.  

De konstitutive konsekvenser af denne netværkssamling kan derfor være, at mens lederen har en 

opfattelse af, hvordan verden skal betragtes, kan medarbejderen have en anden. Netop derfor kan 

det blive nødvendigt at indføre mål eller andre teknologier til styring, så man som leder sikrer sig, 

at medarbejderne arbejder i en retning, der gennem afrapportering kommer til at synliggøre, 

hvordan datterselskabet lever op til den tredobbelte bundlinje.  

Da der er forskel på, hvordan tingene fungerer i de forskellige datterselskaber og hvordan ledere 

og medarbejdere opfatter virksomhedens virkelighed, vil der nødvendigvis også altid være 

forskel på de lokale konstitutive konsekvenser. Fx kan det virke som om, at ledere umiddelbart er 

’tvunget’ til at vise resultater på det sociale område, men som et par eksempler før har vist det, 

kan der være andre aktører i ledernes netværk, der kan spænde ben for denne proces, som fx 

lederens translationer af socialt ansvar som noget, der kan vente til forretningen kommer i gang.         

 

I et praktisk distanceledelsesperspektiv kan man sige, at der via en stabilisering af socialt ansvar, 

kan opstå en mulighed for at distancestyre, ved at facilitere lederne med ressourcer, der kan være 

med til at etablere socialt ansvar som et obligatorisk passagepunkt for ledernes selvledelse. 

Herigennem skabes konstante forbindelser til socialt ansvar, og det bliver derfor muligt for 

lederne at mobilisere forskellige aktører, som det ellers ikke havde været muligt at mobilisere, 

hvis socialt ansvar ikke var så centralt placeret i dennes netværk. Virksomheden får herigennem 

mulighed for at foretage et utal af aktiviteter ”under the flag of social commitment”.121 Dette er 

dog betinget af, at lederne er i besiddelse af ressourcer der gør det muligt at stabilisere socialt 

ansvar som obligatorisk passagepunkt. Samtidig må socialt ansvar konstant genskabes for at være 

en attraktiv ressource at mobilisere i de individuelle ledelsesrum. Socialt ansvar må altså indgå i 

nogle associationer med andre aktør-netværk, der kan gøre dem relevante at indrullere for ledere 

og medarbejdere. Med andre ord må socialt ansvar sættes i forbindelse med forskellige aktør-

netværk, før det kan give mening. Disse vil jeg se nærmere på i næste kapitel.  

                                                
121 Interview 2008: Rami Sharaf, Pakistan 
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4. Distanceledelses gennem billeder, historier og programmer 

Når socialt ansvar bliver et obligatorisk passagepunkt i netværket for ledere og mellemledere, er 

der som sagt en masse andre aktør-netværk på spil. Dette punkt må nemlig konstant reetableres af 

andre aktører i netværket for at beholde denne plads.  

I mine interviews mobiliseres der generelt et særligt billede af virksomheden som socialt 

ansvarlig. Selvom der kan være stor forskel på, hvordan dette billede mobiliseres, har alle 

interviewpersoner det til fælles, at de i deres formidling af socialt ansvar i Novo Nordisk generelt 

og datterselskaberne lokalt benytter sig af forskellige konkrete historier og forskellige billeder på 

aktiviteter. Det er historien om en hjælpeorganisation, der formidles via billeder af konkrete 

aktiviteter. To aktør-netværk, der virker fremtrædende i denne proces, er virksomhedens brand 

’Changing Diabetes’ og medarbejderfrivillighedsprogrammet ’TakeAction!’. Disse er to aktør-

netværk, som interviewpersonerne mobiliserer på forskellig vis i deres beskrivelser af socialt 

ansvar i Novo Nordisk.   

 
I den første del af den anden analysedel, vil jeg derfor undersøge hvordan Changing Diabetes kan 

blive en aktør, der stiller ressourcer i form af billeder og historier til rådighed for de individuelle 

netværk, og hvordan disse kan stabilisere nogle særlige opfattelser af virkeligheden. I et 

distanceledelsesperspektiv er der tale om, at historier, budskaber og billeder kan blive immutable 

mobiles, der kan rejse rundt i netværket og forme videnskonstruktionen forskellige steder i 

verden.  

 

De aktiviteter, som interviewpersonerne ofte taler om og referer til, stammer fra TakeAction!-

programmet. Dette program kan altså være med til at udstyre lederne med ressourcer til at 

translatere socialt ansvar på en særlig måde. Samtidig er der et program, der indrullerer masser af 

medarbejdere verden over i at engagere sig i socialt ansvarlige projekter i lokalsamfundene. I den 

sidste del af analysen vil jeg derfor rette blikket mod TakeAction!-programmet og undersøge, 

hvordan den kan blive en aktør i netværket, der kan få indflydelse på formningen af medarbejdere 

og lederes ledelsesrum, og hvilke betingelser, der opstår i forhold til distanceledelse.          
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4.1. Billeder og historier som teknologi til videnskonstruktion 

I virksomheden florerer der en masse ’billeder’ der kobles på virksomheden sociale ansvar. Med 

billeder mener jeg ikke kun fotos, tegninger, beskrivelser og andre inskriptioner, men også 

historier, der skaber billeder. Disse billeder understøtter hver i sær et større billede af 

virksomheden som en NGO-lignende størrelse. Billederne kommunikeres via internettet, 

publikationer og mellemledere, men kan også florere i de enkelte datterselskaber. Det er historier 

om virksomhedens og medarbejderes socialt ansvarlige aktiviteter og om mennesker, der har brug 

for hjælp og det er historier Novo Nordisk, som hjælper dem. Der er med andre ord tale om at 

flere af disse billeder og historier kan fungere som immutable mobiles i netværket. En af 

årsagerne til det kan hænge sammen med, at de socialt ansvarlige aktiviteter i virksomheden kan 

være et godt samtaleemne på tværs af faggrupper: “You can only talk about the new pen for a 

couple of minutes, but we can talk about you know the United Project where a thousand people 

walked up Broadway in New York and formed a circle. You know it is interesting stuff. It is 

more interesting for a personal discussion than talking about clinical data.”122 Samtidig har det 

sociale ansvar potentiale for at være relevant for alle, lige meget hvor de befinder sig i verden: 

”Nogle af de her ting med at gøre gode ting for andre mennesker, det er nu noget, der 

overkommer kulturer. Det er ikke nødvendigvis kulturbestemt, men måden man gør det på kan 

være kulturbestemt.”123 Med andre ord er der plads til disse visualiseringer af socialt ansvar i 

netværket, fordi de kan være relevant for der fleste. Som analysen vil vise, kan disse billeder 

bidrage til en stabilisering af forskellige opfattelse af virkeligheden, og de kan dermed betragtes 

som teknologi til videnskonstruktion i netværket omkring CSR.  

 

Changing Diabetes skaber enhed 

Lederne giver udtryk for, at virksomhedens sociale ansvar er noget, man kan samle sig om, og 

noget, som de alle beskriver som en aktør, der skaber et godt arbejdsklima og en stolthedsfølelse 

blandt medarbejderne. På spørgsmålet ‘får information om CSR dig til at føle dig tættere på 

hovedkontoret?’, svarer en leder: “Yes it does, it is not really something I can tangibly quantify 

but it does because you feel as if you are on one big team for one common goal; to change 

                                                
122 Interview 2008: Conor Griffin, Storbritannien 
123 Interview 2008: Peter Feldinger, Sydkorea 
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diabetes. So yes, I believe it does.”124 Det, som interviewpersonen her refererer til i sin 

beskrivelse af CSR som samlende, er virksomhedens brandløfte: Changing Diabetes, der her 

translateres som one common goal – altså et fælles mål man kan samles om. Da denne ikke er 

den eneste interviewperson, der translaterer det at forandre diabetes på denne måde, vil jeg nu se 

nærmere på, hvordan dette aktørnetværk bliver en ressource for videnskonstruktion, der kan 

stabilisere en opfattelse af, at de alle står sammen om et fælles mål.    

4.1.1. ’Changing Diabetes’ – et drama som ressource og teknologi 

’Changing Diabetes’ kommunikeres vidt og bredt. På forsiden af Novo Nordisk årsrapport fra 

2007 står der med store røde bogstaver: ”Changing Diabetes – en forenet indsats”, og det første 

du ser, hvis man besøger hjemmesiden www.novonordisk.com er overskriften: ”Novo Nordisk is 

changing diabetes”. Det beskrives som et tema, der benyttes over hele verden. ”Changing 

Diabetes er et tema, vi bruger i hvert eneste datterselskab i hele verden. Det er Changing 

Diabetes, som sådan, der binder det sammen. Det er kodeordet ’Changing Diabetes’ og de 

aktiviteter, der ligger nedenunder.”125 Som interviewpersonen beskriver sættes brandet i scene 

verden over. En iscenesættelse, der former virksomheden på en særlig måde.   

  

Iscenesættelse 

Changing Diabetes brandet blev etableret med afsæt i en ambition om at udnytte det 

kommunikationspotentiale, der udspringer af Novo Nordisk-vejen og virksomhedens initiativer, 

programmer samt aktiviteter.126 I virksomheden spurgte man sig selv: Hvad vil vi gerne være 

kendt for? Og svaret blev: ’Leading the fight against diabetes’, som skal fremstå som én sag, 

virksomheden kæmper for ligesom en NGO.127 Generelt fremstår Changing Diabetes-netværket 

som en metode til at synliggøre, at virksomheden er socialt ansvarlig i dens operationer, hvor 

beviset på, at Novo Nordisk is changing diabetes skal findes i de mange undersøgelser, 

organisationer, institutter, centre, partnerskaber og særlige aktiviteter, som virksomheden har 

etableret, udført eller støtter økonomisk. Alt sammen noget der skal fremme kampen mod 

diabetes. Brandet sætter altså fokus på alle de ting, virksomheden gør, og kan på den måde 

fungere som en visualiseringsmekanisme, hvor det handler om at vise hvordan ”Collectively 
                                                
124 Interview 2008: Conor Griffin, Storbritannien 
125 Interview 2008: Peter Feldinger, Sydkorea 
126 GlobeShare 2008: GlobeShare > Corporate Relations  > Corporate Branding 
127 Interview 2008; Susanne Stormer, Danmark 
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large end small efforts support our brand promise of ’changing diabetes’ and demonstrate the 

passion that we bring to our business.”128 For virksomheden drejer ’Changing Diabetes’ sig 

nemlig om ”prooving change”129. Altså at vise eller bevise at de arbejder for at udrydde diabetes.  

Med Changing Diabetes fremstilles alle virksomhedens mere eller mindre socialt ansvarlige 

handlinger og aktiviteter i et nyt lys. Hvor et forskningsprojekt måske før blot kunne fungere som 

et argument for udviklingen af ny medicin, der kunne sælges på de forskellige markeder, kan det 

nu et blive udtryk for, at virksomheden is changing diabetes og altså opfører sig socialt 

ansvarligt. På den måde bliver brandet en slags visualiseringsmekanisme, der former 

virksomhedens aktiviteter på en særlig måde, og en teknologi, der i sine translationer af 

forskellige aktører mobiliserer et billede eller et slags NGO-narrativ. Gennem en beskrivelse af, 

hvordan man i virksomheden oversætter det sociale ansvar til handling, kan jeg måske 

tydeliggøre denne pointe:    

 

”Today, diabetes is recognized as a pandemic. Novo Nordisk responds to this major societal 

challenge by working in partnerships with many others to rally the attention of policy-makers 

and influencers to change diabetes. We have made a promise of Changing Diabetes® and have 

framed a strategy for inclusive access to diabetes care. We established the World Diabetes 

Foundation, and have made several initiatives to advocate for change and build evidence of 

diabetes developments. The National Changing Diabetes® programme and DAWN are examples 

of education and awareness programmes implemented by Novo Nordisk affiliates in their 

respective countries. Our Changing Diabetes® Bus that promotes Novo Nordisk’s global 

Changing Diabetes® activities, had reached 86,000 people by the end of 2007 during its world 

tour. Its primary goal is to support the UN Resolution on diabetes, which was passed in 

December 2006.”130 

 
Havde dette citat ikke stået på Novo Nordisks hjemmeside, og havde Novo Nordisk ikke været en 

del af teksten, skulle man tro, at man befandt sig på hjemmesiden for en diabetesorganisation 

eller en politisk forening som fx International Diabetes Federation (IDF)131. Dette NGO-billede 

er desuden noget, man gør meget ud af at kommunikere: “When we message, we organize our 
                                                
128 GlobeShare 2008: GlobeShare > Corporate Relations > Corporate Branding 
129 http://www.novonordisk.com/about_us/changing-diabetes/our-corporate-brand-changing-diabetes.asp 
130 http://www.novonordisk.com/sustainability/corporate_responsibility/corporate_responsibility.asp  
131 www.idf.org 
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massaging and our communications as we do have to as an organization. We discuss first of all, 

all the sustainability work that we do we don’t really talk about products as means by which we 

achieve commercial means to do the work we do, so to a certain extend a lot of the company is 

focused on the NGO aspects of our company’s activities. So it is a large part of what we do.”132 

Men for at dette NGO-narrativ skal blive en ressource for selvledelse, må det konstant genskabes 

i de individuelle netværk. Denne narrativ kunne hurtigt blive omformet på dens vej gennem 

netværket, og historien kunne ændre sig, hvis ikke andre aktører stabiliserede den. Som et billede 

på dette kan vi betragte dette NGO-narrativ som en iscenesættelse. En scene, der bliver lige 

gyldig, hvis den ikke indtages af skuespillere i forskellige roller. Sådanne roller er netop noget, 

der udstikkes i dette aktør-netværk. Og disse roller mobiliseres i flere af mine interviews.    

 

Roller som ressource – en mission, en sag og en modstander 

I Changing Diabetes’ translationer af virksomheden, af diabetes og af andre aktører, udstikker 

Changing Diabetes som aktør-netværk nogle roller, der stilles til rådighed i netværket. 

Handlingen ’at udrydde diabetes’ mobiliseres som en mission, mens diabetes mobiliseres som en 

epidemi:”…we are relentless in our mission: we will not rest until we have defeated the diabetes 

pandemic.”133 Gennem sine translationer tilbyder netværket bl.a. en fælles sag at kæmpe for, 

nemlig ’the fight against diabetes’, en mission de vil udføre, ’defeating diabetes’, og en 

modstander, ’the diabetes pandemic. 

Som eksempel på dette vil jeg benytte nogle citater fra mine interviews. “You get the feeling you 

are part of a bigger thing that really tries to change an unhealthy development for mankind. And 

the unhealthy development is diabetes.”134 Og “Of course I have more in common with the 

Japanese office because of the same course. I mean our slogan is known all over the world, the 

‘Changing Diabetes’ is known to every one. I can see that this is something you don’t find in any 

other company. No pharmaceutical company in the world has a special disease to focus on and 

defeat in a period of 85 years.”135 I begge citater mobiliseres ’sagen’ som noget, de har tilfælles 

med hinanden, mens diabetes mobiliseres i rollen som skurken. I det sidste citat, kommer det 

desuden til udtryk, at netop denne kamp mod diabetes er noget, der kan få dem til at føle sig 

                                                
132 Interview 2008: Conor Griffin, Storbritannien 
133 http://www.novonordisk.com/about_us/changing-diabetes/about-changing-diabetes.asp 
134 Interview 2008: Dr. Franz Jürgen Schell, Tyskland 
135 Interview 2008: Rami Sharaf, Pakistan 
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unikke og anderledes fra de andre. Det samme kommer til udtryk i et andet interview. ”Der er sgu 

ikke nogen andre virksomheder, der har til formål at udrydde den sygdom, de lever af. Det gør 

altså Novo Nordisk til noget enestående, ikke?”136 Sagen og sygdommen er altså noget, lederne 

kan indrullere i deres netværk på en måde, så virksomheden fremstår som enestående. Noget der 

måske kan smitte af på deres selvfølelse og opfattelse af, hvad det vil sige at arbejde for Novo 

Nordisk. På den måde kan disse roller blive en attraktiv ressource at mobilisere i sit netværk.  

Historier om diabetes som en faretruende epidemi mobiliseres som forklaringer på og argumenter 

for, hvorfor Novo Nordisk gør, som de gør: “And also it is important because diabetes is 

spreading around in a really dangerous way. It is becoming more and more, and it is developing 

like that to such extends, that it is threatening a lot of healthcare systems all over the world. It is 

not only difficult in western countries like Germany, Denmark or the U.S, but right now e.g. the 

number of people getting diabetes is the highest in India and China. And Novo Nordisk can help 

to understand the decease and also help to prevent it, but also if you get it we can offer the best 

treatment.”137 Ved at reproducere translationen af diabetes som epidemi og rollen som skurken 

giver sagen og missionen mening. Fordi rollerne i fællesskab kan skabe en 

meningssammenhæng, kan de derfor være med til at stabilisere hinanden. På den måde kan de 

hver i sær være med til at bevirke, at de enkeltvis kan blive en ressource, der er attraktiv at 

associere sig med, netop fordi de kan skabe mening omkring jobbet og hvorfor Novo Nordisk 

gør, som de gør. Med andre ord kan det blive attraktivt at adoptere Changing Diabetes-

perspektivets og denne måde at se verden på i sin videnskonstruktion.    

 

Ved hjælp af denne rollefordeling og ved at mobilisere et ’vi’, tilskriver netværket samtidig Novo 

Nordisk-medarbejderne en særlig handling, som får dem til at fremstå på en særlig måde. Denne 

særlige made, går igen i mine interviews: “I have now worked in generations for this one disease, 

trying to help, trying to solve this problem, trying to find limitations and to find a solution. I 

mean, this in itself is a mission. I mean, we never gave up, we never said this is a tough mission 

we don’t want. And this is why I always say this to my guys; if you have someone that doesn’t 

have passion towards what he or she is doing he will not survive, he will just leave.”138 Samtidig 

med at denne leder mobiliserer Changing Diabetes som en mission, udstikkes der en særlig rolle 

                                                
136 Interview 2008: Peter Feldinger, Sydkorea 
137 Interview 2008: Dr. Franz Jürgen Schell, Tyskland 
138 Interview 2008: Rami Sharaf, Pakistan 
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til medarbejderen som én, der har passion for det han laver. Denne translation kan passe fint ind i 

NGO-billedet, hvor det kan være en almindelig opfattelse, at der er en passion forbundet med 

arbejdet, der i øvrigt udføres af ildsjæle. Hvis man kæmper for en fælles sag, må man i dette 

perspektiv være passioneret. NGO-billedet kan altså skabe en relation til en særlig måde at være 

på og måske trække på en ressource, der stammer fra almindelige samfundsfunderede klicheer og 

historiefortællinger. Pointen er, at rollen som passioneret medarbejder på sin vis køres i stilling af 

Changing Diabetes-netværket. En rolle, der som ressource derfor kan blive mere eller mindre 

naturlig for ledere at mobilisere, hvis de har adopteret Changing Diabetes-perspektivet på verden.  

Rollen som passioneret medarbejder er også noget, der stabiliseres af en anden historie, nemlig 

historien om Novo Nordisk. En historie, som man i hovedkontoret gør enormt meget ud af at 

formidle: ”Der sidder faktisk nogle mennesker i vores afdeling, som kun beskæftiger sig med at 

arkivere og formidle Novo Nordisks historie.”139 Det er historien om professoren August Krog, 

der bragte insulinen til Danmark, for at hjælpe sin diabetesramte kone og andre diabetikere i 

Danmark.  

I forbindelse med rollen som passioneret medarbejder etableres der en anden rolle i netværket, 

som også er en ressource, der mobiliseres af forskellige ledere. Nemlig dem, der skal hjælpes. 

Det virker måske som en nødvendig birolle, der udspringer af, at der skal være et formål med at 

udrydde diabetes eller omvendt, at der altså var nogen, der havde brug for hjælp, og så kom Novo 

Nordisk og hjalp dem. Under alle omstændigheder er de to roller supplerende for hinanden, hvor 

det at hjælpe andre bliver et symbol på passion. Changing Diabetes beskrives også tit i 

kommunikationsnetværket som ”a passion for helping people”140. Her er et lille eksempel på, 

hvordan de to roller bliver en ressource: ”Jeg tror, det er svært at arbejde i denne her virksomhed, 

hvis ikke man har en lille smule hjerte.”141 eller “I mean this social commitment and this kind of 

spirit that we have. We have it in our mission not only to sell but also to serve. (…) Every day 

you wake up and you say I’m in this job helping patients and preventing them from 

complications treating their diabetes, serving their lives – so it’s a meaningful job, it is not like 

going in to a bank, working eight hours and going home.”142  

 

                                                
139 Interview 2008: Pia Trust, Danmark 
140 http://www.novonordisk.com/about_us/changing-diabetes-activities/NN-history.asp 
141 Interview 2008: Peter Feldinger, Sydkorea 
142 Interview 2008: Rami Sharaf, Pakistan 
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Rollenetværk som teknologi 

Når den rollefordeling, som Changing Diabetes stiller til rådighed, mobiliseres i mine interviews, 

kan det være et eksempel på, at NGO-billedet bliver en immutable mobiles, der når ud til 

datterselskaberne, hvor den kan blive en ressource for i hvert fald ledernes videnskonstruktion. 

Med disse roller tilbyder Changing Diabetes en særlig måde at betragte virkeligheden på og kan 

på den måde fungere som en teknologi til videnskonstruktion. Dette rollenetværk kan både 

fungere som en stabiliserende faktor i forhold til NGO-billedet, og som noget, der gør det lettere 

at mobilisere og integrere i sin opfattelse af virkeligheden ved at sætte nogle helt konkrete 

billeder på som fx diabetesepidemien som skurken. Med andre ord kan Changing Diabetes være 

med til at stabilisere nogle forskellige opfattelser af virkeligheden. Disse konstitutive 

konsekvenser kan betyde noget for forholdet mellem leder og medarbejder. Især i de tilfælde 

hvor medarbejderen ikke har translateret Changing Diabetes gennem disse roller. Hvis fx lederen, 

som det var tilfældet i et tidligere citat, netop betragter medarbejderen som passioneret socialt 

ansvarlig, og medarbejderen samtidig ikke opfatter sig selv og sin rolle sådan, kan der måske 

opstå nogle interessekonflikter, i forbindelse med hvorvidt man skal sætte gang i sociale 

aktiviteter eller ej.  

 

Men som det også fremgår af ovenstående, kan dette rollenetværk ikke give mening, uden at de 

relateres til konkrete billeder, fortællinger eller konkrete tiltag og aktiviteter, altså beviser på at 

Novo Nordisk ’is changing diabetes’. Derfor vil jeg nu vende tilbage til brandets funktion som 

visualiseringsmekanisme, som også kan være med til at generere ressourcer for selvledelse.     

4.1.2. Visualisering af konkrete aktiviteter som teknologi 

I mine interviews bemærkede jeg, at alle interviewpersoner talte mere eller mindre direkte om 

CSR som konkrete aktiviteter, der blev mobiliseret som forklaringer og bevis på det sociale 

ansvar i Novo Nordisk. Dette kan man opfatte som interviewpersonens bidrag til at skabe en 

fælles meningssammenhæng i interviewet, men det kan også være et eksempel på den måde, 

hvorpå der konstrueres viden i virksomheden. I mine interviews var der flere forskellige 

eksempler på aktiviteter og tiltag, der gik igen. De eksempler, der typisk blev nævnt, var: World 

Diabetes Foundation (WDF), Changing Diabetes-bussen, World Diabetes Day-projekter og ikke 

mindst TakeAction!. TakeAction!-programmet vil jeg behandle i den næste analysedel. Men først 
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vil jeg vise, hvordan disse forskellige tiltag og aktiviteter kan blive aktører, der kan fungere som 

ressourcer i videnskonstruktionen.  

 

De nævnte forskellige tiltag og aktiviteter repræsenteres via billeder, konkrete historier, der 

sendes ud via kommunikationsnetværket og indgår i forskellige kampagner, der foldes ud verden 

over. En leder benytter dem meget præcist til at forklare, hvordan disse billeder og historier kan 

være med til at stabilisere forskellige virkelighedsopfattelser.  

” Det ville være hykleri, hvis ikke man vidste de ting, vi går og laver.  Og hele vores CSR, det er 

jo en del af dét. Changing Diabetes-bussen, som har kørt rundt i hele verden, er en del af dét. 

Vores kampagne for ’Unite for Diabetes’ var et tredje ben på dét. Konferencen i New York sidste 

år var et fjerde ben af alt det her. Og der er masser af aktiviteter, der er bygget oven på alt det her. 

Så det er rigtig nok, vi prøver altså. Når man er medarbejder og har adgang til de her 

informationer, så bliver det lige pludselig virkelighed.”143  

En anden måde disse entiteter kan fungere som ressource på er ved at inspirere til selv at sætte 

aktiviteter i gang. “And we also have a Changing Diabetes bus locally. We have had the Novo 

Nordisk bus from Denmark, and then we toured South Africa, and then last year we actually got 

our own bus. And our own bus is actually now travelling around South Africa in the rural poor 

areas.”144 Samtidig med at de forskellige aktiviteter kan fungere som symboler, billeder og 

beviser på en særlig social ansvarlig ånd i Novo Nordisk, kan de altså også være aktører eller en 

slags teknologi, der kan sætte gang i lignende aktiviteter andre steder.   

Men en aktør, der lader til virkelig at formå at stabilisere NGO-billedet, og som hyppigt 

mobiliseres i mine interviews, er WDF. “The Foundation is very important. A project of all of 

Novo Nordisk, you know. And I think 1 % of all of our money go to Africa to help.”145 WDF 

blev oprettet af Novo Nordisk i 2002 som en uafhængig non-profit fond, der støtter diabetes 

projekter verden over.146 Fra tid til anden udbydes der frivilligpladser for Novo Nordisk-

medarbejdere på forskellige WDF-sponsorerede projekter. Og der er rift om pladserne.147 Her 

tager medarbejdere fx tre uger ud af kalenderen for at arbejde på en awareness-kampagne i 

Filippinerne. Ét billede, der i denne forbindelse mobiliseres et par steder, er den administrerende 

                                                
143 Interview 2008: Peter Feldinger, Sydkorea 
144 Interview 2008: Helen Sophos, Sydafrika 
145 Interview 2008: Ilana Eliezer, Israel 
146 www.worlddiabetesfoundation.org 
147 Interview 2008: Sharar Tevel, Israel.  
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direktørs personlige engagement på projekter: ”Jeg er stolt af, at vi er en virksomhed, som har en 

CEO fx, som tager rundt i Afrika for at starte projekter op.”148 Dette billede kan også fungere 

som inspirationskilde. 

“When you see Lars Ribien 

Sørensen in a tent in Tanzania on 

some diabetes care mission or 

some diabetes camp project this is 

also setting an example. I know 

the values, culture and mindset of 

my big boss, so when I acted 

exactly like him, he didn’t 

disappoint me.”150  

Med et billede som dette 

reduceres kompleksiteten. Dét, 

som der er sket på det givne projekt, er ikke lige så vigtigt som historien om den administrerende 

direktør, der engagerer sig personligt i hjælpearbejdet. Et billede, der kan blive relevant for ledere 

at indrullere i deres videnskonstruktion, som kan give det sociale ansvar i virksomheden mening, 

og samtidig skabe plads til socialt ansvar i deres selvledelsesrum.  

Pointen er, at billeder som dette og andre billeder af medarbejdere, der gør en indsats i Afrika, 

eller af Afrikanske børn og Indiske kvinder med forskellige diabetesproblemer, visualiserer og 

genskaber NGO-billedet og rollefordelingen. Og på den måde kan de blive symboler på NGO-

historien og en ressource til en videnskonstruktion, der kan være betinget af rollenetværket. Disse 

billeder og historier om aktiviteter skabes i netværket som immutable mobiles via deres optisk 

konsistente form, kommunikationsnetværkets muligheder og deres relevans og ’gode historie’. På 

den måde kan de fungere som en slags teknologi i virksomheden, der kan være med til at etablere 

og stabilisere en særlig NGO opfattelse af virkeligheden. Når det er sagt, må jeg gøre 

opmærksom på, at det ikke er alle medarbejdere, der har adgang til disse ressourcer. Igen er dette 

forhold betinget af kommunikationsnetværket og hvilken type medarbejder, der drejer sig om. 

Lederne har lettere adgang til disse ressourcer, og selvom interviewpersonerne, mobiliserer disse 

                                                
148 Interview 2008: Peter Feldinger, Sydkorea 
149 Novo Nordisk 2007: 21 
150 Interview 2008: Rami Sharaf, Pakistan 

 
Administrerende Direktør, Lars Ribien Sørensen, hospital i Kenya.149 
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ressourcer, er det ikke nødvendigvis hos alle ledere, at ressourcerne bliver relevante at indrullerer 

i de individuelle netværk. Med andre ord bliver det personlige projekt også en betingelse for, om 

disse ressourcer kan fungere som et værktøj til distanceledelse. 

Hvordan billederne derfor helt konkret fungerer som ressourcer rundt omkring i verden, bliver et 

empirisk spørgsmål, som jeg ikke vil forfølge videre. I stedet vil jeg undersøge en tendens, som 

bidrager til en stor del af det ’billedmateriale’, der mobiliseres i mine interviews. Det er de 

aktiviteter, hvor medarbejdere selv laver frivilligt socialt arbejde.  Noget der allerede eksisterede i 

virksomheden inden WDF, og som med TakeAction!-programmet får en ny form. Jeg vil nu se 

nærmere på, hvordan TakeAction!-programmet kan få indflydelse på ledelsesrummet og 

undersøge, hvordan netværket positionerer ledere og medarbejdere samt hvilke konstitutive 

konsekvenser, der følger med.  

4.2. TakeAction! – frivillighedsprogram og teknologi 

I mine interviews var der gennemgående fokus på TakeAction!-programmet og dets konkrete 

aktiviteter. Hvis ikke lokalt hos dem selv, så på aktiviteter fra andre steder i verden, de kendte til. 

Det var noget de fleste fremhævede som det første: ”First of all Novo Nordisk uses the 

TakeAction!-project. I don’t know what you call it. It is like a project, and every affiliate has to 

do something in relation to TakeAction.”151  

Medarbejderfrivillighedsprogrammet blev lanceret i kølvandet på Changing Diabetes og WDF. 

Programmet giver medarbejderne mulighed for i arbejdstiden at engagere sig i frivillige 

aktiviteter i lokalsamfundene rundt omkring i verden. De skal blot selv tage initiativ til det, cleare 

det hos deres chef, og så skal det have diabetes som fokus. Navnet TakeAction! ligger heller ikke 

skjul på, hvad dette program drejer sig om. Det handler om at handle, og igen har den tredobbelte 

bundlinje en finger med i spillet: ”TakeAction!-programmet er i virkeligheden et led i Novo 

Nordisks strategi om at have en tredobbelt bundlinje. (…) Det handler om, hvordan vi agerer 

socialt i verden, og TakeAction!-programmet er så tænkt som et supplement til virksomhedens 

strategi, hvor medarbejderne altså har mulighed for selv at gå ind og bidrage ved at gøre noget 

godt for andre. Og så har man valgt at sige, at vi giver medarbejderne lov til at lave frivilligt 

arbejde i arbejdstiden, og det er basalt set det, TakeAction! handler om.”152 

                                                
151 Interview 2008: Helen Sophos, Sydafrika 
152 Interview 2008: Pia Trust, Danmark 
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4.2.1. En teknologi til synliggørelse og selvrealisering  

En Novo Nordisk-leder i Israel formidlede virksomhedens sociale ansvar, ved at henvise til 

hvilke TakeAction!-aktiviteter de havde lavet. Samtalen begyndte med, at hun understregede, at 

de i Israel konstant leder efter nye områder, hvor de kan handle socialt ansvarligt, og at hun ofte 

modtager e-mails fra medarbejdere med forslag til forskellige socialt ansvarlige aktiviteter. Alt 

sammen noget hun tolker som et udtryk for, at ”people want to be involved.”153 Og som en anden 

medarbejder i Israel fortæller, er disse aktiviteter vigtige: “I feel very good to work in Novo 

Nordisk because of a lot of things, but because of this project especially. It is very important for 

me as a human being.”154  Programmet kan altså skabe en slags feel-good/do-good medarbejder. 

Det kan skyldes, at programmet netop giver medarbejderen mulighed for at realisere sig selv i 

NGO-narrativet og indtage en rolle som socialt ansvarlig og én der gør noget godt for andre. I 

nedenstående citat mobiliserer samme medarbejder en TakeAction!-aktivitet i relation til 

humanitære organisationer: “I think about this project because there are a lot of humanitarian 

organizations that collect money, but actually the money doesn’t go to the family direct. So in 

this project I really feel that I’m giving the family and not anybody else.”155  Og som en leder 

bemærker, er TakeAction! ”En del af det, at få vores medarbejdere til at melde sig ind med den 

passion, som også hører med til at være en del af Novo Nordisk.” Programmet kan altså også 

betragtes som en mulighed for at leve op til et netværkskrav om at vise socialt ansvar og kan 

derfor blive en metode for medarbejderne at melde sig ind i eller inkludere sig selv i 

organisationen. Altså teknologi der gør det muligt at synliggøre sig selv i virksomheden som en 

socialt ansvarlig medarbejder.  

  

Ud fra dette perspektiv kan det diskuteres, hvorvidt og hvordan ledelsesrummet ændres med 

netværksetableringen af denne mulighed. TakeAction!-programmets blotte tilstedeværelse i 

netværket skaber nemlig ikke bare én men to muligheder. Netop fordi enhver mulighed i et 

selvledelsesperspektiv nødvendigvis er betinget af individets frihed og derfor altid vil være 

forbundet med et valg. Man kan her vælge at deltage i programmet, eller man kan lade være, og 

på den led kan programmet betragtes som en slags teknologi, der gør det muligt at være 

medarbejder på to måder: En der laver frivillige sociale aktiviteter, og en der ikke gør. Dette er en 
                                                
153 Interview 2008: Shahrar Tevel, Israel 
154 Interview 2008: Ilana Eliezer, Israel 
155 Interview 2008: Ilana Eliezer, Israel 
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konstitutiv konsekvens, der kan få betydning for medarbejderens ledelsesrum, alt efter hvordan 

denne mulighed mobiliseres som ressource i de individuelle netværk, hvor det samtidig kan spille 

en rolle, hvordan lederen former programmet gennem sine translationer. Pointen er, at når 

TakeAction!-programmet bliver en del af netværket omkring CSR, kan det også fungere som et 

symbol på, at man ikke er en social ansvarlig medarbejder, hvis man ikke deltager.   

I forbindelse med at programmets funktion som en mulighed for synliggørelse kan der også blive 

skabt interessekonstruktioner i netværket. Dette vil jeg i det følgende forsøge at vise.   

 

Interessekonstruktion: Synliggørelse og konkurrence  

Med et eksempel vil jeg forsøge at illustrere, hvordan TakeAction!-programmet kan installere en 

interesse hos medarbejderen: “Novo Nordisk is very, very appreciative and push people to do 

things like this, so when I organized this project I got a lot of points from Novo Nordisk. I didn’t 

do it for free of course, but all the people say that it was very nice and very good.”156  Som citatet 

insinuerer, kan der være en eller anden form for anerkendelse på spil, hvor det kan blive af 

interesse for medarbejderen at udføre disse projekter og derved få ’point’ fra virksomheden og 

opnå social anerkendelse fra de andre medarbejdere. Samtidig kan denne interessekonstruktion 

også blive styrket, i kraft af at aktiviteterne bliver en metode for medarbejderen til at gøre det 

synligt, at han/hun inkluderer sig selv i virksomheden med den passion, der hører med til at være 

en del af Novo Nordisk.  

 

I forhold til lederne kan TakeAction!-programmets funktion som visualiseringsmekanisme også 

være med til at konstruere en interesse om at synliggøre datterselskabet som socialt ansvarligt. I 

det store overordnede netværk kan dette selvfølgelig også være betinget af rapporteringssystemet, 

som jeg var inde på i kapitel 3. Men der findes to andre aktører og mekanismer til visualisering, 

der kan være med til at skabe denne interesse. For det første har alle lande mulighed for at 

præsentere deres aktiviteter på TakeAction!-portalen på det fælles intranet. Informationer om 

disse sendes til Takeaction!-afdelingen i hovedkontoret, som sørger for at lægge det ud.157 

Derudover uddeles der hvert år en TakeAction!-pris til det datterselskab, der har lavet den bedste 

TakeAction!-aktivitet. Datterselskaberne kan så sende deres bud på en vinder til hovedkontoret, 

                                                
156 Interview 2008: Ilana Eliezer, Israel 
157 Interview 2008: Pia Trust, Danmark 
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hvor en liste af nominerede udvælges, og i sidste ende kårer koncernledelsen så det bedste 

projekt. Ved det internationale ledermøde bliver prisen overrakt til det pågældende lands leder 

foran klapsalver fra de andre ledere.158 At vinde denne konkurrence bliver af nogle af lederne 

mobiliseret som en klar interesse. På et spørgsmål om det at vinde konkurrencen er et mål, svarer 

en leder: ”Oh, I would like to. Because we have done so much. We would like to win to at least 

get the recognition.”159 En anden leder fortæller, at det er af stor interesse at vinde, fordi det ville 

være god eksponering af datterselskabet internt i Novo Nordisk.160 Et tredje eksempel på 

konkurrencens indflydelse er en leder, der i forbindelse med ledermødet mobiliserer 

konkurrencen og sin egen aktivitet, som en der næsten vandt: “All the people in executive 

managerial positions we meet and every year there is a competition about taking action. And we 

competed in that year of 2006, and we were second we were not first. But being amongst the 

running up was also a very nice appreciation because it was very much appreciated, and it was 

communicated.”161  

Ligesom det var tilfældet med TakeAction!-programmet, kan konkurrencen også stille to 

synliggørelses metoder til rådighed. Her kan datterselskabet komme til syne som henholdsvis et 

datterselskabet med socialt ansvarlige medarbejdere og et datterselskab med medarbejdere. Netop 

dette forhold kan også have en indflydelse på, hvordan der kan konstrueres en interesse for 

synliggørelse.    

Alt taget i betragtning kan både TakeAction!-programmet, intranet-eksponeringen og 

konkurrencen og måske også det eksterne kommunikationspotentiale, der er forbundet med disse 

aktiviteter, virke som en slags interessekonstruktør i netværket.. Altså en slags anordning, der 

forsøger at definere medarbejderens og lederens interesse og identitet. En interesse for at 

inkludere sig selv i virksomheden som socialt ansvarlig medarbejder eller synliggøre 

datterselskabet som socialt ansvarligt.  TakeAction!-programmet skal i denne forbindelse ikke 

opfattes som en påvirkningsfaktor, der står helt alene. Der i stedet tale om, at det i et længere 

netværk kan fungere som bindeled mellem medarbejdere, ledere og virksomhedens NGO-

’identitet’.  

                                                
158 Interview 2008: Pia Trust, Danmark 
159 Interview 2008: Helen Sophos, Sydafrika 
160 Interview 2008: Sharar Tevel, Israel 
161 Interview 2008: Rami Sharaf, Pakistan 
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I dette afsnit har jeg forsøgt at fremhæve nogle af programmets konstitutive konsekvenser. I det 

følgende vil jeg fremhæve en anden konstitutiv konsekvens, der er forbundet med 

medarbejderens og lederens rolle i forhold til programmet.   

4.2.2. Medarbejder vs. Leder - Frivillighed vs. Villighed 

TakeAction!-programmet er afhængigt af, at medarbejdere verden over lader sig indrullere og 

faktisk laver disse aktiviteter. De bliver nemlig ikke beordret hjemme fra hovedkontoret; 

”TakeAction!-aktiviteterne er i virkeligheden tænkt som meget græsrods, altså det er noget 

medarbejderne selv skal tage initiativ til, noget de selv finder på eller får inspiration til fra andre 

aktiviteter, der allerede er foretaget af andre medarbejdere. Og kun ganske få aktiviteter er drevet 

af os.”162 Det skal dog lige understreges, at det flere steder i min empiri kommer til udtryk, at 

virksomheden opfordrer medarbejdere til aktivt at deltage i programmet, selvom programmet, 

som de fleste pointerer, er tænkt som 100% frivilligt. Alligevel fik jeg gennem mine interviews 

en fornemmelse af, at frivillighed i denne sammenhæng er et stort ord. Der er nemlig meget stor 

forskel på, hvordan programmet ser ud og praktiseres i de forskellige lande, og en aktør i 

netværket, der kan få indflydelse på, hvordan TakeAction! tager form i de forskellige 

datterselskaber, er lederen. Medarbejderen kan nemlig tage nok så meget initiativ, men hvis 

lederen ikke godkender projektet, vil det aldrig blive ført ud i livet.   

Med de roller, som programmet forsøger at indrullere medarbejderen og lederen i, translateres 

medarbejderen som en, der tager initiativ, samtidig med at lederen translateres som gatekeeper og 

dermed både en barriere og en mulighed for programmet. I dette forhold kan der være en mere 

eller mindre problematisk konstitutiv konsekvens: ”Det der med at manageren hele tiden går ind 

og vurderer, hvorvidt folk må bruge arbejdstiden eller ej, det betyder, at vi har nogle lande, hvor 

manageren hele tiden bare er fuldstændig for TakeAction! I Ukraine, der er det simpelthen bare 

fastlagt, at alle medarbejdere skal deltage i minimum to TakeAction!-aktiviteter hvert år, hvor i 

Italien, der er manageren ikke særlig positivt stemt over for vores program, og det betyder, at 

ingen laver TakeAction! overhovedet.”163 I citatet er de to ekstremer repræsenteret. Lederen i 

Italien som barriere og ledelsen i Ukraine som katalysator. Begge situationer, hvor 

medarbejderen ikke har et valg, og hvor der derfor i princippet ikke kan være tale om frivillighed 

fra medarbejdernes side. Som jeg ser det, kan der ligge to problemstillinger her. Som situationen 
                                                
162 Interview 2008: Pia Trust, Danmark 
163 Interview 2008: Pia Trust, Danmark 
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er i fx Ukraine, bliver TakeAction!-programmet institutionaliseret, og aktiviteterne bliver en 

arbejdsopgave og en målestok for, om man gør sit arbejde ordentligt. Når det bliver en 

arbejdsopgave, kan noget af det personlige engagement måske gå tabt, og medarbejderne kan gå 

glip af den stolthedsfølelse og glæde, der kan være forbundet med selv at tage initiativ, udtænke 

og udføre arbejdet. Og i yderste konsekvens kan der måske være en risiko for, at socialt ansvar 

bliver mere et spørgsmål om bundlinje end et spørgsmål om a passion for helping people. I det 

andet eksempel fra Italien opstår der en paradoksal situation, hvor medarbejderen på en og 

samme gang opfordres til at inkludere sig selv i virksomheden gennem dette program, og 

samtidig ikke får lov til at gøre det. Dette forhold skabes alene gennem TakaAction!-

programmets blotte tilstedeværelse i netværket og lederens holdning. Som medarbejder kan man 

måske blive frustreret og føle sig frarøvet visse muligheder, og i sådanne tilfælde ville det derfor 

nok være bedre, hvis TakeAction!-programmet slet ikke var til stede i netværket, eller hvis 

lederen accepterede det. På samme måde er der også stor forskel på, hvordan programmet vinder 

indpas i de lande, hvor jeg har interviewet ledere. I Israel lader det til at køre efter programmets 

forskrifter. I Sydafrika han man valgt at indskrive det som et mål, hvor de i hver afdeling skal 

lave et projekt om året. I Sydkorea virker det også temmelig planlagt. Her har man på 

medarbejderinitiativ lige afsluttet et projekt, og lederen går og venter på, at medarbejderne tager 

initiativ til et nyt. I Tyskland tages der mange tiltag, og interviewpersonen har ikke overblik over, 

hvad de forskellige afdelinger har gang i. Men her lader det også til at tingene kører efter 

programmets forskrifter. I Pakistan er man modsat mindre effektiv. Til gengæld udviste de 

ansatte en stor indsats ved jordskælvet i 2005. Fælles for alle mine interviews var, at lederen 

tydeligt mobiliseres som den, der vurderer, hvorvidt noget er et godt projekt, der skal føres ud i 

livet eller ej, og at dennes afgørelse fra tid til anden kan være påvirket af økonomi, deadlines osv.   

 

Selvom lederen ikke tillader medarbejderne at realisere sig selv gennem TakeAction!-

programmet, er det selvfølgelig ikke ensbetydende med, at medarbejderen ikke kan inkludere sig 

gennem andre netværk i virksomheden. Pointen er blot, at når først TakeAction!-programmet er 

blevet en del af netværket omkring CSR i Novo Nordisk, kan det også tjene som bevis på, at man 

ikke er socialt ansvarlig, hvis man ikke deltager. Men med lederen som gatekeeper er der altså 

risiko for, at handlingsrummet i forhold til TakeAction!-aktiviteterne formes forskelligt og måske 

uhensigtsmæssigt. Samtidig bliver lederen i denne sammenhæng også en betingelse for 
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distanceledelse, i forhold til hvorvidt det er muligt at udnytte det ressourcepotentiale, som 

TakeAction!-programmet stiller til rådighed.   

4.3. Sammenfatning: Muligheder og ressourcer med konstitutive konsekvenser  

Som analysen viste, bliver distanceledelse mulig gennem billeder, historier og særlige 

programmer. Som jeg også har prøvet at vise, er alt dette forbundet i et længere netværk, hvor 

Changing Diabetes-netværket understøtter TakeAction!-netværket og omvendt. Sagt på en anden 

måde handler det om, at TakeAction! har brug for en god historie til at retfærdiggøre sin 

berettigelse, og at NGO-narrativen har brug for billederne, så virksomheden konstant kan 

genskabe sig i denne form, og så andre historier om fx en kapitalistisk virksomhed ikke får 

mulighed for at træde frem.  

Changing Diabetes kan betragtes som et rolle-netværk, der først træder frem i relation til billeder 

af fx WDF-projekter og TakeAction!-aktiviteter. Dette netværk kan blive en ressource og 

teknologi til videnskonstruktion. Dvs., at den tilbyder en måde at se verden på, der kan stabilisere 

en særlig opfattelse af virkeligheden. Som en teknologi kan den skabe den konstitutive 

konsekvens, at når man først har mobiliseret en af rollerne i sin videnskonstruktion, følger resten 

med, og når man ser verden gennem et NGO-narrativ, bliver andre verdensanskuelser usynlige. 

Så når medarbejderen træder frem som passioneret, kan man som leder måske blive blind for, at 

denne måske har behov for at blive holdt til ilden. Ud over at fungere som billedmateriale til at 

understøtte NGO-narrativet, kan TakeAction!-programmet ved sin blotte tilstedeværelse blive en 

aktør i netværket. For medarbejderen kan programmet blive et bindeled til virksomhedens NGO-

’identitet’. I forhold til distanceledelse ved hjælp af CSR besidder programmet et stort potentiale, 

fordi den netop skal nå ud til alle medarbejdere verden over og engagere dem personligt i socialt 

ansvarlig aktiviteter. Men med lederen som obligatorisk passagepunkt er der risiko for, at 

programmet formes i en uhensigtsmæssig retning, så grundelementer som frivillighed går tabt. 

Samtidig med at programmet tilbyder synliggørelse og selvrealisering gennem CSR, kan det også 

fungere som et symbol på, at man ikke er en social ansvarlig medarbejder, som ikke melder sig 

ind i virksomheden med den ’rette’ passion. Historierne, billederne og programmet har potentiale 

for at muliggøre distanceledelse gennem CSR, men de konstitutive konsekvenser gør, at man må 

være opmærksom på, hvordan lederne translaterer de forskellige aktører i netværket. Så derfor 

kan der være visse ledelsesudfordringer forbundet med dette.   
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5. Konklusion 

Denne afhandling tog afsæt i et ønske om at undersøge, hvordan CSR kan fungere som et 

ledelsesværktøj til distancestyring, og hvilke ledelsesudfordringer der kan være i forbindelse med 

denne styring. Ambitionen med afhandlingen har været at udfolde denne problematik i et aktør-

netværksperspektiv og dermed tilbyde et alternativt perspektiv på distanceledelse, hvor 

mulighedsbetingelser for ledelse på afstand kan fremstilles i et nyt lys, der giver rum for 

refleksion og kritik. Formålet var derfor at undersøge, hvordan et netværk omkring CSR i Novo 

Nordisk tillader ressourcer for selvledelse at optræde i datterselskaber verden over, og hvordan 

disse kan være med til at stabilisere forskellige opfattelser af virkeligheden.  

 
I den første analyse viste jeg, hvordan kommunikationsnetværket skaber mulighedsbetingelser 

for distanceledelse, og hvordan den formelle ledelsesramme afføder forskellige teknologier til 

videnskonstruktion i netværket. Jeg fandt her frem til, at ledere, mellemledere og ind i de 

forskellige datterselskaber ofte bliver et obligatorisk passagepunkt for ledelsesstrategisk og 

generel kommunikation om socialt ansvar. Det betyder, at lederes og medarbejderes opfattelser af 

virkeligheden stabiliseres forskelligt, at deres ledelsesrum formes forskelligt, og at disse 

potentielt kan støde sammen omkring socialt ansvar. Distanceledelse bliver derfor betinget af 

lederens måde at fortolke og oversætte det sociale ansvar på, og af at lederen formår at plante 

CSR-ressourcer for videnskonstruktion i datterselskabet. Hvilke ressourcer, der bliver naturlige 

for de forskellige typer medarbejdere at mobilisere i deres videnskonstruktion, afhænger derfor 

af, hvor de befinder sig i netværket.  

Derudover viste jeg, hvordan nogle aktør-netværk kan fungere som teknologi til synliggørelse og 

bidrage til at konstruere en interesse hos lederne om at synliggøre datterselskabet som socialt 

ansvarligt. Jeg viste samtidig, hvordan et institutionaliseret ledelsesværktøj kan få en anden 

funktion, end det var intenderet, og kan synliggøre ’virkeligheden’ på flere forskellige måder. 

Dette, sammenholdt med at medarbejdere og ledere har forskellig adgang til ressourcer, gør det 

muligt at stabilisere og destabilisere det sociale ansvar som et obligatorisk passagepunkt i de 

individuelle netværk. En konstitutiv konsekvens ved denne netværkssamling er, at der skabes et 

rum for interessekonflikter og sammenstød mellem forskellige opfattelser af virkeligheden. En 

anden konstitutiv konsekvens er, at der ved lederne skabes en åbning i netværket, hvor det bliver 

muligt at distancestyre gennem CSR.  
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Efter den første analyse kan jeg konkludere, at CSR som et ledelsesværktøj til distanceledelse i 

Novo Nordisk først og fremmest er betinget af netværkskonstruktionen af ledere og mellemledere 

som obligatoriske passagepunkter. Dette får betydning for, hvordan det bliver muligt at udnytte 

CSR til strategisk distanceledelse. Forskellige teknologier omkring CSR kan bidrage til at skabe 

mulighed for at mobilisere nye aktører omkring socialt ansvar og give mulighed for at fremstille 

virksomhedens virkelighed i et socialt ansvarligt lys. Ledelsesudfordringerne i denne forbindelse 

bliver derfor at facilitere lederne med ressourcer, der kan være med til at stabilisere socialt ansvar 

som et obligatorisk passagepunkt for lederes selvledelse.    

 

I den anden analyse viste jeg, hvordan billeder, historier og særlige programmer fungerer som 

distancestyringsmekanismer i netværket. Disse har potentiale for at blive immutable mobiles, der 

kan bevæge sig rundt i koncernen og bidrage til videnskonstruktionen i de forskellige 

datterselskaber. Jeg viste her, hvordan det aktør-netværk, der stabiliserer virksomhedens brand, 

bliver en teknologi, der i forbindelse med billeder af forskellige socialt ansvarlige projekter og 

aktiviteter verden over kan stabilisere en særlig virkelighedsopfattelse af virksomheden som en 

NGO. En konstitutiv konsekvens ved teknologiens synliggørelse af virkeligheden kan være, at 

forskellige aktører i virksomheden får tildelt en særlig rolle, som slører deres alternative 

funktioner. Medarbejderfrivillighedsprogrammet kunne bidrage til en del af det ’billedmateriale’, 

der bekræfter NGO-billedet. Samtidig bliver programmet en mulighed for medarbejderen til at 

inkludere sig selv i virksomhedens NGO-’identitet’. En konstitutiv konsekvens kan være, at 

programmets blotte tilstedeværelse i netværket også bliver et symbol på, at man ikke er en social 

ansvarlig medarbejder. Lederen er igen et obligatorisk passagepunkt og en mulighedsbetingelse 

for programmets distanceledelsespotentiale. Derfor bliver lederens translationer af forskellige 

aktører igen en mulighedsbetingelse for, at billeder, historier og programmer kan få mulighed for 

at forme medarbejderes opfattelse af virkeligheden verden over.  

 

Efter den anden analyse kan jeg konkludere, at CSR kan fungere som et ledelsesværktøj til 

distanceledelse ved at generere historier og billeder, der kan have mulighed for at bevæge sig 

rundt i organisationen, og samtidig være med til at stabilisere en særlig opfattelse af 

virksomheden som socialt ansvarlig. Distanceledelsespotentialet bliver desuden synligt ved 

medarbejderprogrammer, som kan skabe en mulighed for, at medarbejdere verden over ’melder 
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sig ind’ i virksomheden gennem socialt ansvar. Men disse programmers konstitution kan skabe 

nogle utilsigtede negative konsekvenser. Programmer og billeder bliver derfor skrøbelige 

værkstøjer til distanceledelse, fordi også deres indflydelse på ledelsesrummet er betinget af, 

hvordan ledere tillader adgangen til dem. De besidder alle et distanceledelsespotentiale med 

dertilhørende konstitutive konsekvenser.  En ledelsesudfordring i denne forbindelse bliver derfor 

at skabe mulighed for, at historier og billeder kan komme ud til medarbejderne gennem andre 

konstellationer i virksomheden, eller ved at installere nogle teknologier for ledelse, der ’tvinger’ 

lederne til at reproducere historierne og billederne i deres videnskonstruktion. En anden 

ledelsesudfordring bliver at stille nogle ressourcer til rådighed for lederes videnskontruktion, der 

gør det naturligt at implementere medarbejderprogrammer på en måde, der bidrager positivt til 

medarbejderes selvledelse. 

 

Med ANT perspektivet er jeg kommet nærmere en forståelse for, hvilke mekanismer der kan 

være på spil, når mulighedsbetingelser for distanceledelse konstrueres i netværk. Den 

analysestrategiske tilgang samt de to perspektiver på ledelse som henholdsvis selvledelse og 

facilitering af ressource til selvledelse har gjort det muligt at oscillere mellem et praktisk, 

ledelsesstrategisk og refleksivt niveau. Det betyder, at jeg har kunnet forene praktisk teoretisk 

iagttagelse, iagttagelse af mulighedsbetingelser for distanceledelse og en diskussion af 

konstitutive konsekvenser.  

 
Mine resultater kan bidrage med et refleksivt perspektiv på, hvordan virksomhedens CSR-apparat 

i forbindelse med andre konstellationer kan etablere teknologi for selvledelse i Novo Nordisk. De 

kan dermed bruges som et refleksivt indspark i virksomhedens strategiapparat. Her kan de også 

bidrage med et distanceledelsesstrategisk perspektiv, der kan overføres på andre områder i 

virksomheden. Det gælder fx helt konkrete ledelsesværktøjer som mangfoldighedsledelse eller 

målstyring og andre praktiske konstellationer i virksomheden. Her kunne det være interessant at 

undersøge, hvordan disse aktør-netværk rent praktisk stiller ressourcer til rådighed for 

medarbejderes videnskonstruktion, hvordan der skabes mulighedsbetingelser for ledelse og med 

hvilke konstitutive konsekvenser. I forhold til distanceledelse kunne det være interessant at 

udvide denne undersøgelse til at omfatte andre aktør-netværk ud over CSR-apparatet og 

undersøge, hvordan disse i fællesskab former ledelsesrummet. 
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Når resultaterne i denne afhandling gør det muligt at se mønstre på et mere generelt plan og sætte 

fokus på mere overordnede mekanismer i netværket, begrænser de mig også fra at kunne sige 

noget om, hvordan videnskonstruktion på de forskellige medarbejderniveauer helt konkret 

foregår. Derfor kunne det være interessant at benytte min analysestrategiske tilgang til at 

undersøge mulighedsbetingelserne for distanceledelse mere i dybden med et konkret 

datterselskab som case. Desuden kunne det også være interessant at undersøge, hvordan de 

forskellige medarbejdertyper stabiliserer forskellige opfattelser af virkeligheder og sammenholde 

dette med de forskellige måder, hvorpå de tildeles ressourcer for selvledelse.  

Ledelsesperspektivet og analysestrategien i denne afhandling kunne være en anvendelig tilgang 

til analyser som grundlag for refleksiv ledelse i de fleste organisationer. Her er det i princippet 

ligegyldigt, hvorvidt der er tale om en stor global virksomhed som Novo Nordisk, en kommunal 

enhed eller en lille organisation. Distance er nemlig et vidt begreb. To medarbejdere kan sidde i 

det samme kontor og måske have to forskellige opfattelser af virkeligheden i virksomhed.       
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7. Bilag 

7.1. Bilag 1 & 2,  Interviewguide og CD-rom 

 
Bilag 1 

 

1. How do you work with social responsibility in your office?  

- Can you give me some examples on projects or things you do in your day to day 

work that is related to corporate social responsibility in Novo Nordisk?   

 

2. Has your office engaged in the TakeAction!-program? - What did you do?  
- How did you come up with the project?  

- Why did you decide on this exact project? 

- The program provides the opportunity to engage in voluntary activities locally but also in 

developing countries. From your experience, do people in your office want to go abroad to do 

voluntary wok in developing countries? They use their free time/ vacation time?  

- I don’t know if I got it right, but can you maybe explain to me the concept of the employees 

volunteering.  They do it outside of normal working hours? I mean, do they get paid for the 

volunteer work that they do on behalf of Novo Nordisk?  

 

3. Does corporate headquarters assist you on social responsible projects?  
- Guidelines and standards for projects?  

- Best practice sharing? 

 

4. How do you experience SCR in your day to day work?  
- Do you think the social responsible work is an important part of your work?  

- Do you think it has an influence on how you conduct your work? 

- Is social responsibility integrated in the work at your office? How do you se that?  

- How do you feel about the CSR work that Novo Nordisk is doing all around the world? 

- How do you think it influences the people in your office?  

- What do you think inspires you and your colleagues to act socially responsible in and outside the 

office?  

- Is it possible to work at novo Nordisk if you don’t se your self as a social responsible person?  
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- Do you think that social responsibility in Novo Nordisk is important for the self-conception of the 

employees?  

  

5. Is social responsibility something you discuss on meetings and in general?  

 

6. Are you updated on the different CSR projects that Novo Nordisk is conducting around 

the world? How do you get the information?  
- Intranet? 

- Magazines?  

- E-mails? 

- Colleagues? Is it something that the employees talk about? 

- How often do you hear or read about corporate social responsibility in Novo Nordisk?  

- Would you say that most information about other foreign offices that you get is about CSR 

projects? Or is it mostly about something else?  
 

7. How often are you in contact with corporate headquarters? 

 

8. Distance: How do you experience the physical distance between your office end the rest 

of Novo Nordisk? Does it create any specific problems?  

 
- When employees have casual talks about headquarters or other foreign offices, what is usually the 

topic of the conversations?  

- Do you experience that there is a cultural difference between the way people in your office 

understands and works with social responsibility, and the way they do it in other countries?   

- Does the information on CSR make you feel closer to headquarters? 

- Do you think that CSR makes the distance feel smaller?  

- What do you think is the most important part of the corporate social responsibility work in Novo 

Nordisk?  

 

9. Do you think that CSR plays a role in the way you relate to headquarters and other 

foreign offices? How?  

 


