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Abstract 
 
Consumer-oriented CSR communication: Attitudes and expectations of young Danish consum-
ers  
 
In general there is a vast literature about Corporate Social Responsibility (CSR) but the empirical 

research of CSR communication often plays a secondary role. Researchers argue that there is a lack of 

research, which focuses on the relation between the companies’ CSR initiatives and the consumers’ 

perception as well as their attitudes and behavior. In research, which actually does concern CSR 

communication, the focus is often on how CSR communication can affect the consumer’s buyer be-

havior. 

The aim of this thesis is to investigate companies CSR communication from a consumer perspective. 

The research question of the thesis is: 

How do young consumers between the age of 20 and 30 experience the CSR communication of Danish 

companies and what are their attitudes towards it? From the research question two important ques-

tions arise: To what degree is CSR communication important to young consumers? And equally, what 

do young consumers in Denmark want to know about the CSR initiatives by Danish companies and 

how do they want to get this information? 

The point of departure for this thesis is the existing empirical research but this thesis wants to verify 

and elaborate on previous research by using another methodology. By using three qualitative focus 

group interviews with young Danish consumers aged 20 to 30, the thesis strives to find the reasons 

behind their attitudes and to make the respondents elaborate on them. This thesis wants to contrib-

ute to a more targeted and relevant CSR communication between companies and young consumers 

for their mutual benefit. 

The results of the empirical study indicate several interesting aspects. Firstly, the respondents seem 

to expect a more explicit CSR communication by Danish companies than previously. They equally 

want to be informed of the results by these initiatives. Secondly, it is clear that there is no relation 

between media preference by the respondents and the media used by companies to communicate 

CSR. The respondents prefer passive media where no active role is needed. Thirdly, the respondents 

suggest that the packaging of products could be used to inform consumers of a company’s social 

awareness. Finally, it is clear that the respondents place much more emphasis on CSR initiatives, 

which in some way affects them or someone they care about. 

It can be argued that this thesis in several ways supports earlier empirical studies and contributes 

with new knowledge.  
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1.0 Indledning 
 

Virksomheders arbejde med samfundsansvar, også kaldet Corporate Social Responsibility (CSR), vin-

der større og større indpas blandt danske virksomheder som resultat af stigende krav fra deres 

stakeholdere om at påtage sig et medansvar for de problemer, som samfundet i stigende grad oplever 

(Morsing et al., 2008). I bestræbelsen på at efterleve forventningerne om at tage samfundsansvar 

oplever mange virksomheder udfordringer, når deres CSR initiativer skal formidles. En væsentlig 

udfordring består i, at stakeholderne ofte finder virksomhedernes fortællinger om deres CSR enga-

gement utroværdige. Det har resulteret i, at mange danske virksomheder ofte har anvendt en mere 

indirekte og implicit kommunikationsstrategi, hvor de gode historier om virksomheders arbejde med 

CSR ikke er blevet fortalt åbenlyst til deres stakeholdere, men ofte kun i årsregnskaber og sporadisk 

på deres hjemmesider (Schmeltz, 2012a). 

På trods af danske virksomheders seriøse arbejde med samfundsansvar har den anbefalede kommu-

nikationsstrategi fra akademikere og praktikere ofte været at anvende en diskret og indirekte kom-

munikationsstrategi. Begrundelsen for det kan måske findes i den socio-kulturelle velfærdsstat, som i 

mange år har præget Danmark og som har betydet, at danske virksomheder ikke har påtaget sig 

samme eksplicitte ansvar i forhold til sygesikring, uddannelse og lignende, som eksempelvis har ka-

rakteriseret de amerikanske virksomheder (Morsing et al., 2008; Matten & Moon, 2008). 

I et nyt dansk forskningsstudie fra 2012 (Schmeltz, 2012a) argumenteres for, at dette billede er ved 

at ændre sig. Det betyder, at virksomhedernes stakeholdere i stigende grad efterspørger mere åben-

lys CSR kommunikation, dvs. en mere eksplicit tilgang (Morsing et al., 2008). Schmeltz konkluderer, 

at unge forbrugere i alderen 18-30 år, interesserer sig for og forventer en mere eksplicit CSR kom-

munikation end tidligere antaget (2012a).  

I en kvantitativ undersøgelse af forbrugerperspektivet konkluderer Schmeltz, at 84% af de adspurgte 

synes, at det er centralt, at virksomheder engagerer sig i CSR, men omvendt er de ikke bevidste om, 

hvorvidt virksomhederne rent faktisk gør det. Undersøgelsen viser også, at kun 48% af de adspurgte 

kan komme i tanke om en virksomhed, som engagerer sig i CSR initiativer og kun 45% kan huske en 

virksomhed, som kommunikerer om CSR. Ligeledes konkluderes, at de unge forbrugere ikke er villige 

til at opsøge informationen, selvom de efterspørger den, idet kun 13% er villige til at søge efter in-

formation om virksomheders CSR initiativer (2012a). Således behandler undersøgelsen flere centrale 

problematikker, men lægger samtidig op til en endnu dybere forståelse af unge forbrugeres oplevel-

ser af og holdninger til danske virksomheders CSR kommunikation.  
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1.1 Beskrivelse af problemfeltet 
 
Denne afhandling vil udelukkende beskæftige sig med danske forbrugere i alderen 20-30 år, som i 

denne kontekst defineres som unge forbrugere. Formålet med denne afhandling er dels at undersøge, 

hvilken betydning unge danske forbrugere tillægger virksomheders CSR initiativer og dels, hvad de 

gerne vil vide om virksomheders CSR initiativer og gennem hvilke medier, de foretrækker at få deres 

viden.  

Dermed tager denne afhandling sit udgangspunkt i eksisterende empiri, men går et spadestik dybere 

ved at efterprøve nogle af Schmeltz’s centrale forskningsresultater (2012b) gennem en anden meto-

dik samt at give de unge forbrugere mulighed for at uddybe deres holdninger. Gennem kvalitative 

fokusgruppeinterviews efterstræbes at finde de bagvedliggende grunde til deres holdninger og få 

dem begrundet. Ligeledes at sætte deres forforståelse i spil ved at placere dem i en kontekst, hvor der 

drages fordel af den synergieffekt, der opstår som spontane og emotionelle udsagn, når flere menne-

sker drøfter et fælles emne. På den måde skabes der rammer for refleksion, som kan føre til uddy-

bende spørgsmål. Hensigten er, at denne proces skal føre til en dybere og mere reflekteret indsigt i de 

unge forbrugeres holdninger til virksomheders CSR kommunikation. 

 

Specialet ønsker at bidrage til, at CSR kommunikationen mellem unge forbrugere og virksomheder 

bliver målrettet og relevant for begge parter. Ved at få indsigt i unge forbrugeres holdninger til virk-

somheders CSR kommunikation kan virksomheder minimere risikoen for fejlkommunikation, når de 

vil i kontakt med målgruppen. Dermed spilder virksomhederne ikke ressourcer på fejlslagne kom-

munikationskanaler og –indhold. 

Forhåbentlig kan denne afhandling således være med til at give virksomhederne den viden, som er 

nødvendig for at klarlægge, hvordan CSR kommunikationsprocessen mellem dem og unge forbrugere 

kan optimeres. Det fører mig frem til følgende problemformulering: 

 

1.2 Problemformulering 
 
 

Hvilke oplevelser af og holdninger til danske virksomheders CSR kommunika-

tion har unge danske forbrugere i alderen 20-30 år?  

 

Ud fra problemformuleringen rejser der sig følgende centrale underspørgsmål, der udgør fokus i un-

dersøgelsen: 
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 Hvilken betydning tillægger unge danske forbrugere danske virksomheders CSR initiativer? 

 Hvad vil unge danske forbrugere gerne vide om danske virksomheders CSR initiativer og 

hvordan foretrækker de at få deres viden?  

 

1.3 Afgrænsning 
 

Afhandlingen afgrænser sig til udelukkende at beskæftige sig med Business-to-Consumer markedet, 

dvs. med forbrugere som stakeholdergruppe og deres relation til virksomheder. Dermed udelukkes 

de øvrige stakeholdere, som virksomhedens CSR kommunikation også henvender sig til.  

Da afhandlingen er interesseret i at undersøge medievaner hos danske forbrugere i alderen 20-30 år, 

vil repræsentanterne i de kvalitative fokusgrupper udelukkende være forbrugere inden for denne 

aldersgruppe. Begrundelse for valg af målgruppe uddybes i afsnit 2.5.3. 

Ligeledes er det kvalitative fokusgruppeinterview (Halkier, 2012:9) valgt som forskningsmetode til at 

belyse problemformuleringen, idet denne afhandling dybdegående ønsker at undersøge unge forbru-

geres oplevelser af og holdninger til emnet. Dermed fravælges den kvantitative undersøgelsesmetode 

med begrundelsen, at det i denne undersøgelse er intensionen at give mulighed for at uddybe, be-

grunde og reflektere over egne og andre repræsentanters holdninger og erfaringer. Desuden er øn-

sket at give moderator mulighed for at stille uddybende reflekterende spørgsmål undervejs, hvilket 

netop er muligt i det kvalitative interview. Det kvalitative fokusgruppeinterview uddybes i afsnit 2.4. 
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1.4 Visuelt overblik over afhandlingen 
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2.0 Metode 

2.1 Forfatterens forforståelse 
 

Som studerende i engelsk og kommunikation på CBS har jeg ved flere lejligheder beskæftiget mig 

med problemstillinger inden for kommunikation og marketing ud fra et forbrugerperspektiv. Således 

har min viden inden for området udviklet sig. Som studerende i en alder af 29 år har jeg på nærmeste 

hold stiftet bekendtskab med globaliseringens indtog og hvordan den digitale verden har ændret 

vores måde at interagere med hinanden på tværs af tid og rum. Udviklingen af de digitale kommuni-

kationsværktøjer foregår i et så hurtigt tempo, at selv jeg næsten føler mig som immigrant i den digi-

tale verden. I forhold til forældre- og bedsteforældregenerationen er jeg godt med, men sammenlig-

net med de 14-18 årige føler jeg mig allerede sat bagud, da de vokser op med de nyeste digitale 

kommunikationsværktøjer. 

På det objektive plan ønsker jeg at danne et kvalificeret grundlag for, at virksomheder kan få indsigt i 

de unge forbrugeres holdninger og medievaner og på den baggrund blive bedre klædt på til at udvæl-

ge netop de kommunikationsværktøjer, som giver dem mulighed for at komme i kontakt med de un-

ge.  

Min forforståelse relaterer sig dels til min alder og det faktum, at jeg er vokset op i den digitale ver-

den og dels til mit studie, som har givet mig kompetencer indenfor kommunikationsområdet.  

 

2.2 Forskersubjektivitet – bias 
 

Spørgsmål om forskerneutralitet presser sig på i søgen efter at opnå mere indgående viden indenfor 

eget forskningsfelt. I det følgende afsnit redegøres for, hvordan bestemte karaktertræk kan påvirke 

min rolle som forsker, relationen til repræsentanterne og selve forskningsprocessen (Kristiansen & 

Krogstrup, 1999:118-119; Halkier, 2012:78).  

Min alder og de kendetegn som beskriver den, kan påvirke det forhold, som opstår mellem mig som 

forsker og gruppen af repræsentanter, positivt. Det skyldes, at jævnaldrene lettere kan skabe en fæl-

les forståelse af det diskuterede emne end tilfældet ville have været mellem en ældre forsker og en 

yngre aktørgruppe (Ibid.). Ligeledes opleves det som en fordel, at jeg gennem min alder og min stu-

diebaggrund har en omfattende viden om det diskuterede emne og derfor mere naturligt kan følge op 

på centrale problemstillinger, som måtte opstå undervejs i forskningsprocessen (Tanggaard & 

Brinkmann, 2010:37-38). I forlængelse heraf kan en væsentlig ulempe opstå, idet i kontakten med 

repræsentanterne er risikoen for at overse essentielle elementer i deres udsagn tilstede, hvor ind-
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holdet for mig som forsker umiddelbart syner som en selvfølge, trivielt eller implicit (Kristiansen & 

Krogstrup, 1999:122).  

I forbindelse med udvælgelse af repræsentanter kan det være et problem at kende repræsentanterne 

i forvejen, idet risikoen for at miste sin akademiske distance i forhold til det personlige forhold til 

repræsentanterne og det diskuterede emne er tilstede. Konsekvensen kan blive, at man som forsker 

lever sig så meget ind i repræsentanternes livsverden (Kvale1, 2003:63), at det kan blive vanskeligere 

at betragte gruppen udefra og dermed bibeholde sin professionelle distance til gruppen. Denne risiko 

kan få afgørende betydning for den efterfølgende videnskabelige analyse (Kristiansen & Krogstrup, 

1999:105).  

 

2.3 Videnskabsteoretiske overvejelser  
 
Til at belyse problemformuleringen anvendes den kvalitative forskningsmetode ud fra en fænomeno-

logisk/hermeneutisk indfaldsvinkel. 

Den fænomenologiske filosofi blev grundlagt af Husserl2 og var centreret om at gøre filosofien viden-

skabelig. Husserl vurderede det betydningsfuldt at betragte filosofiske problemer uden teoretiske 

fordomme og dermed udøve ”epoche” overfor alle forudfattede meninger. Husserl pointerede, at vo-

res teorier og forudfattede meninger skal sættes i parentes for derved at være i stand til at give en 

ren beskrivelse af det undersøgende fænomen, sådan som det fremtræder (Lübcke, 1988:35-43). 

Først var fænomenologiens genstandsfelt bevidsthed og oplevelse, men blev af Heidegger3 udviklet til 

også at inkludere menneskets ”livsverden” (Kvale, 2003:61-63) og af Sartre4 til at omfatte menneske-

lig handling (Ibid.). ”Fænomenologien er interesseret i både at belyse, hvad der fremtræder, og hvorle-

des det fremtræder. Den udforsker menneskenes perspektiver på deres verden; den forsøger at give en 

detaljeret beskrivelse af indholdet og strukturen i menneskers bevidsthed, gribe deres oplevelsers kvali-

tative forskellighed og udlægge deres essentielle betydninger” (Ibid.:62). Således bliver det fænomeno-

logiske omdrejningspunkt, at det enkelte individ skaber sin egen virkelighed eller livsverden, hvor 

individets følelser, dets oplevelse af egen eksistens og forholdet til omgivelserne optræder som væ-

sentlige elementer (Ibid.:61-64). Kvale definerer livsverden som ”verden, således som den mødes i 

dagliglivet og foreligger i direkte og umiddelbar oplevelse, uafhængig af og førend alle forklaringer” 

(Ibid.:63). 

                                                        
1
 Steinar Kvale (1938-2008) - Norsk professor i pædagogisk psykologi ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universi-

tet og leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling samme sted (Den Store Danske). 
2
 Edmund Husserl (1859-1938) – tysk filosof. Grundlægger af den fænomenologiske skole (Den Store Danske). 

3
 Martin Heidegger (1889-1976) – tysk filosof og professor i filosofi (Den Store Danske). 

4
 Jean Poul Sartre (1905-1980) – fransk forfatter og filosof i Paris. Ses som eksistentialismens grundlægger (Den Store 

Danske). 
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Oprindeligt var hermeneutik en disciplin, hvor bibelske tekster og tekster fra humanfilologi blev for-

tolket (Lübcke, 1988:165-166), men med Schleiermacher5 kom hermeneutik i stedet til at være ”al-

men lære om, hvad det vil sige at forstå en tekst, et andet menneske eller en historisk begivenhed” 

(Ibid.:166). For at kunne begribe en tekst ansås det som en forudsætning at forsøge at sætte sig ind i 

personens mentale liv (Ibid.:163-177). Schleiermacher indførte det hermeneutiske grundprincip, 

nemlig ”at helheden skal forstås ud fra delene og delene ud fra helheden” (Ibid.:166). Hans-Georg Ga-

damer6 tilsluttede sig denne fortolkning af hermeneutikken og satte den hermeneutiske tradition i 

relation til hans egen tænkning – som samtidig er en forlængelse af Heideggers fænomenologiske 

filosofi (Ibid.:166-169). 

 
Forskningsinterviewet er en professionel samtale om den menneskelige livsverden (Kvale, 2003:19). 

Forskerens videns- og erfaringsgrundlag udgør forskerens forforståelse, som er vanskelig at udeluk-

ke i forståelsesprocessen. Ligeledes kan forskerens forforståelse betyde, at visse forhold i forsknin-

gen vægtes mere end andre. Forskeren bør derfor være opmærksom på sit eget vidensniveau og for-

søge ”at sætte common sense og videnskabelig forudviden om fænomenerne i parentes for at nå frem til 

en fordomsfri beskrivelse af fænomenernes væsen” (Kvale, 2003:62-63), dvs. at forskeren forsøger at 

undgå, at forforståelsen har indflydelse på, hvad der fokuseres på i forskningen. Forforståelsen skal 

derimod inddrages i forståelsen. Ved at veksle mellem forståelse og forforståelse i fortolkningen af de 

producerede interviewtekster, dvs. at det oplevede holdes op imod forskerens livsverden, kan for-

skeren nå nye erkendelser. 

En fænomenologisk/hermeneutisk tilgang anvendes, idet grænserne mellem disse er flydende. I for-

tolkningen af empirien tilstræbes, at forskerens forforståelse træder i baggrunden i beskrivelsen af 

de interviewedes selvforståelse. Således anvendes primært den fænomenologiske tilgang, omend 

forskeren er bevidst om, at dennes forforståelse aldrig vil kunne udelukkes helt. I den efterfølgende 

kritisk common sense fortolkning inddrages forforståelsen i analysen, dvs. her inddrages den herme-

neutiske cirkel. 

 

2.4 Det kvalitative fokusgruppeinterview 
 

Eftersom at denne afhandling er interesseret i at få indsigt i repræsentanternes oplevelse af og hold-

ninger til det diskuterede emne samt at give dem mulighed for at begrunde og reflektere over deres 

holdninger, er det kvalitative fokusgruppeinterview valgt som metode. 

                                                        
5
 Friedrich Schleiermacher (1768-1834) – tysk teolog ved universitetet i Berlin (Den Store Danske). 

6
 Hans Georg Gadamer (1900-2002) – tysk filosof og professor i filosofi (Den Store Danske). 
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Kvale definerer interview som ”en udveksling af synspunkter mellem to personer, der samtaler om et 

tema af fælles interesse” (2003:27). Denne definition kan opfattes som snæver, idet et interview sag-

tens kan involvere flere deltagere – både repræsentanter og interviewere (Justesen & Mik-Meyer, 

2010:53-57) – hvilket er tilfældet i fokusgruppeinterviewet, hvor flere repræsentanter er tilstede 

ligesom, at der kan være en observatør tilstede foruden moderator. Justesen & Mik-Meyer argumen-

terer for, at et interview adskiller sig fra en samtale ved, at der er et formål med samtalen, som er 

defineret af undersøgelsens problemstilling, at interviewguiden mere eller mindre tilvejebringer 

brugbare og analyserbare data og endeligt, at der hersker en defineret rollefordeling mellem modera-

tor og repræsentant(er) (Ibid.).   

 
I undersøgelsen tages der udgangspunkt i Halkiers definition af fokusgruppeinterviewet, hvor fokus-

grupper forstås som ”forskningsmetode, hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, 

som forskeren har bestemt” (2012:9). Halkier pointerer, at det er kombinationen mellem interaktio-

nen i gruppen og det diskuterede emne, som er karakteristisk for fokusgrupper (Ibid.).  

Fokusgruppeinterviewet er valgt, idet der ønskes at drages fordel af den synergieffekt, der opstår, 

når flere mennesker drøfter et fælles emne. Interaktionen mellem repræsentanterne i gruppen for-

drer til mere spontane, emotionelle og nuancerede udsagn end tilfældet ville have været ved et en-

keltpersons interview (Halkier, 2012:14; Andersen, 1999:207; Rasmussen et al, 2006:106-107). Om-

vendt kan den sociale interaktion i gruppen medføre en samhørighed hos repræsentanterne og der-

med lægges der en dæmper på variationen af repræsentanternes ytringer (Halkier, 2012:13-14), dvs. 

der kan opstå en situation, hvor en repræsentant kan have en oplevelse af, at de andre repræsentan-

ter er enige om noget, hvilket kan mindske pågældendes lyst til at fortælle om sin oplevelse af det 

diskuterede emne. Et andet eksempel kan være, at en repræsentant vælger at tilbageholde supple-

rende kommentarer, fordi pågældende tænker, at det allerede er blevet sagt i gruppen og derfor be-

høver pågældende ikke tilføje sine kommentarer. Disse situationer kan føre til udeblivelse af interes-

sante udsagn fra repræsentanterne, hvilket er en klar ulempe ved fokusgruppeinterviewet.  

Fokusgruppeinterviewet er velegnet til at levere data om gruppers interaktioner og oplevelser, men 

mindre egnet til at få indsigt i det enkelte individs livsverden. Dette skyldes, at ved fokusgruppeinter-

viewet begrænser moderator sig til at stille færre spørgsmål grundet antallet af deltagere, hvilket 

ikke giver moderator samme mulighed for at få uddybet spørgsmålene ligesom, at den enkelte delta-

ger ikke får så meget taletid, som tilfældet ville have været ved det individuelle interview (Ibid.:13; 

Andersen, 1999:207).  

På trods af de ovennævnte ulemper, der eksisterer ved fokusgruppeinterviewet, vurderes denne 

forskningsmetode alligevel velegnet til at belyse problemformuleringen ud fra et forbrugerperspek-

tiv. Dette begrundes med, at der er forbundet en del flertydighed med begrebet CSR (Vallentin, 
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2011:35), hvilket blandt andet kan tilskrives den manglende enighed om, hvad CSR egentlig dækker 

over (Bartlett & Devin, 2011:48). Vallentin argumenterer for, at mange virksomheder ofte ikke rigtig 

forstår, hvad CSR begrebet præcist dækker over (2011:35), hvilket vurderes også at være tilfældet 

med forbrugere. Hvis vi antager, at forbrugere ikke har en præcis opfattelse af og en klar holdning til 

CSR, vurderes fokusgruppeinterviewet som en velegnet metode, idet den ene repræsentants holdning 

kan inspirere en anden til at ytre sine holdninger og den gruppedynamik, som kan opstå mellem re-

præsentanterne, kan bidrage til mere nuancerede betragtninger om det diskuterede emne, end til-

fældet ville være ved enkelt interviews. 

En anden begrundelse for at vælge den kvalitative forskningsmetode er, at det kan være forholdsvist 

omkostningsfrit at udtale sig positivt om CSR i en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, hvor man 

”bare” kan sætte sit kryds i en social bevidst svarmulighed sammenlignet med at deltage i et fokus-

gruppeinterview, hvor man sidder ansigt-til-ansigt med moderator og skal begrunde sine svar (Belk 

et al., 2005). Dermed har moderator den mulighed at krydstjekke repræsentanternes besvarelser og 

finde ind til sandheden.  

  

 

2.5 Forskningsdesign 
 

Afhandlingen er et empirisk studie, hvor der gennemføres tre fokusgruppeinterviews. Overvejelsen 

af at nøjes med tre fokusgruppeinterviews kan forsvares, idet formålet er at få indsigt i, hvilke ople-

velser unge forbrugere har af virksomheders CSR kommunikation og dermed få indsigt i deres 

livsverden. Ligeledes vurderes, at kvaliteten af undersøgelsen er tæt forbundet med, hvorvidt der 

opnås en dybere, mere nuanceret og teoretisk fortolkning af empirien, hvilket det begrænsede antal 

interviews giver mulighed for (Tanggaard & Brinkmann, 2010:32). Dog ville flere fokusgruppeinter-

views have bidraget til et mere nuanceret billede og dermed et bedre grundlag for analysen. Tang-

gaard & Brinkmann argumenterer for, at man som forsker ideelt set bør interviewe, til man når et 

mæthedspunkt, hvilket betyder, at man som forsker ikke længere gennem nye interviews kan ind-

hente nye og relevante oplysninger (Ibid.).  

 

Inden gennemførelsen af fokusgruppeinterviewene får repræsentanterne en invitation tilsendt pr. 

mail, hvori de dels får praktiske informationer og dels informeres om indholdet i interviewet (bilag 

II). Overvejelser om hvor meget repræsentanterne skal informeres inden interviewet, er truffet ud fra 

den begrundelse, at det vurderes betydningsfuldt, at repræsentanterne har gjort sig nogle tanker 

inden interviewet. Ligeledes er valget truffet ud fra den overvejelse, at formålet med denne afhand-

ling er at undersøge, hvordan unge forbrugere gerne vil have, at virksomheder formidler deres CSR 
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tiltag og hvad de gerne vil have, at virksomhederne fortæller i deres CSR kommunikation. Derfor be-

skrives de to fokusområder ”hvordan” og ”hvad” i invitationen (bilag II). 

 

I invitationen og under interviewene anvendes udtrykket social ansvarlighed synonymt med CSR, 

idet moderator ikke vil risikere, at den engelske betegnelse kan få afgørende betydning for, om nogle 

af repræsentanterne måske vil undlade at ytre deres holdninger, idet de måske kunne føle sig utrygge 

ved et engelsk begreb og dets præcise betydning. Ligeledes anvendes der i interviewene overvejende 

udtryk og formuleringer i dagligdagssprog, som henvender sig til alle forbrugere i målgruppen. På 

den måde kommer de sproglige formuleringer ikke til at virke som barrierer for om repræsentanter-

ne på trods af deres forskellige uddannelsesmæssige baggrund, har lyst til at bidrage med deres 

kommentarer.  

 

2.5.1 Interviewguide 

 
Interviewguiden er konstrueret på baggrund af problemformuleringen og beskriver i kortere form de 

centrale temaer, som ønskes diskuteret i fokusgruppeinterviewet. Interviewguiden er opstillet med 

forsknings- og interviewspørgsmål (Tanggaard & Brinkmann, 2010:38-41). Denne opdeling er truffet 

for at skabe overblik for moderator, så denne hurtigt undervejs i interviewet kan få overblik over de 

forskningsspørgsmål, der ønskes diskuteret og hvilke interviewspørgsmål, som moderator kan stille 

for at få svar på forskningsspørgsmålene. Ligeledes virker et godt forskningsspørgsmål sjældent som 

et godt interviewspørgsmål, idet et godt forskningsspørgsmål ofte søger forklaringer på fænomener, 

hvorimod interviewspørgsmålene søger beskrivelser af det undersøgende (Ibid.). 

 

Inden gennemførelse af fokusgruppeinterviewene foretages en pilotundersøgelse i form af to enkelt-

interviews med to mandlige repræsentanter. Pilotundersøgelsen (Kvale, 2003:151; Halkier, 2012:47-

48) kan betragtes som et led i en validering af temaerne og temaernes interviewspørgsmål, herunder 

om spørgsmålene kan forstås og om de genererer anvendelige svar. 

Pilotundersøgelsen fungerede efter hensigten, idet det blev afprøvet, om repræsentanterne var i 

stand til at tænke videre ud fra interviewspørgsmålene og dermed åbne op for nye diskussioner. Så-

ledes bidrog de to repræsentanters kommentarer til en justering af interviewguidens indhold. 

 

Der gennemføres tre fokusgruppeinterviews med forskellige repræsentanter. Til de to første fokus-

gruppeinterviews (bilag III) er strukturen opbygget efter tragt-modellen, hvor interviewet begynder 

åbent og slutter mere struktureret (Halkier, 2012:38-42). Denne struktur afspejles også i interview-

guiden, hvor der indledningsvist bliver gjort plads til repræsentanternes synspunkter og interaktion 
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med hinanden ved at stille meget åbne startspørgsmål, som kan åbne op for mange forskellige per-

spektiver. Derefter indsnævres diskussionen til overvejende at omhandle moderators forskningsinte-

resser, idet der stilles mere målrettede opfølgningsspørgsmål. Afslutningsvis bliver repræsentanter-

ne bedt om at lave en øvelse (Ibid.), som har til formål at samle gruppens diskussioner til målbare 

data.  

Ved denne struktur er temaer og interviewspørgsmål givet på forhånd, men strukturen er ikke fast-

lagt, omend moderator styrer interviewets gang. Interviewspørgsmålene er formuleret uden anven-

delse af ledende eller værdiladede ord, som kan påvirke repræsentanternes besvarelse i en bestemt 

retning. Efterfølgende anvendes opfølgende spørgsmål (Tanggaard & Brinkmann, 2010:41) med le-

dende spørgsmål for at verificere betydningen af repræsentanternes svar. Begrundelsen for at indle-

de med startspørgsmålet ”Er der nogen af jer, som kender en virksomhed, som har taget et socialt an-

svar?”, som udløser fortællinger, er, at når repræsentanterne fortæller om deres oplevelser, løfter de 

samtidig sløret for deres holdninger til emnet, hvorimod repræsentanterne ikke nødvendigvis ville 

dele deres holdninger, hvis man direkte spurgte ind til dem (Halkier, 2012:55).  

Formålet med forskningsinterviewet er netop at være i stand til at stille de spørgsmål, som får re-

præsentanterne til at uddybe meningen med deres svar. Dette kræver, at moderator har indsigt i det 

diskuterede tema samt er bevidst om den menneskelige interaktion i den konkrete interviewsituati-

on (Kvale, 2003:136, 156-157).  

 

I det tredje interview anvendes en mere struktureret interviewguide (bilag IV) med færre repræsen-

tanter. Det færre deltagerantal skal fordre til flere dybdegående diskussioner. Under dette interview 

sammenholdes de synspunkter og holdninger, der er fremkommet under de to første fokusgruppein-

terviews. 

Formålet med det tredje interview er at efterprøve betydningen af repræsentanterne synspunkter og 

holdninger inden for de valgte temaer, som er udsprunget af første og andet fokusgruppeinterview. 

Dette gøres ved at underbygge dem gennem at stille mod- og krydsspørgsmål. Et svar i en sammen-

hæng efterprøves i en anden og ét svar kommer ikke til at stå alene uden at blive underbygget ved et 

uddybende spørgsmål, således at konsistensen sikres. Et synspunkt eller en holdning skal altså sikres 

mod at være ’omkostningsfrit’. 

I det tredje interview vil indgå en øvelse, hvor repræsentanterne skal begrunde deres udtalelser med 

konkrete eksempler på virksomheder, som de vil være interesserede i at høre mere om deres CSR 

initiativer. Endvidere er intentionen med det tredje interview at nå frem til nogle indikationer på 

repræsentanternes synspunkter og holdninger til kommunikation om CSR initiativer på brancheni-

veau.  
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I det tredje interview vil synspunkter og holdninger fra de to første interviews blive efterprøvet gen-

nem at ”teste” dem på repræsentanterne i tredje interview. Tidspunktet for disse tests lægges bevidst 

sent i interviewet, idet formålet er at teste resultaterne fra de to indledende interviews, men på den 

anden side må resultaterne fra tidligere interviews ikke påvirke og fastlåse repræsentanterne, da 

dette kan være en bias og dermed have betydning for validiteten af undersøgelsen.  

Således lægger denne metodik op til en spændende proces, hvor de diskuterede temaer i de to første 

fokusgruppeinterviews danner grundlag for diskussionen i det tredje interview. Derved bibringer 

metodikken nye spændende perspektiver på problemstillingen.  

 

2.5.2 Praktiske overvejelser 
 

Overvejelser om valg af beliggenhed og tidspunkt for fokusgruppeinterviewene er truffet ud fra over-

vejelser om, hvorvidt det er muligt for repræsentanterne at deltage grundet transporttid. Interview-

ene afholdes på hverdagsaftener. Repræsentanterne kommer fra arbejde og privatadresser, som alle 

ligger i Storkøbenhavn eller Nordsjælland og derfor er moderators privatbolig i Lyngby ideel som 

mødested. Ligeledes blev stedet valgt ud fra den overvejelse, at et privat hjem ofte føles tryggere og 

efterlader repræsentanterne med en mere afslappet stemning end hvis tilfældet er en arbejdsplads 

eller på universitetet (Halkier, 2012:36-37).  

 

2.5.3 Præsentation af repræsentanter 
 

I validiteten af en interviewpersons udsagn, sondrer Kvale mellem betegnelserne informant og re-

præsentant, som symboliserer to forskellige perspektiver på den interviewede. Kvale opfatter en 

informant som et vidne og en repræsentant som et analyseobjekt (Kvale, 2003:214-215). Ud fra et 

informant perspektiv betragtes den interviewedes udsagn som et vidneudsagn, hvor den interviewe-

de så pålideligt som muligt skal fremstille deres oplevelse af situationen (Ibid.). Ud fra et repræsen-

tant perspektiv ”er det interviewpersonernes eget forhold til de fænomener, de beskriver, der er gen-

stand for interesse” (Ibid.). Ud fra dette perspektiv er det den interviewedes eget forhold til det disku-

terede emne, som er i fokus (Ibid.).  

I denne afhandling vil den interviewede blive opfattet som repræsentant, eftersom at denne tilgang 

til den interviewede stemmer overens med problemformuleringen og den videnskabsteoretiske til-

gang.  
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Overvejelser om udvælgelse af repræsentanterne bygger på en bevidst overvejelse af, at gruppen af 

repræsentanter skal repræsentere unge danske forbrugere i alderen 20-30 år, begge køn, forskellig 

civilstand, geografisk placering, ufaglærte, studerende og færdiguddannede med så vidt muligt for-

skellig uddannelsesmæssig baggrund etc. Dog er alle repræsentanterne bosiddende på Sjælland, hvil-

ket er en bias i forhold til at beskæftige sig med unge danske forbrugere (bilag V).  

Deltagerantallet i de to første fokusgruppeinterviews er 7-8 repræsentanter. Antal repræsentanter er 

valgt ud fra den overvejelse, at antallet muliggør en dynamisk interaktion mellem deltagerne ligesom, 

at grundlaget for at arbejde med datamaterialet i dybden forbedres med hensyn til repræsentanter-

nes sproglige udtryk og de sociale forandringer, som kan opstå i gruppen (Halkier, 2012:33-34).  

I det sidste interview er et deltagerantal på 6 repræsentanter valgt, idet hensigten med dette inter-

view er at nå i dybden med de fremkomne temaer fra de to første interviews og derved benyttes en 

mere struktureret struktur i interviewguiden. Derfor vurderes det, at et færre deltagerantal kan mu-

liggøre en dybere interaktion mellem repræsentanterne, hvor moderator kan spørge ind til deres 

mundtlige udtryk og dermed forhåbentlig sikre en mere dybdegående analyse. 

 

Begrundelsen for at undersøge unge danske forbrugere er, at gruppen repræsenterer fremtidens 

forbrugere og det antages, at unge i alderen 15-29 år er ansvarlige for ca. 36% af forbruget herhjem-

me (Kongsholm, 2010:2-3; Schmeltz, 2012a), hvilket må siges at være en god begrundelse for at ken-

de deres holdninger. Ydermere viser en rapport, Befolkningens brug af internet fra 2010 fra Dan-

marks Statistik (2011), at de yngre forbrugere foretrækker de digitale medier sammenlignet med de 

ældre generationer, som overvejende er tilhængere af de skrevne medier. Dette skaber grobund for 

forskning indenfor de unge forbrugeres medievaner og holdninger.  

 

2.6 Analysemetode 
 

Kvales model (2003:210) anvendes som analysemodel, hvor fortolkningen foregår på tre forskellige 

niveauer: selvforståelse – kritisk common sense forståelse – teoretisk forståelse og analyse.  

På første fortolkningsniveau, selvforståelsen, forsøger forskeren at give en kondenseret beskrivelse af 

repræsentanternes egen opfattelse af meningen med deres udsagn, således som forskeren har forstå-

et sammenhængen (Ibid.:211-212). På andet analyseniveau, kritisk common sense forståelse, bliver 

fortolkningen bredere end repræsentanternes egen selvforståelse. Her forholder forskeren sig enten 

kritisk til repræsentanternes udsagn eller til udsagnets indhold. Når common sense inddrages i for-

tolkningen, åbnes muligheden for en berigelse og nuancering af udsagnets indhold (Ibid.). Begrebet 

’common sense’ skal således forstås som, at en mening er fælles for flere end den enkelte repræsen-

tant (Ankersborg, 2011:80). På tredje analyseniveau, teoretisk forståelse og analyse, overskrider for-
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tolkningen selvforståelsen og den kritiske common sense forståelse og i stedet inddrages en teoretisk 

ramme til fortolkning af udsagnets betydning (Kvale, 2003:211-212). 

Begrundelsen for at anvende Kvales model er, at ved at anlægge forskellige forskerperspektiver på 

repræsentanternes udsagn opnås forskellige fortolkninger af deres udsagn. Derved opnås en dybere 

fortolkning af empirien. 

 

2.7 Teoretisk referenceramme 
 

I det følgende vil den valgte teoretiske referenceramme blive præsenteret og begrundelsen for at 

vælge teorierne blive belyst. I teoriafsnit 3.0 vil teorien blive uddybet og i analysedelen, jf. afsnit 8.0, 

vil den blive anvendt. 

 

2.7.1 Præsentation af begreber, teorier og analysemodeller 
 

Til at belyse problemformuleringen anvendes eksisterende teori om anbefalede CSR kommunikati-

onsstrategier (Matten & Moon, 2008; Morsing & Schultz, 2010), idet de bidrager med en begrundelse 

for, hvorfor den gængse opfattelse blandt danske virksomheder overvejende har været at vælge en 

implicit kommunikationsstrategi. Denne teori sammenholdes med et nyere dansk forskningsstudie 

fra 2012 (Schmeltz, 2012b), som gør op med de anbefalede CSR kommunikationsstrategier og argu-

menterer for, at der er ved at ske et skift hen imod, at unge danske forbrugere forventer en mere eks-

plicit kommunikationsteori samt diskuterer, hvilke medier virksomheder kan anvende til at fange de 

unge forbrugeres opmærksomhed. Netop Schmeltz’s undersøgelse har været en stor inspirationskil-

de til at dykke dybere ned i dette område, idet den efterlader visse perspektiver uudforsket. 

Eftersom at den empiriske forskning af CSR kommunikation ofte spiller en mindre rolle inden for CSR 

området (Ihlen et al., 2011:3-4) inddrages også empirisk forskning, som belyser forholdet mellem 

etik og købsadfærd (Boulstridge & Carrigan, 2000; Carrigan & Attalla, 2001; Belk et al., 2005) idet det 

vurderes, at forskningsresultaterne er interessante at inddrage til at forstå CSR kommunikationsfel-

tet. På trods af at formålet med denne afhandling ikke er at beskæftige sig med forbrugeradfærd, 

vurderes de fremkomne resultater alligevel interessante i forhold til at undersøge, om der også inden 

for CSR kommunikationsområdet er en sammenhæng mellem forbrugeres interesse i CSR og deres 

oplevelse af virksomheders CSR kommunikation. 

 

Dermed er de valgte teorier og forskningsstudier med til at kridte banen op til denne undersøgelse, 

idet denne afhandling tager sit udgangspunkt i den tidligere forskning på området og undersøger, 
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hvilke medier virksomhederne kan anvende og ikke mindst, hvad de skal fortælle, når de skal i dialog 

med de unge forbrugere. Til besvarelse af dette inddrages teori om medievalg – både trykte og digita-

le medier – som beskriver den teknologiske udvikling (Kimmel, 2005:1; Eiberg, 2011:111) og hvor-

dan denne udvikling har påvirket især den unge generations medievaner. Endeligt inddrages sekun-

dære kvantitative data fra Danmarks Statistik (2011), som viser de unge forbrugeres medievaner.  

Anvendelsen af de ovennævnte teorier illustrerer tydeligt, at forskning inden for CSR kommunikation 

er relativ mangelfuld (Ihlen et al., 2011:3-4), hvilket netop har været motivationen for at undersøge 

afhandlingens problemstilling.  

 

De enkelte begreber og analysemodeller vil ikke blive beskrevet yderligere i dette afsnit, men intro-

duceres og behandles mere dybdegående i teoriafsnit 3.0. Dog vil en enkelt betegnelse blive uddybet 

her, som er betegnelsen stakeholdere. Betegnelsen anvendes løbende i afhandlingen og derfor vurde-

res det nødvendigt med en definition, således at læser såvel som forfatter har samme forståelse af 

betegnelsen. Freeman7 introducerer stakeholder-modellen i 1984 og definerer ved samme lejlighed 

stakeholdere som ”enhver gruppe eller ethvert individ, som kan påvirke, eller bliver påvirket af, virk-

somhedens opfyldelse af sine målsætninger” (Morsing & Schultz, 2010:90). 

3.0 Teori 

3.1 Kommunikation – to paradigmer  
 

Forståelsen af paradigmet kommunikation har ændret sig gennem tiden og mange definitioner på, 

hvad kommunikation dækker over, er blevet præsenteret gennem årene (Heath & Bryant, 2000:46). 

Dog skelner man typisk mellem to hovedparadigmer af kommunikation, henholdsvis den lineære – 

the transmission paradigm (Weaver, 1998:7) – og den dynamiske kommunikationsproces – the inte-

raction paradigm (Heath & Bryant, 2000:46-49, 63-66).  

 

I den lineære proces er det afsenderen, der kontrollerer kommunikationen. Fokus er på selve proces-

sen at kommunikere og hvordan budskabet transmitteres fra afsender til modtager. I den lineære 

proces er man ikke interesseret i, hvordan den passive modtager vil tolke beskeden. Den dynamiske 

proces er karakteriseret ved at kommunikationen kan gå begge veje, idet både afsendere og modta-

gere kan virke som afsendere. Her kan der ske en gensidig påvirkning og interaktion. Kommunikation 

                                                        
7
 R. Edward Freeman er amerikansk professor ved Darden School ved universitetet i Virginia. Han er især kendt for 

hans stakeholderteori, som han præsenterer i bogen ”Strategic Management: A Stakeholder Approach” fra 1984. 

(www.Darden.dk)  

http://www.darden.dk/


Kandidatafhandling, november 2013  Julie Sophie Cederström 
Copenhagen Business School   

  20 af 106 

opfattes som en skabelse af mening gennem social interaktion mellem forskellige aktører (Ibid.:63-

66). 

 

I dag anvendes begge kommunikationsparadigmer som kommunikationsprocesser om end forståel-

sen af kommunikation som en interaktion mellem aktører i stigende grad dominerer. I denne afhand-

ling vil den dynamiske kommunikationsproces som tilgang anvendes til at forstå kommunikation 

som en interaktion mellem aktører. Begrundelsen er, at afhandlingen ønsker at undersøge interakti-

onen mellem forbrugere og virksomheder, hvor forbrugernes oplevelser og holdninger kommer til at 

påvirke virksomhedernes kommunikation. Omvendt hvis afhandlingen havde valgt et lineær kom-

munikationsperspektiv, ville forbrugernes meninger ikke have været interessante at inddrage, idet 

virksomhederne alene havde domineret afsenderposten. Ud fra det dynamiske kommunikationsper-

spektiv er det samspillet mellem forbrugeres oplevelser og holdninger og virksomhederne, som ska-

ber kommunikationen. Det er denne tilgang, som gør perspektivet relevant i opgaven (Schmeltz 

2012b). 

 

3.2 Introduktion til CSR 
 

Det følgende afsnit giver en kort beskrivelse af den historiske udvikling inden for CSR. Afsnittet har til 

formål at danne grundlag for en forståelse og diskussion af en mere tidssvarende opfattelse af CSR. 

Dernæst præsenteres den definition af CSR, som anvendes i afhandlingen samt begrundelsen for valg. 

 

3.2.1 Historisk overblik  
 

Igennem tiden har flere begreber til at beskrive forholdet mellem virksomhed og samfund som ek-

sempelvis ”corporate citizenship” og ”corporate responsibility” (Ihlen et al., 2011:6) været i spil. Dog 

er betegnelsen Corporate Social Responsibility (CSR) anvendt i det meste litteratur på området 

(Ibid.), hvilket er begrundelsen for at denne betegnelse anvendes i afhandlingen.  

Bowen udgav i 1953 sin bog ’Social Responsibility of a Businessman’, hvilket af mange opfattes som 

grundlæggeren til at forstå CSR (Ibid.). I 1950’erne var CSR et snævert begreb, som kun omhandlede 

Social Responsibility sikkert som følge af, at virksomhederne endnu ikke var kommet til at spille den 

betydningsfulde rolle i den sociale sektor, som de senere skulle komme til. I 1960’erne og fremad 

blev behovet for at definere virksomhedernes rolle i den sociale tankegang væsentlig forstærket og 

litteratur inden for Corporate Social Responsibility eksploderede (Beckmann et al., 2006:15-17).  
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Denne udvikling inden for CSR området har bevirket til, at forskere gennem de seneste godt og vel 30 

år har forsøgt at definere CSR ud fra et virksomhedsperspektiv (Carroll, 1991). Der hersker ikke en 

entydig accepteret definition af CSR eller et dominerende paradigme af CSR, som skyldes, at CSR er et 

dynamisk koncept, som er i konstant udvikling (Matten & Moon, 2008). Det betyder, at et forsøg på at 

definere CSR både er historisk og socialt betinget (Ihlen et al., 2011:7). Med andre ord kan man sige, 

at det som blev betegnet som at være CSR for 20-30 år siden, i dag overvejende betragtes som grund-

læggende ansvarsområder i at opretholde en moderne virksomhed.  

 

3.2.2 Definition af CSR 
 

Da det alligevel vurderes som nødvendigt at udvælge en definition af CSR for at fastsætte rammerne 

for at forstå paradigmet CSR, vil denne afhandling anvende en anerkendt og meget anvendt CSR defi-

nition i litteraturen, som er Carrolls firedelte definition (Schmeltz, 2012b:13-15). Han definerer 

virksomhedens sociale ansvar som ”The social responsibility of business encompasses the economic, 

legal, ethical, and discretionary (philanthropic) expectations that society has of organizations at a given 

point in time” (Carroll, 2008:40). Carrolls definition inkluderer således fire aspekter, som er et øko-

nomisk -, juridisk -, etisk - og filantropisk ansvar. De fire ansvarsområder kan illustreres som en py-

ramide (Carroll, 1991), se nedenstående figur.  

 

 

Kilde: The Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carroll, 1991:42) 
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En økonomisk ansvarlig virksomhed fastsætter dets målsætninger om at producere produkter og 

ydelser, som samfundet efterspørger til en rimelig pris, hvor produkt og pris hænger sammen. Det 

økonomiske ansvar refererer ydermere til virksomhedens evne til at skabe profit, fastholde en stærk 

konkurrenceevne og opretholde et højt effektivitetsniveau (Carroll, 1991; Carroll & Buchholtz, 

2008:40-41).  

Virksomhedens juridiske ansvar dækker over virksomhedens evne til at overholde gældende lovgiv-

ninger og retningslinjer for at drive en ansvarsfuld virksomhed (Carroll, 1991).  

Virksomhedens etiske ansvar omhandler virksomhedens evne til at imødekomme samfundets uud-

talte forventninger, og som har en afgørende betydning for virksomhedens stakeholdere. Virksomhe-

dens etiske ansvar kan være dens evne til at tage stilling til grundlæggende forandringer i værdier og 

normer som eksempelvis menneskerettigheder og miljøhensyn, som samfundet forventer, at virk-

somheden tager stilling til, selvom de endnu ikke er nedfældet i lovgivningen. Etiske ansvarsområder 

er ofte uklart definerede eller under konstant udvikling, hvilket betyder, at deres berettigelse hele 

tiden debatteres (Ibid.; Carroll & Buchholtz, 2008:41-45).  

Det sidste ansvar i Carrolls pyramide handler om virksomhedens filantropiske ansvar, som er karak-

teriseret ved virksomhedens engagement i frivillige aktiviteter. Frivillige aktiviteter kan være dona-

tioner i form af eksempelvis pengebeløb, medarbejderdeltagelse, produkter eller ydelser, som virk-

somheder donerer til et godt formål. Størrelsen af aktiviteten er ikke defineret af lovgivningen, men 

er derimod frivillig og er kun betinget af virksomhedens ønske om at deltage i sociale anliggender 

(Ibid.; Carroll, 1991).  

Forenklet sagt kan man ud fra Carrolls CSR pyramide udlede, at en social ansvarlig virksomhed skal 

bestræbe sig på at skabe profit, overholde loven, udvise etisk ansvarlighed samt være en bevidst 

samfundsborger. Det er summen af alle fire ansvarsområder, som udgør virksomhedens sociale an-

svarlighed (Ibid.).  

 

3.2.3 CSR pyramidens berettigelse i det moderne samfund  
 

Dog kan man stille spørgsmålstegn ved om Carrolls CSR pyramide stadig har sin berettigelse i det 

moderne samfund, eftersom at det økonomiske ansvarsområde ikke længere alene kan anses som 

fundament for, at de tre andre ansvarsområder kan blomstre. I dag forventes virksomheder også at 

medtænke de juridiske og etiske aspekter på samme niveau som det økonomiske aspekt for at være 

konkurrencedygtige og dermed sikre egen overlevelse i samfundet (Schmeltz, 2012b:16). I forlæn-

gelse heraf har Schwartz & Carroll (2003) redefineret Carrolls CSR pyramide, hvor samspillet mellem 
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det økonomiske -, juridiske – og etiske ansvar forenes i en treenighed, hvor ingen af de tre domæner 

spiller en mere betydningsfuld rolle end de andre. De tre kategorier er hentet fra Carrolls definitioner 

i den oprindelige CSR pyramide, dog hører det filantropiske ansvar i denne model ind under det eti-

ske og/eller det økonomiske ansvar. Samspillet mellem de tre domæner efterlader syv CSR kategori-

er, hvoraf kombinationen mellem ’economic/legal/ethical’ efterlader virksomheden i den mest gun-

stige position (Ibid.:503-521). Modellen er afbilledet nedenfor.  

 

 

Kilde: The Three-Domain Model of Corporate Social Responsibility (Schwartz & Carroll, 2003:509) 

 

Begrundelsen for at vælge Carrolls CSR definition – som kombination af den oprindelige CSR pyrami-

de og den efterfølgende redefinition af Schwartz & Carroll - er dels, at definitionen er meget anvendt i 

akademisk litteratur om CSR kommunikation (2003:504; Bartlett & Devin, 2011:49) og dels, at den 

formår at rumme alle fire aspekter i virksomheders sociale ansvar i modsætning til andre definitio-

ner, som kun fokuserer på et eller to ansvarsområder.  

 

3.3 Tidligere forskning inden for CSR kommunikation 
 

Det følgende afsnit vil indledningsvist præsentere tidligere empirisk forskning inden for CSR kom-

munikation og etik. Dernæst fremføres en definition på CSR kommunikation. Efterfølgende fremføres 

Morsing & Schultz’s tre kommunikationsstrategier (2006b) og afslutningsvis præsenteres to kom-

munikationsstrategier, henholdsvis den implicitte og den eksplicitte (Matten & Moon, 2008), som 

følges op af et nyere forskningsstudie fra 2012 (Schmeltz, 2012b). 
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3.3.1 Tidligere empirisk forskning inden for etik 
 

Selvom litteratur om CSR er relativ omfattende, spiller den empiriske forskning af CSR kommunikati-

on ofte en perifer rolle (Ihlen et al., 2011:3-4). Beckmann (2007; 2006:164,173) og Carrigan & Attalla 

(2001) argumenterer for, at der er mangel på forskning, som beskæftiger sig med forholdet mellem 

virksomheders CSR initiativer og forbrugeres oplevelser, holdninger og adfærd. I de empiriske un-

dersøgelser, som rent faktisk omhandler CSR kommunikation, handler det ofte om, hvorledes CSR 

kommunikation kan påvirke købsadfærden hos forbrugere (Schmeltz, 2012a). 

Carrigan & Attalla (2001) og Belk et al. (2005) har forsket i, hvad forbrugerne i virkeligheden mener 

om etik, når de står i en købssituation. Forskningsstudiet af Belk et al. (2005) omfatter 8 forskellige 

lande, hvor deltagere i alderen 20-60 år bliver interviewet i dybdegående interviews. Undersøgelsen 

konkluderer, at der generelt er tre undskyldninger, som de adspurgte bruger til at forklare, hvorfor 

de i praksis ikke tillægger det etiske dilemma den store betydning i en købssituation: 1) Prisen er det 

vigtigste parameter, når det handler om køb, 2) ”hvis det var så slemt, ville regeringen gøre noget ved 

det” og 3) ”det er udviklingen – vi kan ikke gøre andet end at følge med” (Ibid.; Eckhardt et al., 2006).  

Undersøgelsens resultater er overraskende, idet tidligere forskning har vist, at forbrugere har en 

betydelig interesse i etik (Belk et al., 2005). En forklaring på den mindre interesse i forbrugeretik i 

denne undersøgelse kan måske findes i metodevalg. Belk et al. argumenterer for, at det ofte er lettere 

som deltager at sætte sit kryds i en social bevidst kategori i et spørgeskema i en kvantitativ undersø-

gelse, end det er i et kvalitativt interview, hvor man sidder ansigt-til-ansigt med intervieweren og det 

derfor kan være sværere ”at lade som om” (Ibid.). 

Resultaterne viser, at selvom at nogle af de adspurgte handler etisk korrekt, er langt hovedparten af 

dem mere optagede af at få et godt produkt til en god pris end overvejelser om under hvilke vilkår, 

produktet er produceret, brugen af dyr etc. (Ibid.) – et forskningsresultat som stemmer overens med 

undersøgelsen af Boulstridge & Carrigan (2000), som også konkluderer, at selvom at forbrugere ud-

trykker en tilbøjelighed til at handle etiske korrekt, viser det sig, at ansvarlig virksomhedsadfærd ofte 

ikke spiller den afgørende rolle i købsbeslutningen. Ofte spiller pris, kvalitet og bekvemmelighed en 

større rolle, når forbrugere handler. Ligeledes argumenterer de for, at de adspurgte i deres undersø-

gelse udtrykker en personlig interesse i, hvad virksomhederne kan gøre for dem samt at virksomhe-

derne skal give noget tilbage til samfundet. De fastslår samtidig, at nogle af de adspurgte pointerer, at 

de ikke bemærker virksomheders adfærd, hvis virksomheden ikke har betydning for dem direkte 

(Ibid.). 

En lignende erkendelse findes også i studiet af Carrigan & Attalla (2001), som beskæftiger sig med 

dette attitude-behaviour gap, som dækker over denne kløft mellem holdning og handling. Heri under-

streger hovedparten af de adspurgte, at virksomheders etiske handlinger er vigtige for dem – men 
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samtidig viser studiet, at lav etisk moral fra virksomhedens side ikke mindsker de adspurgtes lyst til 

at købe produktet (Ibid.). 

 

Boulstridge & Carrigan (2000) og Carrigan & Attalla (2001) fastslår, at det formentlig er urimeligt at 

konkludere, at forbrugere overhovedet ikke bekymrer sig om virksomheders adfærd, men snarere at 

det kun er tilfældet for minoriteten af forbrugerne. Ligeledes argumenterer de for, at man må accep-

tere, at nogle forbrugere ikke vil engagere sig, hvis det ikke påvirker dem direkte eller de ikke føler 

noget for sagen (Ibid.). 

Ligeledes pointeres, at koblingen mellem en virksomheds ansvarlige etiske vurderinger og forbruge-

res købsadfærd endnu ikke er bevist. Forbrugerne ser ud til at have behov for mere information gen-

nem medierne, inden de begynder at medtænke etiske overvejelser ved køb (Ibid.). 

 

På trods af at ovenstående forskningsstudier beskæftiger sig med forholdet mellem etik og købsad-

færd, vurderes resultaterne fra deres undersøgelser alligevel interessante at inddrage i forhold til 

denne afhandling. Dette begrundes med, at det vurderes relevant at undersøge, om der også på 

kommunikationsfeltet eksisterer en kløft mellem unge forbrugeres umiddelbare interesse i CSR og 

deres reelle interesse i virksomheders CSR kommunikation. 

 

3.3.2 Definition af CSR kommunikation 
 

Der eksisterer kun få definitioner på, hvad CSR kommunikation dækker over, hvilket delvis kan til-

skrives, at CSR er et dynamisk koncept, som er svært at definere, jf. afsnit 3.2.1. Ihlen et al. giver alli-

gevel et bud på en definition af CSR kommunikation, som er:  

 

“At a minimum, CSR focuses on the ways corporations handle economic, social and/or environmental 

issues. We will understand CSR communication as the ways that corporations communicate in and 

about this process; it is the corporate use of symbols and language regarding these matters.”  

(Ihlen et al., 2011:8) 

 

Definitionen åbner op for en bred forståelse, hvor kommunikationen af CSR kan fungere som en pro-

ces mellem virksomheden og dens stakeholdere.  

 

I det følgende afsnit præsenteres Morsing & Schultz’s tre CSR kommunikationsstrategier, som er et 

forsøg på at tydeliggøre den kompleksitet, som virksomheder møder i kommunikationsprocessen af 

deres CSR initiativer (2010:91,97).  



Kandidatafhandling, november 2013  Julie Sophie Cederström 
Copenhagen Business School   

  26 af 106 

3.3.3 Morsing & Schultz’s CSR kommunikationsstrategier 
 

Morsing & Schultz præsenterer tre CSR kommunikationsstrategier, der er tre fortolkninger af stake-

holder-relationer. De tre typer af relationer ”dækker udviklingen fra traditionel monolog til gensidige 

og dialogbaserede stakeholder-relationer” (2010:91). Strategierne er stakeholder-

informationsstrategien, stakeholder-responsstrategien og stakeholder-involveringsstrategien, som er 

baseret på tre af Grunig og Hunts fire PR-modeller (Ibid.).  

Stakeholder-informationsstrategien er en envejskommunikationsstrategi, hvor kommunikationen 

foregår fra virksomheden til dens stakeholdere. Her opleves kommunikationen overvejende som 

fortællende frem for lyttende, hvor hensigten er, at virksomheden på en objektiv måde informerer 

dens stakeholdere om virksomhedens arbejde med CSR. Ved denne strategi forsøger virksomheden 

at holde medierne informeret gennem brug af eksempelvis brochurer, magasiner og statistikker. 

Stakeholderne spiller en aktiv rolle, idet de enten kan støtte eller udvise modstand overfor virksom-

hedens CSR tiltag. Denne strategi er baseret på ideen om, at virksomheden er ansvarlig for den tro-

værdige kommunikation (Ibid.:93-97).   

Stakeholder-responsstrategien hviler på antagelsen om asymmetrisk tovejskommunikation, hvor 

stakeholdernes opbakning er betydningsfuld. Derfor arbejder virksomheden hen imod at gøre dens 

beslutninger relevante for de eksterne stakeholdere. Denne tankegang betyder i praksis, at virksom-

heden indledningsvis iværksætter CSR initiativer, hvorefter meningsmålinger og markedsanalyser 

skal klargøre, hvorvidt virksomheden kan forbedre dens CSR indsats. Denne strategi anses dog pri-

mært som en envejskommunikation, idet virksomhedens stakeholdere betragtes som modtagere og 

bliver derved ikke inddraget proaktivt i kommunikationsprocessen. Med andre ord kan man sige, at 

stakeholderne kun inddrages i det omfang, virksomheden ønsker (Ibid.) 

Den tredje strategi – stakeholder-involveringsstrategien - sætter fokus på, at dialogen mellem virk-

somheden og stakeholderne går begge veje og begge parter fungerer som afsendere af informationen. 

Her lægges op til løbende dialoger med stakeholderne for at opnå indsigt i deres holdninger til virk-

somhedens CSR initiativer. Ligeledes sikrer virksomheden, at den er opdateret i forhold til stakehol-

dernes mulige forventninger og samtidig er i stand til at påvirke forventningerne. På den måde kan 

stakeholdernes forventninger få signifikant indflydelse på virksomhedens udvikling af dens CSR ini-

tiativer (Ibid.). 

Morsing & Schultz argumenterer for, ”at stakeholderinvolvering bliver et stadig mere vigtigt ideal i 

virksomhedernes kamp om at fremstå som legitime aktører i en verden med hastigt foranderlige for-

ventninger” (Ibid.:105-106). Envejskommunikation om virksomhedens CSR tiltag er nødvendig, men 

ved at inddrage eksterne stakeholdere i kommunikationsprocessen vil virksomhedens CSR profil 

fremstå mere troværdig (Ibid.). 
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Morsing & Schultz’s tre CSR kommunikationsstrategier inddrages i forhold til empirien for at vurdere 

anvendeligheden af dem i forhold til de unge forbrugere.   

I det følgende præsenteres to tilgange, henholdsvis den implicitte og den eksplicitte, som virksomhe-

der anvender i CSR kommunikationsprocessen. De to tilgange er både kulturelt og socialt betinget, 

hvilket der vil blive redegjort for. 

 

3.3.4 Implicit versus eksplicit kommunikationsstrategi 
 

Nogle forskere argumenterer for, at forbrugere oplever CSR som et meget vigtigt emne, som de for-

venter, at virksomheder engagerer sig i (Schmeltz, 2012a). Andre studier viser dog, at forbrugere er 

mere skeptiske over for de virksomheder, som i ”for høj grad” prøver at informere forbrugere og øv-

rige stakeholdere om deres CSR initiativer. Skepsissen er begrundet i, at forbrugere oplever den øge-

de kommunikation utroværdig eller som tegn på, at organisationen skjuler noget, hvilket kan få en 

afsmittende negativ effekt på virksomhedens image (Schmeltz, 2012a; Morsing et al., 2008; Morsing 

& Schultz, 2010:87).  

Derfor har den traditionelle danske tilgang til CSR kommunikation ofte været en diskret og implicit 

kommunikationsstrategi i modsætning til USA, hvor amerikanske virksomheder ofte har anvendt en 

mere eksplicit kommunikationsstrategi (Morsing et al., 2008).  

Ved implicit CSR henvises der til ”corporations’ role within the wider formal and informal institutions 

for society’s interests and concerns. Implicit CSR normally consists of values, norms and rules that result 

in (mandatory and customary) requirements for corporations to address stakeholder issues and that 

define proper obligations of corporate actors in collective rather than individual terms” (Matten & 

Moon, 2008:409).  

Ved eksplicit CSR henvises der til ”corporate policies that assume and articulate responsibility for some 

societal interests. They normally consist of voluntary programs and strategies by corporations that 

combine social and business value and address issues perceived as being part of the social responsibility 

of the company” (Ibid.). 

Matten & Moon (2008) argumenterer for, at danske og europæiske virksomheders sociale initiativer 

ofte har været indkapslet i velfærdsstaten i modsætning til de amerikanske virksomheder, som for-

ventes at påtage sig et mere eksplicit ansvar i forhold til sygesikring, uddannelser etc. Således har den 

implicitte kommunikationsstrategi domineret i Europa og den eksplicitte kommunikationsstrategi 

domineret i USA (Ibid.; Morsing et al, 2008). 
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Ved implicit CSR refereres der til, at virksomheder bidrager til offentlige institutioner (sundheds- og 

uddannelsessystemet etc.) og dermed til samfundets ve og vel. Dette sker primært gennem betaling 

af skatter og afgifter. Eftersom at virksomhederne er forpligtet til at bidrage ad denne vej, opleves 

kommunikationen implicit eller diskret. Med andre ord er det ikke noget, virksomheder gør særlig 

opmærksom på (Matten & Moon, 2008). 

Ved eksplicit CSR refereres der til, at virksomheder bidrager ved selv at udføre velgørenhedsarbejde, 

eller direkte støtter specifikke organisationer, der yder denne støtte. Dette er meget udbredt i USA, 

hvor staten er svag og skatterne er lave. Her er det op til det private initiativ at sikre ofte basale vel-

færdsydelser – dette gøres både af firmaer og private. Virksomhederne fortæller eksplicit om disse 

tiltag, siden det er tiltag, som virksomhederne udfører foruden de tiltag, som de er forpligtet til. Lige-

ledes er traditionen for velgørenhed meget mere udbredt og mere rodfæstet i samfundet end tilfæl-

det er i Europa (Ibid.). 

 

Matten & Moon argumenterer for, at forskellen mellem eksplicit og implicit CSR kan tilskrives de in-

stitutionelle forhold i de enkelte lande: Hvad der i USA opleves som eksplicit CSR – at man fx giver 

medarbejderne gode arbejdsforhold eller har fokus på at producere miljørigtigt – er ofte implicit i 

Europa og er allerede indskrevet i den gældende lovgivning (2008). 

Men et nyere forskningsstudie (Schmeltz, 2012b) argumenterer for, at der er ved at ske et skift hen 

imod, at danske forbrugere forventer en mere eksplicit CSR kommunikationsstrategi fra virksomhe-

derne (Schmeltz, 2012a). Resultaterne fra studiet præsenteres i det følgende. 

 

3.3.5 Er eksplicit kommunikation vejen frem?  
 

Schmeltz gør op med den gængse forestilling om, at danske virksomheder bør anvende en implicit 

kommunikationsstrategi for at undgå skepsis hos forbrugerne (2012a). Gennem en undersøgelse 

designet til at undersøge unge forbrugeres holdninger til virksomheders engagement i og kommuni-

kation af CSR kommunikation, konkluderes, at danske forbrugere i alderen 18-30 år, interesserer sig 

for og forventer mere eksplicit CSR kommunikation end tidligere antaget. Undersøgelsen viser, at 

84% af de adspurgte oplever, at det er vigtigt, at virksomheder engagerer sig i CSR, men de er ikke 

bevidste om, hvorvidt virksomhederne rent faktisk gør det (Ibid.).  

Ligeledes konkluderes, at forbrugerskepticisme ikke er så høj som antaget i tidligere litteratur, idet 

mere end en tredjedel af de adspurgte oplever CSR som et vigtigt parameter, når der skal skabes et 

indtryk af virksomheden. Dog kan kun 48% af de adspurgte komme i tanke om en virksomhed, som 
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de oplever engagerer sig i CSR initiativer og kun 45% kan huske en virksomhed, som kommunikerer 

om CSR (Ibid.).  

En anden interessant konklusion er, at selvom undersøgelsens deltagere efterspørger mere CSR 

kommunikation, er de ikke selv villige til at opsøge informationen. Kun godt og vel 13% af de ad-

spurgte er villige til at søge efter information om virksomhedernes CSR initiativer. Undersøgelsen 

viser, at de adspurgte hovedsageligt bemærker CSR kommunikation på emballager, på virksomhe-

dernes hjemmesider, i fjernsynet, gennem sponsorer og endeligt gennem dialog med familie og ven-

ner (Ibid.).  

Schmeltz argumenterer for, at størstedelen af de større danske virksomheder anvender årsrapporter 

og hjemmesider, idet de vurderer disse medier som de mest troværdige til at kommunikere CSR 

kommunikation. Paradoksalt konkluderer undersøgelsen, at de adspurgte foretrækker, at virksom-

hederne anvender emballager, magasiner, hjemmesider, sponsorer og øvrige reklamer til at kommu-

nikere deres CSR initiativer (Ibid.).  

 

Sammenfattende viser Schmeltz’s forskningsprojekt, at der hersker betydelig forskel på virksomhe-

ders og unge forbrugeres forståelse af, hvordan virksomheders CSR tiltag bør formidles. Man kan 

med Schmeltz’s undersøgelsesresultater argumentere for, at der er basis for et skift hen i mod, at 

virksomheder med fordel kan anvende en mere eksplicit kommunikationsstrategi (Schmeltz, 2012a). 

Dermed er forskningsstudiet interessant i forhold til denne afhandling, idet det gør op med tidligere 

forskning og anbefalinger om CSR kommunikation for danske virksomheder.  

I forlængelse heraf er det også interessant at kigge nærmere på de unge forbrugere, idet en bedre 

forståelse for denne generation kan være grundlæggende for at planlægge en optimal CSR kommuni-

kationsstrategi.  

 

3.3.6 Generation Me 
 

Unge forbrugere betegnes af nogle som ”Generation Me” (Twenge, 2006:4; Twenge, 2013). Tilnavnet 

har de fået, eftersom at de adskiller sig fra tidligere generationer ved at være mere selvsikre, har hø-

jere forventninger for fremtiden og bliver opfattet mere narcissistisk (Ibid.). Tillige har de en tilbøje-

lighed til at dække egne behov før andres. Denne generation er vokset op i mulighedernes tid, hvilket 

også har en afsmittende effekt på deres levestil (Schmeltz, 2012a). Schmeltz sætter spørgsmålstegn 

ved denne generations forventninger og ønsker til virksomhederne samt om de unge forbrugere kun 

er interesseret i virksomheders sociale ansvar, fordi det på den ene eller anden måde kommer dem 

selv til gode (Ibid.).   
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Schmeltz argumenterer for, at de unge forbrugere også har andre medievaner end de tidligere gene-

rationer (Ibid.), hvilket rejser en interessant problemstilling i forhold til denne afhandling, som er, 

hvordan et dybere kendskab til unge forbrugeres medievaner kan hjælpe virksomheder til at målret-

te deres CSR kommunikation. Derfor vil det følgende afsnit omhandle medievalg. 

 

3.4 Medier  
 

3.4.1 Fra envejskommunikation til dialog og social interaktion 
 
Mediemarkedet gennemgår i disse år store forandringer (Kimmel, 2005:1; Eiberg, 2011:111), idet de 

traditionelle markedsføringskanaler udfordres af de digitale medier. Den teknologiske udvikling stil-

ler dermed krav til virksomhederne om hele tiden at være opdateret om de nyeste medier og om, 

hvor forbrugerne gerne vil informeres. Hvor virksomheder tidligere talte til forbrugerne, har billedet 

ændret sig således, at virksomheder i dag skal samtale med forbrugerne (Orfelt, 2011:121). 

Man skelner mellem owned, bought and earned media, som refererer til forskellige typer af medier, 

som virksomheden enten ejer, som kunne være årsrapporter (owned), køber sig til, som kunne være 

TV og radio (bought) og den omtale som virksomheden gør sig fortjent til, som kunne være gennem 

de sociale medier (earned). Hvor virksomheden kan kontrollere kommunikationen på de to første 

medier, er earned media en konsekvens af virksomhedens gøren og derfor ikke noget, som virksom-

heden kan kontrollere eller købe sig til. Forbrugernes medindflydelse på mediemarkedet har betydet, 

at earned media i stigende grad får mere og mere magt i forhold til owned og bought media (Concoran, 

2009).  

 

Traditionelt set blev kommunikationen styret af en aktiv afsender, som var virksomheden, som ud-

valgte og behandlede den information, som blev kommunikeret til virksomhedens stakeholdere, som 

var modtagere. Når virksomhederne skulle i kontakt med forbrugerne, havde markedsførerne kun tv, 

print og radio som kommunikationskanaler og derved havde stakeholderne kun begrænsede mulig-

heder for at kommunikere med virksomheden. Denne envejskommunikation har internettet ændret 

til en dialog og social interaktion mellem afsender og modtager. Disse nye medier – både skrevne og 

digitale – stiller markedsføreren i en langt bedre situation, hvis denne formår at udnytte medierne på 

den rigtige måde. (Capriotti, 2011:358-361; Maymann, 2011:194-196; Orfelt, 2011:121-122).  

Ændringerne i mediebilledet kan give virksomhederne udfordringer, når de skal planlægge en opti-

mal kommunikationsstrategi af deres CSR initiativer, fordi det kræver, at virksomheden kender dens 

målgruppe meget nøje. Omvendt giver de mange nye kommunikationskanaler også virksomhederne 
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nye muligheder for at interagere med forbrugerne på en måde, som ikke var muligt tidligere. Den 

moderne forbruger ”multitasker i deres medieforbrug” (Eiberg, 2011:112), som betyder, at forbruge-

ren sagtens kan benytte flere medier på samme tid og dermed forringes interessen for det enkelte 

medie væsentligt (Ibid.). 

 

3.4.2 Medieplatforme  

 
Mange virksomheder anvender stadig de skrevne medier som dagblade, magasiner og ugeaviser til at 

komme i kontakt med forbrugere. Disse medier spiller stadig en betydelig rolle i det danske mediebil-

lede som informerende og underholdende medier (Kristensen, 2006:57; Møller, 2006:37). Derudover 

kan virksomheder anvende tv, radio og biografreklamer som kommunikationsmedier (Khiljee, 

2006,113; Ortmann & Rasmussen, 2006:99; Angel, 2006:133). Virksomheder kan også anvende out-

door-annoncering, som fx hængeskilte i busser og tog, gavlreklamer, plakater ved busstoppesteder 

etc. Med andre ord er det kun fantasien, som sætter en stopper for, hvor reklamebudskaber kan pla-

ceres (Jensen et al., 2006:173).  

En af de nyeste måder at formidle et budskab er gennem mobile applications (apps), som i stigende 

grad bliver brugt på smartphones eller på tablets til hurtigt at få adgang til nyheder, underholdning 

og anden information (Brown, 2012). Ligeledes benytter flere virksomheder sig af quick response 

codes (QR koder), som er stregkoder, som virksomheder kan placere på deres produkter, således at 

læseren hurtigt kan få oplysninger om produktet (Jung et al., 2012).  

 

I de sidste to årtier har internettet udviklet sig til at blive det nye massemedie (Capriotti, 2011:358). 

Det skønnes, at ca. 2,4 milliarder mennesker på verdensplan bruger internettet (the Internet World 

Stats, 2012). Fordelingen af brugere er uhyre ujævn, hvor især dele af Asien, Europa og USA har man-

ge brugere og dele af Afrika, Østen og Australien har færre brugere (Ibid.). I Danmark har ca. 86% af 

befolkningen adgang til internettet, hvilket placerer Danmark som én af de lande i Europa med den 

højeste procentdel med opkobling til internettet (Danmarks Statistik, 2011:10).  

Udviklingen af internettet har ændret måden, hvorpå forbrugere indsamler information, kommuni-

kerer med og engagerer sig med virksomheder og andre forbrugere. I dag er forbrugere blevet aktive 

deltagere i kommunikationsprocessen enten som opsøgende eller deltagende forbrugere. De nye 

digitale muligheder giver derved virksomheder en mulighed for at komme i kontakt med forbrugere 

på tværs af tid og rum. Dermed skabes rammerne for en bredere kommunikation, men også den per-

sonlige kommunikation mellem virksomhed og forbruger (Capriotti, 2011:358-364; Maymann, 

2011:194-196).  
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Én af internettets mest centrale kommunikationskanaler til at informere forbrugere og andre stake-

holdere og komme i dialog med dem er blevet virksomhedens hjemmeside (Gruen, 2005:175). Ulem-

pen ved hjemmesider er, at for at hjemmesiden kan fungere som medie, kræver det, at forbrugere og 

de øvrige stakeholdere selv er opsøgende og besøger virksomhedens hjemmeside for at få informati-

onen (Schmeltz, 2012a).  

Internettet har også budt de sociale medier velkomne på mediemarkedet. Sociale medier er webba-

serede teknologier, som gør kommunikationen mellem brugere til en interaktiv dialog (Capriotti, 

2011:359). Sociale medier er fællesskaber, hvor forbrugere på tværs af landegrænser, kulturer og 

religioner kan interagere og ytre deres holdninger og være en del af et ’community’, som de føler sig 

forbundet med (Langer & Beckmann, 2005). Online communities anvendes i næsten alle sammen-

hænge, hvor alt kan diskuteres. I dag benytter forbrugere sig af sociale netværk som fx Facebook, 

Twitter, LinkedIn og Youtube. 

 

Udviklingen af internettet betyder således, at mængden af information og viden om virksomheder og 

deres CSR initiativer er væsentlig forøget samtidig med, at informationen bliver tilgængeligt for en 

langt større målgruppe end tidligere. Ligeledes er det ikke længere kun virksomhederne, som har 

indflydelse på, hvilken information som kommunikeres ud til stakeholdere omkring deres CSR aktivi-

teter, men i lige så høj grad internettets øvrige brugere, som deltager i kommunikationsprocessen 

(Capriotti, 2011:360-364). Således spreder budskaber om virksomhederne sig som ringe i vandet via 

’word of mouth’ metoden (Silverman, 2005:193). Silverman definerer word of mouth (WOM) som 

”positive or negative communication of products, services, and ideas via personal communication of 

people who have no commercial vested interest in making that recommendation” (Ibid.). 

WOM foregår alle steder – fra face-to-face samtaler, telefon samtaler, e-mail korrespondance mellem 

forbrugere til online forums på de sociale medier – og af alle type forbrugere, som måtte have inte-

resse i informationen. Denne metode opleves langt mere troværdig, end når kun virksomheder figu-

rerer som afsendere af informationen, idet afsenderne af informationen ikke har en fortjeneste ved at 

dele deres budskab med andre brugere (Orfelt, 2011:128; Silverman, 2005:194-198). 

Ligeledes argumenterer Silverman for, at WOM er langt mere effektiv end summen af mange andre 

marketingsmetoder. Dette begrunder han med, at forbrugere dagligt bombarderes med hundredvis 

af reklamer om produkter eller services gennem diverse medier, men chancen for at de fører til re-

spons hos forbrugeren, er væsentlig forringet. Omvendt hvis en forbruger bliver anbefalet et produkt 

eller en service af en ven, er der langt større sandsynlighed for, at forbrugeren vil handle på denne 

anbefaling (Ibid.). 
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3.4.3 Danske forbrugeres internetvaner  

 
I rapporten Befolkningens brug af internet fra 2010 (Danmarks Statistik, 2011) konkluderes, at 3 ud 

af 4 danske forbrugere anvender internettet dagligt eller næsten dagligt og at 86% af befolkningen i 

alderen 16-74 år anvender internettet mindst én gang ugentligt (Ibid.:18). 

I en nyere udgave af Befolkningens brug af internet fra 2012 (Danske Medier) sammenlignes befolk-

ningens brug af medier opgjort i minutter. Her konkluderes, at i perioden 2008-2011 er internettet 

og mobilforbruget stigende sammenlignet med printmedier og radio, som er faldende. TV mediet 

ændrer sig ikke synderligt i perioden. Dette er illustreret i figur 1 (Ibid.:7-8).  

 

Figur 1: Gennemsnitligt dagligt tidsforbrug i minutter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danskernes brug af internettet, 2012 (Danske Medier, 2012:7). 

 

 

Ligeledes fremgår det af figur 2, hvordan fordelingen mellem aldersgrupperne fordeler sig på de 

skrevne og digitale medier. Her ses, at medier som print, radio og tv hovedsageligt domineres af den 

ældre del af befolkningen, 60 år+ og internet og mobiltelefon overvejende domineres af den yngre 

generation (Ibid., 2012:7-8).  
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Figur 2: Aldersfordelt dagligt tidsforbrug i minutter opdelt på medieplatforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danskernes brug af internettet 2012 (Danske Medier, 2012:8). 
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4.0 Refleksioner før og efter fokusgruppeinterviewene 

 

Planlægningsprocessen af fokusgruppeinterviewene kræver flere overvejelser. Initialt skal en dato 

for interviewene fastsættes i samråd med repræsentanterne. Bagefter skal repræsentanterne ca. 1 

uge før interviewene modtage en indbydelse til interviewet indeholdende praktiske detaljer omkring 

interviewets fokus (Bilag II). 

Under gennemførelse af interviewene har jeg i moderatorrollen allieret mig med en god ven, som skal 

bistå mig som observatør. Moderatorens rolle består i at stille de på forhånd udarbejdede interview-

spørgsmål samt at kunne få repræsentanterne til at tale sammen og få sammenspillet mellem repræ-

sentanterne til at fungere (Halkier, 2012:49). Observatørens rolle består i at fastholde overblikket 

over interviewguiden, holde øje med tiden og ikke mindst observere repræsentanternes kropssprog. 

Begrundelsen for at involvere en anden til gennemførelsen af interviewene er, at i moderatorrollen 

kan det være udfordrende at bevare det samlede overblik over alle aspekter og dermed minimeres 

risikoen for at overse betydningsfulde elementer. 

 

Ved hvert interview får moderator, observatør og repræsentanter et navneskilt på. I forsøget på at 

skabe en rar atmosfære foregår interviewet i moderators private bolig, ligesom at der bliver serveret 

varme og kolde drikke, slik og frugt. Ligeledes forsøger moderator at skabe ”rammerne for det sociale 

rum omkring interviewets interaktion” (Ibid.:51) ved at indlede med en uformel snak inden det egent-

lige interview begynder. Her informerer moderator om formålet med afhandlingen samt om hvorle-

des repræsentanternes deltagelse skal anvendes i afhandlingen. Endvidere informeres om, at der 

bevidst anvendes åbne spørgsmål, da hensigten er, at det er mellem repræsentanterne, dialogen skal 

udspille sig og ikke mellem repræsentant og moderator. Denne introduktion er med til at skabe klar-

hed og tryghed hos repræsentanterne om, hvad der skal foregå. Ydermere pointeres, at alles oplevel-

ser og holdninger er af interesse og at der ikke findes rigtige og forkerte svar – tværtimod er det inte-

ressante at høre alles betragtninger (Ibid:52-54). Endeligt informeres repræsentanterne om, at inter-

viewet optages på bånd og at dialogen kun vil anvendes i anonymiseret form samt at båndoptagelsen 

vil blive slettet efter brug. 

Ved interviewets begyndelse indledes samtalen med en præsentationsrunde, som har til formål dels 

at repræsentanterne præsenterer selv sig med navn, alder og beskæftigelse og dels, at alle indled-

ningsvist deltager i samtalen (Ibid.). Efter interviewet forhører moderator sig om, hvordan repræsen-

tanterne oplevede at deltage i interviewet.  
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På baggrund af noterede oplevelser under interviewene er der fremkommet følgende refleksioner.  

De tre interviews blev indledt på forskellig vis. Årsagen var, at moderator gjorde en dyd ud af at for-

nemme, hvordan der kunne skabes trygge og afslappede rammer. 

Generelt forløb interviewene meget forskelligt, hvilket der kan være flere årsager til. Intensionen 

med at skabe en let og uhøjtidelig stemning lykkedes til dels under de to første interviews. Under 

første interview var stemningen generelt præget af seriøsitet og repræsentanterne var ivrige efter at 

bidrage med deres betragtninger og samtidig havde repræsentanterne overskud til latter. Ligeledes 

foregik dialogen både mellem repræsentant og moderator men ved flere lejligheder også mellem re-

præsentanterne, hvilket var med til at skabe den forventede synergieffekt, hvor den enes udsagn var 

med til at påvirke de andre til at ytre deres holdninger. Overvejende var repræsentanterne gode til at 

begrunde deres udsagn, hvilket var med til at nedtone moderators rolle. 

Omvendt var stemningen mere anspændt under det andet interview, hvor repræsentanterne virkede 

nervøse for at dele deres oplevelser. Dette tolkes som, at de fandt emnet svært at diskutere og derfor 

var tilbageholdne med at dele deres synspunkter. Især i begyndelsen havde repræsentanterne svært 

ved at snakke ud fra startspørgsmålene, idet flere af repræsentanterne udtrykte en usikkerhed over-

for, hvad de kunne svare. Ligeledes foregik dialogen overvejende mellem moderator og repræsen-

tant, hvilket betød, at den forventede synergieffekt overvejende udeblev. Endvidere var moderator 

nødt til at spørge mere ind til repræsentanternes udsagn for at få dem til at snakke, hvilket betød, at 

moderator mere end ønsket var med til at præge retningen på indholdet for interviewet. 

En generel observation for begge interviews var dog, at repræsentanterne bidrog med forskellige 

perspektiver og kommenterede på hinandens udsagn, både når de var enige og uenige, hvilket var 

med til at berige og nuancere indholdet af interviewene. 

 

Forskningsspørgsmål med de tilhørende interviewspørgsmål virkede umiddelbart efter hensigten 

(bilag III). Under første interview gav spørgsmålene repræsentanterne anledning til at diskutere in-

denfor de åbenlyse emner, men også til at åbne op for nye spændende perspektiver og dermed førte 

det ene spørgsmål til det næste. Omvendt observerede moderator og observatør, at snakken for-

stummede en del hos repræsentanterne i det andet interview. Det betød, at der blev suppleret med 

flere uddybende spørgsmål for at få dem til at snakke.  

Afslutningsvist under første interview forsøgte moderator at opsummere samtalen ved at foregive, at 

der var virksomhedsledere til stede og hvad repræsentanternes gode råd til dem ville være i forbin-

delse med virksomhedernes kommunikation af deres CSR profil. Dette forskningsspørgsmål virkede 

efter hensigten som en opsamlingsrunde.  

Moderator valgte ikke at gennemføre øvelsen i andet interview, da denne vurderede, at øvelsen ikke 

ville tjene noget formål, da repræsentanterne havde virket meget tilbageholdne med deres oplevelser 
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om emnet. Derimod valgte moderator at vise to reklamefilm fra Coca Cola for at gøre diskussionen 

mere konkret. Moderator vurderede, at repræsentanterne havde brug for et konkret eksempel, som 

de alle kendte, nemlig Coca Cola, for at åbne op for deres tanker omkring det diskuterede emne. Den-

ne øvelse virkede efter hensigten, idet repræsentanterne efterfølgende fortalte om deres ideer til, 

hvordan en virksomhed som Coca Cola kan fortælle om deres CSR initiativer og hvad de skal fortælle. 

Denne øvelse gav også anledning til mere diskussion mellem repræsentanterne, hvilket frembragte 

den ønskede synergieffekt.  

 

For at få lidt mere håndgribelige data til det tredje interview og det efterfølgende analysearbejde blev 

de to første interviews afsluttet med, at repræsentanterne ved hjælp af post-its i lyserøde og grønne 

farver skulle rangere, hvilke medier de oplever, virksomheder mest hensigtsmæssigt kan anvende. 

De valgte medier var udvalgt som de medier, repræsentanterne undervejs i interviewet havde disku-

teret. 

Oprindeligt var det tiltænkt, at repræsentanterne skulle gennemføre to øvelser – én for hvordan virk-

somheder skal formidle deres CSR profil og én for, hvad virksomheder skal fortælle – men eftersom, 

at der ikke var fremkommet nok brugbart til ”hvad virksomheder skal fortælle” valgte moderator at 

gennemføre øvelsen mundtligt, hvor hovedpunkterne for samtalen blev opsummeret. Både ved det 

første og det andet interview oplevede repræsentanterne øvelsen som interessant, idet de selv fik et 

visuelt overblik over det diskuterede.  

 

Under det tredje interview var repræsentanterne meget ivrige efter at deltage i samtalen og ytre de-

res synspunkter og holdninger. Til forskel fra de to første interviews var to af repræsentanternes 

viden på CSR området forholdsvis stor grundet deres studiebaggrund, hvilket betød, at de bidrog med 

mange holdninger til det diskuterede. Deres viden inspirerede de andre repræsentanter til at fortæl-

le, hvilket skabte den ønskede synergieffekt. Desværre kom de indimellem til at virke bedrevidende 

og dominerende i forhold til de andre, hvilket betød, at andre repræsentanter ikke fik så meget tale-

tid, hvilket moderator forsøgte at modvirke ved at få dem i tale ved at henvende sig direkte til de an-

dre. 

Under det tredje interview virkede interviewguiden (bilag III) med de efterfølgende interview-

spørgsmål efter hensigten, men repræsentanternes mange synspunkter og holdninger betød, at alle 

forskningsspørgsmål ikke blev nået inden for den planlagte tidsramme.  

 

Efter gennemførelsen af interviewene blev repræsentanterne spurgt om deres oplevelser med at 

deltage i interviewene og denne evaluering var tydeligt med til at bekræfte moderators og observa-

tørs observationer, idet repræsentanterne fra første interview pointerede, at de oplevede det inte-
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ressant at deltage, da de fandt emnet meget interessant. Repræsentanterne tilkendegav ligeledes, at 

det var spændende at høre de andres oplevelser og holdninger til det diskuterede. Omvendt oplevede 

hovedparten af repræsentanterne fra det andet interview, at emnet var svært at diskutere og de følte 

sig usikre over, hvad CSR begrebet dækker over.  

Repræsentanterne fra det tredje interview var generelt mere tilbageholdne med at fortælle om deres 

oplevelser umiddelbart efter interviewet. Dette skal måske kobles til den tidligere beskrevne asym-

metri, som måske hos nogle af repræsentanterne har medført, at nogle af diskussionerne er oplevet 

ubekvemme, fordi det i højere grad kom til at gælde om, hvem som havde ret frem for at dele forskel-

lige synspunkter. Dog gav flere af repræsentanterne efterfølgende udtryk for, at de oplevede emnet 

interessant og at det havde været en interessant oplevelse og ikke mindst, at deltagelsen havde sat 

nogle tanker i gang hos dem omkring emnet.    

 

Med hensyn til valg af fokusgruppeinterview som metode og antal repræsentanter oplevede modera-

tor, at fokusgruppeinterviewet var et velbegrundet valg, idet CSR som emne blev betragtet som ud-

fordrende for repræsentanterne at diskutere – især under det andet interview – og derfor oplevede 

moderator, at det var centralt, at repræsentanterne kunne støtte sig til hinanden. Tilmed blev den 

forventede synergieffekt især opnået under første og tredje interview og til dels under det andet, 

hvilket var med til at nuancere indholdet i interviewene.  

Ligeledes oplevede moderator efter gennemførelsen af de to første interviews, at et deltagerantal på 

7-8 repræsentanter fungerede godt, idet antallet var med til at skabe grundlaget for en god interakti-

on og dynamik mellem deltagerne. Specielt eftersom at et par af repræsentanterne under hvert inter-

view generelt var mere tilbageholdne end andre, var det godt, at der var et vist deltagerantal til stede, 

således at samtalen ikke gik i stå. 

 

Det har været en interessant og lærerig proces at indsamle empiri, idet der efter de to indledende 

interviews var tid til at analysere de indsamlede data. Det blev således synligt under analysearbejdet, 

hvad der optog repræsentanterne i interviewene og dermed fik moderator mulighed for i det tredje 

interview at få underbygget netop de CSR områder, som repræsentanterne fandt interessante i for-

hold til problemstillingen. Ligeledes åbnede analysearbejdet også for nye undersøgelsesspørgsmål, 

som moderator havde mulighed for at få belyst under det tredje interview. Dermed åbnede processen 

op for en dybere analyse og forståelse af undersøgelsens problemstilling. 
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5.0 Opbygning af analyseafsnit  
 

På første analyseniveau – selvforståelse – følger en kondenseret beskrivelse af de oplevelser og opfat-

telser, repræsentanterne udtrykker i de tre fokusgruppeinterviews (bilag I). I bestræbelsen på at 

skabe overskuelighed over indholdet af interviewene, vil de blive analyseret enkeltvis i kronologisk 

rækkefølge begyndende med det interview, som blev afholdt først. I beskrivelsen bliver det tydeligt, 

at indholdet i de tre interviews varierer en del, hvilket kan tilskrives den valgte metodik med først en 

åben og siden en struktureret interviewguide. Eftersom at repræsentanternes selvforståelse udeluk-

kende er deskriptiv og dermed ikke analyserende, er dette afsnit placeret som bilag. Årsagen til dette 

er at gøre det samlede analyseafsnit lettere og mere læsevenligt. 

Den kondenserede beskrivelse af repræsentanternes selvforståelse åbner op for en identificering af 

centrale temaer, som meningsmæssigt hænger sammen (Halkier, 2012:73). Disse temaer indleder 

analyseafsnittet og danner grundlag for de næste analysetrin. Med risiko for at miste variationen i 

indholdet i de tre interviews, vil der blive identificeret temaer, som knytter sig til alle tre interviews 

og et tema, der knytter sig specifikt til det sidste interview. 

På andet analyseniveau – kritisk common sense forståelse – identificeres og analyseres perspektiver, 

som knytter sig til temaerne. På tredje analyseniveau – teoretisk forståelse og analyse – analyseres 

empirien ved, at den teoretiske referenceramme lægges ned over empirien. 

På andet og tredje analyseniveau vil indholdet af interviewene blive flettet sammen, eftersom det 

vurderes, at ved at sammenholde den opnåede indsigt fra de tre fokusgruppeinterviews opnås der en 

dybere teoretisk analyse. I behandlingen af empirien efterstræbes det, at det bliver tydeligt fra hvil-

ket interview, de mundtlige udsagn stammer fra, samt hvad udbyttet har været af den valgte metodik. 

Begrundelsen for at behandle empirien samlet er truffet for at gøre analyseafsnittet mere overskue-

ligt og læsevenligt. 

 

5.1 Læsevejledning 
 

På andet og tredje analyseniveau henvises til citater fra interviewene på følgende måde:  

Efter citatet står anført, hvilket interview citatet er fra, efterfulgt af navn på repræsentanten og tids-

punktet for det sagte. Hvis der er anført tre prikker ”…” i citatet betyder det, at repræsentanten hol-

der en kort pause. Hvis der er anført tre prikker indeni en parentes ”(…)” betyder det, at der er ude-

ladt et eller flere ord eller mindre sætninger i citatet.   
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6.0 Temaer 
 

Ud fra meningsstruktureringen af de tre interviews identificeres følgende temaer: formidling, medi-

er og budskab. Temaerne danner grundlag for den videre analyse. De tre temaer er valgt, idet ind-

holdet i interviewene handler om, hvordan virksomheder bør formidle deres CSR initiativer, hvilke 

medier de mest hensigtsmæssigt kan anvende til formidlingen og hvad de skal formidle, når de har 

iværksat CSR initiativer. Således er de tre temaer tæt forbundet. Ud fra meningsstruktureringen af 

det tredje interview identificeres følgende tema: betydningen af CSR for forbrugere. Temaet er 

valgt, idet et centralt samtaleemne i interviewet er relationen mellem CSR og forbrugere.  

Begrundelsen for valg af temaer er dels, at de adresserer essensen i interviewene og dels, at de sam-

let skal bidrage til at besvare problemformuleringen.  

 

7.0 Analyse – kritisk common sense forståelse 
 
 

7.1 Formidling – analyse og fortolkning 
 

Følgende perspektiver er fremkommet under temaet formidling: 1) ’oplevelser af virksomheders CSR 

kommunikation’ og 2) ’forbrugeres rolle i formidlingsprocessen’. 

7.1.1 Oplevelser af virksomheders CSR kommunikation 
 

Flere af repræsentanterne giver udtryk for, at virksomheder ikke er gode nok til at fortælle om deres 

CSR initiativer (1. Interview, 15.58; 2. Interview, 59.47). Dette udtrykkes blandt andet, da Peter for-

tæller, ”du skal gå ind og opsøge det, hvis du skal have fat i deres CSR strategi (…) det er ikke sådan me-

get udadvendt… de er ude og fortælle, hvad det er, de ligesom gør for samfundet” (1. Interview, 12.43). 

Ligeledes udtaler Søren ”det er jeg faktisk enig i… det er faktisk heller ikke noget, jeg har lagt mærke til, 

at de er specielt offensive om at fortælle om deres sociale engagement” (1. Interview, 13.10).  

Dette kommer også til udtryk ved, at flere af repræsentanterne slet ikke kan komme i tanke om en 

virksomhed, der har iværksat CSR initiativer. Dette ses ved, at efter moderator indledningsvist spør-

ger ”er der nogen af jer, som kender en virksomhed, som tager et socialt ansvar” (2. Interview, 2.52) 

bliver spørgsmålet erstattet af en lang pause, hvor ingen af repræsentanterne tager ordet. Den pinlige 

tavshed, en repræsentants rømmen og repræsentanternes akavede kropssprog kunne tyde på, at de 

ikke kan komme i tanke om virksomheder. Det bliver også eksemplificeret ved, at da Noah bryder 

den pinlige tavshed, vælger han at tage udgangspunkt i moderators ”tre bullets” (2. Interview, 3.09) i 
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introduktionsbrevet, hvor moderator har givet eksempler på, hvad virksomheder kan iværksætte af 

CSR initiativer. Dette kan tolkes som, at startspørgsmålet ikke giver ham associationer til at fortælle, 

men at han i stedet vælger at tage udgangspunkt i de opstillede eksempler. Dette tolkes som, at han 

har svært ved at genkalde sig virksomheder, som han oplever fortæller om deres CSR tiltag ud fra 

startspørgsmålet og derfor føler sig nødsaget til at holde sig til de opstillede eksempler i moderators 

introduktionsbrev. Omvendt kan hans udmelding også være et udtryk for, at situationen opleves aka-

vet og derfor holdes der fast i kendt materiale. Noah giver netop udtryk for den akavede og nervøse 

stemning ved at sige at ”klappen går ned” (2. Interview, 4.22).  

Omvendt synes Caroline, at det kan være udfordrende for danske virksomheder at fortælle om de 

CSR tiltag, virksomheden har iværksat for at tilgodese sine ansatte, idet hun oplever, at man som an-

sat i Danmark har forholdsvis gode medarbejderforhold (2. Interview, 1.00.46). Dette kunne tolkes 

som, at hun ikke nødvendigvis synes, at danske virksomheder er dårlige til at fortælle om deres CSR 

initiativer, men tværtimod at der ikke er et behov fra forbrugernes side om at høre om initiativerne, 

fordi de iværksatte initiativer simpelthen ikke har interesse for forbrugerne. 

 

Flere af repræsentanterne fortæller, at virksomheder er bedst til at fortælle om deres filantropiske 

initiativer frem for andre CSR initiativer (Alexander, 58.37; Christian, 58.43; Maja, 59.12). Disse udta-

lelser kommer også til udtryk ved at se på, hvad der optager repræsentanterne undervejs i inter-

viewene. Det er tydeligt, at repræsentanterne overvejende fortæller om deres oplevelser af virksom-

heder, som donerer penge eller på anden vis støtter frivillige aktiviteter (1. Interview, 31.15-36.35; 2. 

Interview, 4.35; 9.41; 11.20), hvor omfanget af andre CSR tiltag, som virksomheder kan iværksætte, 

bliver væsentlig mindre omtalt.  

Foruden filantropiske tiltag, som virksomheder kan iværksætte, har flere af repræsentanterne også 

bidt mærke i, at virksomheder som Ikea, H&M, Novo Nordisk, Mærsk, Dong, Arla og Nike gør meget 

for deres ansatte i form af sundhedsordninger og –forsikringer (2. Interview, 3.45), ikke anvender 

børnearbejde (2. Interview, 12.35) eller har fokus på miljø, økologi og klima (1. Interview, 9.12; 

10.05). 

Maja, Caroline og Alexander fortæller, at de har bemærket, at Arla gennem deres reklamer i tv og 

arrangerede øko-dage, hvor køerne kommer på græs, har stort fokus på økologi og miljø (2. Inter-

view, 18.44; 20.18; 21.01). Caroline fortæller, at Arlas reklamer ”jeg tager ansvar” (2. Interview, 

21.20) virker så godt, at ”man får helt dårlig samvittighed, hvis man så ikke gør noget” (Ibid., 21.30). 

Det bliver således tydeligt, at flere af repræsentanterne især bemærker virksomheders CSR initiati-

ver, når de benytter tv-reklamer (1. Interview, 20.50; 2. Interview, 51.15). 

Cecilie har også et indtryk af, at virksomheder bruger deres hjemmesider, ”det er meget muligt, at de 

helt sikkert bruger deres hjemmesider, det er jo en nem måde at gøre det på, men igen det kræver bare, 
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at du er opsøgende” (1. Interview, 21.11). Hendes udtalelse kan tolkes som, at hun ikke vil være opsø-

gende, men i stedet forventer, at informationen kommer til hende. 

 

7.1.2 Forbrugeres rolle i formidlingsprocessen 
 

Som ovenfor beskrevet giver repræsentanterne udtryk for, at de som forbrugere ikke vil være opsø-

gende (2. Interview, 21.11). Alligevel er flere af repræsentanterne enige om, at de kan spille en rolle i 

formidlingsprocessen af virksomheders CSR kommunikation. Det interessante er, at repræsentanter-

ne tager udgangspunkt i en rolle som medarbejder og ikke ud fra et forbrugerperspektiv. Anne for-

tæller fx, ”hvis jeg er stolt af den virksomhed, jeg arbejder for, så vil jeg gå ud og fortælle alle, at (…) vi 

bidrager med det…”(1. Interview, 1.11.00) og pointerer samtidig, at det er vigtigt, at medarbejderne 

er ”velinformerede” (1. Interview, 1.11.32) om virksomhedens CSR initiativer og at hun samtidig op-

lever mund-til-mund metoden (1. Interview, 1.11.18) som en god måde at sprede budskabet på. 

Samme holdning deler Peter, som fortæller, at hvis medarbejderne er velinformerede, vil det virke 

befordrende for en sundere kultur og ”et godt fællesskab” blandt medarbejderne (1. Interview, 

1.11.40). Disse kommentarer viser, at når repræsentanterne i rollen som ansatte føler sig velinforme-

rede og de herigennem oplever en fællesskabsfølelse, hvor de er med til at bidrage til et godt formål, 

motiverer det dem til at fortælle om virksomhedens CSR initiativer.  

Ligeledes udtaler Maja, at hun som kassemedarbejder kan informere kunder om virksomheders CSR 

initiativer enten ved kassen eller ude i butikken (2. Interview, 55.30). Dog er flere af de andre repræ-

sentanter uenige i dette synspunkt, idet de tror, at kunderne vil opleve det som et irritationsmoment 

(56.18), hvilket kan tolkes som, at repræsentanterne mener, at der er en hårfin balance mellem, 

hvornår man som medarbejder udøver en service og hvornår man går over forbrugernes grænser.  

 

Noah vælger forbrugerperspektivet, idet han giver udtryk for, at ”en sjov måde” (2. Interview, 54.52) 

at inddrage forbrugere på kunne være ved ”køb det her og vælg, hvad du vil støtte” (Ibid., 54.19). Han 

fortæller, at man ved at vælge mellem tre initiativer selv bestemmer, hvad ens donation skal gå til og 

derved, hvem man gerne vil hjælpe ved at købe produktet. Sofie fortæller, at hun har set eksemplet 

fungere i praksis, hvilket hun oplevede positivt (2. Interview, 55.01).  

Ud fra repræsentanternes udtalelser kan man udlede, at de gerne vil spille en rolle i formidlingspro-

cessen, hvis de føler sig velinformerede og hvis de selv kan præge deres rolle, som tilfældet er med 

Noahs forslag om selv at vælge sin donation. Dette kan tolkes som, at medindflydelse vægtes højt hos 

repræsentanterne, når CSR initiativerne har interesse for dem eller den virksomhed, de er ansat i. 
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7.2 Medier – analyse og fortolkning 
 

Under temaet medier er følgende perspektiv identificeret: 1) ’medievaner og ønsker til virksomheders 

medievalg’. 

7.2.1 Medievaner og ønsker til virksomheders medievalg 
 
Flere af repræsentanterne giver udtryk for, at virksomheder kan anvende mange forskellige medier 

som tv-reklamer (2. Interview, 25.47; 3. Interview, 31.28), reklamer og informationer på infoskærme 

på eller i busser og tog (2. Interview, 36.34; 3. Interview, 32.08), biografreklamer (2. Interview, 

40.05) og reklamer i forretninger til at fortælle om deres CSR initiativer (1. Interview, 23.45; 24.30; 

24.58), (bilag VI). Flere af repræsentanterne er enige om, at radioreklamer ikke fanger deres op-

mærksomhed og at de zapper mellem kanalerne for at undgå reklameblokkene (3. Interview, 33.10). 

Dog pointerer Emil, at han vurderer, at radioreklamer kan fange håndværkeres opmærksomhed, idet 

de hører meget radio på arbejdet (2. Interview, 5.50). 

Emilie og Tina oplever, at en virksomhed bedst lykkes med deres CSR kommunikation, hvis de formår 

at formidle en kampagne ensformigt på alle deres medieplatforme (1. Interview, 1.05.20; 3. Inter-

view, 1.04.55). Emilie fortæller, at en kampagne er mest synlig ”hvis det er på alle de steder, hvor en 

virksomhed er” (1. Interview, 1.05.20). Deres udtalelser kan tolkes som, at de efterspørger, at virk-

somhederne i højere grad eksponerer deres CSR initiativer ved at anvende medier, som fanger for-

brugeren der, hvor forbrugeren opholder sig. Ligeledes pointerer de, at ved at formidle initiativet 

ensformigt på alle medieplatforme bliver effekten af initiativet meget mere dynamisk. 

 

Generelt giver repræsentanterne udtryk for, at de ikke er opsøgende og kun vil ”kigge efter” (1. Inter-

view, Søren, 22.46) informationen, hvis de ”bliver gjort opmærksomme” (Ibid., 22.50) på den. Repræ-

sentanterne fortæller, at informationen skal komme til dem, hvilket deres medievalg også afslører, 

idet fælles for alle de nævnte medier er, at informationen bliver bragt til dem. Ida udtrykker det også 

ved at sige, at hun har ”skyklapper” på (1. Interview, 23.00), som kan anskues som en metafor for, at 

mediepåvirkningen er enorm, hvilket bevirker, at hun udelukker mange af mediebudskaberne med 

mindre, det hænger lige foran hendes næse. 

Dog er flere af repræsentanterne enige om (1. Interview, 22.30; 55.45), at virksomheder kan benytte 

deres hjemmesider til at fortælle mere uddybende om deres CSR initiativer, for ”så er der noget til den 

opsøgende forbruger” (Ibid., Emma, 55.45). Emma omtaler ’den opsøgende forbruger’ i tredje person 

ental, som kan tolkes som et udtryk for en distancering til denne type forbruger og et udtryk for, at 

hun ikke identificerer sig med at være opsøgende. Cecilie fastslår også, at hun formentlig heller ikke 
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vil benytte sig af muligheden af at få mere information på virksomheders hjemmesider, idet hun ud-

taler ”jeg ville nok ikke gå ind på hjemmesiden, det ville ikke betyde noget for mig” (Ibid., 54.50).  

Repræsentanterne påpeger dog, at informationen ikke nødvendigvis behøver at komme til dem, men 

at det handler om ”at have en interesse for det” (3. Interview, Tina, 47.22). De vil gerne kigge på en 

virksomheds hjemmeside, hvis de har brug for mere information (Ibid., Ella, 49.15), som Tina ud-

trykker ”hvis det er noget man går op i, så skal man nok selv finde ud af det” (Ibid., 48.40). Repræsen-

tanternes udtalelser kan tolkes som, at der er en klar sammenhæng mellem at have interesse for et 

CSR initiativ og lysten til at opsøge informationen. 

 

Tina påpeger, at hun oplever, at forbrugere generelt ikke er så opsøgende (3. Interview, 1.37.10), når 

det handler om CSR, som hun uddyber ved at fortælle ”at det har så lille effekt på vores liv… reelt ik … 

at det er så lidt det påvirker os direkte” (Ibid., 1.37.25) og fortsætter ”hvis bare vi kunne se det, hvis 

bare luften blev sort, eller et eller andet… så ville vi jo gøre noget ved det, sådan der, for det kan vi jo 

ikke ha’, nu skinner solen ikke mere, (…) men fordi det er sådan noget der bare… okey, så skal man bare 

have lidt mere solfaktor på, whatever, det er jo lige meget… så gør man ikke noget ved det, men hvis det 

nu havde en direkte konsekvens på vores liv på den måde vi kunne leve, hvis vi ikke kunne gå på stran-

den mere (…) så ville vi jo tage action med det samme” (Ibid., 1.37.40). Tinas synspunkt kan tolkes 

som, at som forbruger interesserer man sig mere for de initiativer, som man kan se har en indvirk-

ning på ens hverdag og interesser end det, som ikke influerer direkte på ens liv. Hun udtrykker ”jeg 

ville ønske i den perfekte verden, at jeg gik lige så meget op i det, men jeg må bare sige, at det betyder 

mere for mig, det der påvirker min hverdag” (Ibid., 1.14.18). 

 

Flere af repræsentanterne fortæller, at virksomheder kan anvende Facebook, idet de alle sammen er 

brugere af mediet (2. Interview, 34.22; 35.06). Cecilie udtrykker det ved at sige ”det vil være den 

nemmeste måde at komme i kontakt med mig… det er kort og præcist og man skal ikke gøre noget selv” 

(1. Interview, 21.45). Igen kan denne udtalelse tolkes som en manglende lyst til at være opsøgende og 

at de foretrækker, at informationen kommer til dem.  

Dog udtrykker nogle af repræsentanterne, at Facebook ikke er det rette medie til at fange deres op-

mærksomhed på og at reklamer på Facebook ikke er noget, de ”lægger særligt meget mærke til” (2. 

Interview, Noah, 37.00). Noah refererer til Facebook ved at fortælle, at han ”ikke kan huske nogle af de 

der reklamer” (Ibid.). Maja og Marie bekræfter Noah i, at Facebook ikke er det rette medie for dem, 

hvilket Marie uddyber ved at fortælle, at der er ”for mange indtryk til at jeg ville opdage de små rekla-

mer ude i siden” (2. Interview, 37.35) og refererer til, at vennernes opdateringer med billeder og tekst 

ville stjæle hendes opmærksomhed.  
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Tina giver også udtryk for, at virksomheder med fordel kan skrive artikler med et seriøst indhold for 

at sprede budskabet om deres CSR initiativer. Hun oplever, at forbrugere er mere modtagelige over-

for og opmærksom på et budskab, som bliver delt på Facebook af venner, end de er overfor et bud-

skab, som bliver formidlet i fjernsynet (3. Interview, 34.48). Tina siger ”det med at det bliver delt af 

nogen, du kender, gør jo, at du er langt mere opmærksom på det i stedet for, at det bare er sådan en 

reklame i fjernsynet” (Ibid., 35.30) og fortsætter ”det foregår jo mere og mere på nettet, for der er folk 

mere modtagelige” (36.05). Dette synspunkt deles af flere af de andre repræsentanter (Ibid., Liv, 

36.16; Ella, 36.20), fx siger Lis ”du går jo ikke i offensiven, hvis en anden havde delt noget” (Ibid., 36.34) 

og Tina uddyber ”så har man nemlig paraderne nede” (Ibid., 36.45). Tinas udtalelser ”kører det rundt” 

(Ibid., 35.30) og ”paraderne nede” (Ibid., 36.45) kan anskues som metaforer for, at hvis virksomheder 

lykkes med at få budskabet til at florere på Facebook, vil budskabet blive set af et utal af personer, 

som er mere modtagelige, fordi budskabet bliver formidlet gennem familie, venner eller bekendte 

end hvis budskabet var blevet formidlet af virksomheden selv. Man kan argumentere for, at der sker 

en legitimering og spredning af budskabet gennem social båret formidling.  

Simone fortæller, at reklamer muligvis kunne fange hendes opmærksomhed, men understreger, at 

det er vigtigt, at der ikke står særlig meget tekst, hvilket Liv er enig i (Ibid., Simone, 39.04; Liv, 39.18). 

Modsat de andre synes Mille, at Facebook er et useriøst medie til at dele et budskab. Det er tydeligt, at 

repræsentanterne ikke er enige omkring brugen af Facebook som medie og deres forskellige hold-

ninger er måske en reaktion på deres forskellige anvendelse af mediet. 

 

Repræsentanterne nævner overvejende de digitale medier som potentielle medier, virksomheder kan 

benytte til at fortælle om deres CSR initiativer. Maja nævner som den eneste ugeaviser, reklamer, 

foldere og landsdækkende aviser som BT og Ekstra Bladet som medier, hun orienterer sig i og derfor 

oplever som egnede medier, virksomheder kan benytte til at ”fange” (2. Interview, 38.30) hendes 

opmærksomhed, idet hun udtrykker ”der er jo mange, som ser posten hver dag” (Ibid., 25.35). Hun 

fortæller, at hun gerne læser reklamerne og aviserne (Ibid., 25.20; 38.13) – en holdning, som ikke 

deles af de andre repræsentanter, som udtrykker, at de smider deres ”post ud med det samme, hvis det 

ikke er vigtigt” (Ibid., Caroline, 25.40). Flere af repræsentanterne pointerer, at reklamernes budska-

ber forsvinder i aviser og magasiner (Ibid., Alexander, 39.47), fordi ”der er så mange, så man bladrer 

bare over alle de sider, hvor der bare er reklamer” (Ibid., Noah, 38.53).   

At repræsentanterne overvejende nævner de digitale medier, kan tolkes som et udtryk for, at de er 

vokset op i den digitale verden og derfor hovedsageligt benytter de digitale medier i hverdagen og 

derfor ikke som de ældre generationer er vant til at orientere sig i de trykte medier. 
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7.3 Budskab – analyse og fortolkning 
 

Under temaet budskab er følgende perspektiver fremkommet: 1) ’information og gennemskuelighed’, 

2) ’relationen mellem virksomhed og CSR initiativer’ og 3) ’markedsføring’.  

 

7.3.1 Information og gennemskuelighed 
 

Repræsentanterne giver udtryk for, at de oplever, at virksomheder ikke er gode nok til at fortælle om 

deres CSR initiativer og at ”det bliver ikke synliggjort” (1. Interview, Søren, 16.20), hvilke initiativer 

virksomhederne har iværksat og hvordan virksomhederne er med til at gøre en forskel (2. Interview, 

14.24). Dette eksemplificerer de med Coca Cola, som de ikke synes lykkes med at formidle budskabet 

med deres CSR initiativer gennem tv-mediet. 

Et andet eksempel på dette er, at Maja giver udtryk for, at hun savner mere information om, hvordan 

Coop gennem salg af Fairtrade produkter hjælper producenterne. Hun foreslår, at en videosekvens 

med en producent, som forarbejder et produkt, kunne være en ide. Hun fortæller, at en historie om 

”en eller anden dame (…) skal lave det her stykke tøj, jamen så forklare hvad får damen af Coop for, at 

hun kan lave det. Hun får måske nogle gode stole og de rigtige materialer til at sidde og sy med…” (2. 

Interview, 15.03) Maja præciserer, at dette kunne skabe indsigt i, at det som Coop siger, de gør for 

producenterne rent faktisk, er det, de gør, hvilket Christian og Caroline er helt enige i (Ibid., 16.30). 

Maja fortæller, at det kunne være interessant at få sat ansigt på producenterne og ikke mindst indsigt 

i deres arbejdsvilkår (Ibid., 16.20). Noah fortæller også, at en ”barcode som man lige scannede ind” 

(Ibid., 15.39) kunne være en god måde for forbrugere til at få mere information omkring virksomhe-

ders CSR initiativer. Ud fra repræsentanternes udtalelser bliver det tydeligt, at de efterspørger, at det 

skal være lettere tilgængeligt at få den nødvendige viden. 

Repræsentanterne efterspørger også, at virksomheder bliver bedre til at fortælle om, hvilke resulta-

ter de har opnået med et CSR initiativ (1. Interview, 39.13; 40.01; 2. Interview, 17.22; 3. Interview, 

40.50; 42.00). Cecilie udtrykker det ved at fortælle, at hun godt kunne tænke sig ”at se et billede. Fx 

billede af en skole eller et billede af børn der får udleveret en vanddunk, der kan rense eller… eller en 

lille video fra fabrikken…” (1. Interview, 39.20) og præciserer, at hun savner noget konkret, man kan 

forholde sig til og ikke mindst at se, at ens donation har gjort en forskel. Søren supplerer ved at for-

tælle, at han savner ”en konkret opfølgning på, hvordan er det gået et par år efter eller måske tre år 

efter… kører det her projekt videre af sig selv eller har det brug for mere hjælp… penge eller rådgivning” 

(Ibid., 40.01).  

Cecilie mener, at det er det, som afholder mange fra at støtte virksomheder, som har iværksat filan-

tropiske initiativer, fordi de oplever, at deres bidrag ”bliver spist op af administrationen” (Ibid., 39.50), 
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som kan ses som en metafor for hendes oplevelse af fordelingen af donationen. Anne tror også, at 

man lettere vil kunne huske det, hvis man præcist ved, hvad virksomhederne støtter og henviser igen 

til, at hun savner information om CSR initiativet (Ibid., 41.05).  

 

Flere af repræsentanterne giver udtryk for, at man hurtigt glemmer, hvilke CSR tiltag virksomheder-

ne har iværksat, hvilket Søren udtrykker ved at fortælle ”det er meget kortvarigt, man hører noget og 

så bagefter så… så forsvinder det. Der bliver ikke bagefter reklameret efterfølgende for virksomheden, at 

nu har vi fået styr på det her …” (Ibid., 15.58). Søren fortæller, at for ham er det helt centralt, at virk-

somheden formår ”at gøre et ordentlig indtryk” (Ibid., 16.37) for ellers opleves deres indsats bare som 

en ”event” (Ibid., 16.40), som man hurtigt glemmer igen.  

Emilie uddyber ved at fortælle, ”jeg har lidt fået indtrykket af, at mange virksomheder har de her CSR 

initiativer og har dem liggende som et skjold, de kan bruge, når der kommer et eller andet, som værende 

en tøjfabrik, som er gået i brand. Jamen, de har den her… code of conduct, et eller andet, som viser, vi gør 

det ikke … og så lægger de den i skuffen igen til næste gang, der sker et eller andet… Det kunne måske 

virke sådan lidt… argh, de kunne måske have den oppe hele tiden… hænge den op i en flot ramme, hvad 

ved jeg, så den er synlig hele tiden og ikke kun for lige at pudse glorien og sige, vi gør det altså godt nok” 

(1. Interview, 17.01 ). Emilies talevendinger ”liggende som et skjold” og ”hænge den op i en flot ram-

me” (Ibid.) er metaforer, som kan tolkes som, at virksomhedens CSR initiativer ikke skal anvendes 

som et skjold eller noget, som virksomheden bruger til at ”pudse glorien” med og forsikre dem selv og 

andre om, at ”de gør det godt nok” men derimod, at virksomhedens CSR initiativer bliver den lede-

stjerne, som virksomheden arbejder hen imod og at der skal være substans, gennemskuelighed og 

resultater i virksomhedens CSR initiativer. 

 

Repræsentanterne fortæller, at det også har stor betydning for dem at blive informeret omkring stør-

relsen på CSR initiativer, da denne viden er med til at gøre initiativerne ”håndgribelig” (1. Interview, 

Peter, 33.01) og ”konkret” (Ibid., Anne, 31.15; Emma, 31.40) for dem samt at ”det er til at forholde sig 

til” (Ibid., Søren, 32.12). Det bliver således tydeligt, at repræsentanterne efterspørger mere konkret 

information om, hvad der går til hvad. De udtrykker, at de efterspørger tal og fakta om, hvad virk-

somheder støtter og om hvor mange procent, der går til hvad (1. Interview, 37.45; 39.10), eksempel-

vis opstillet som en ”en lille lagkage hvor man kan se det” (Ibid., Cecilie, 39.35). Repræsentanterne 

pointerer ligeledes, at det er vigtigt, at virksomhederne har et budskab med deres CSR initiativer og 

at dette budskab formidles til forbrugerne (1. Interview, 1.02.37; 1.03.38).  
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7.3.2 Relationen mellem virksomhed og CSR initiativer 
 

Flere af repræsentanterne giver udtryk for, at for dem har det ingen betydning, hvorvidt en virksom-

hed støtter et lokalt, nationalt eller et globalt initiativ. Tværtimod handler det om, hvorvidt virksom-

heden støtter noget, hvor relationen mellem virksomhedens produkter eller services harmonerer 

med deres CSR initiativ. Anne uddyber ved at give et eksempel med en vandflaske, hvor hun opleve-

de, at der var en tæt relation mellem det, man som forbruger støttede ved at købe produktet og hvad 

virksomheden producerede, hvilket hun synes havde en rigtig god effekt for hende (Ibid., 30.30). 

Repræsentanterne giver også udtryk for, at det er centralt, at CSR initiativet ”giver noget til samfun-

det” (1. Interview, Emma, 29.25) eller at initiativet har en personlig betydning for forbrugerne. Emilie 

uddyber ved at fortælle, at for hende er det vigtigt, ”hvilket forhold jeg har til det, der bliver støttet” 

(Ibid., 29.45), hvilket bliver eksemplificeret med, at hvis man kender en, som har haft kræft, vil man 

gerne støtte kræftforskning. Tina oplever, at det handler om ”nærhedsprincippet” (3. Interview, 

1.05.48) og at når et CSR initiativ er tæt på ens selv, som Mærsks donation til operahuset, eller den 

hjemløse på gaden, så bemærker vi det i højere grad, end når initiativet er langt væk som et initiativ i 

Afrika. Dette begrunder hun med, at når man kan se effekten af et initiativ og at initiativet gør en for-

skel for en selv som forbruger, så tillægger man det en større betydning (Ibid., 1.05.50).  

Det bliver således tydeligt, at de fleste repræsentanter er optagede af, om virksomhedernes CSR initi-

ativer ”batter for samfundet” (Ibid., Emma, 29.26) og gør en forskel.  

 

7.3.3 Markedsføring 
 

Repræsentanterne giver udtryk for, at produktionsvirksomheder generelt kan blive bedre til at vise 

på deres produkter, at de har iværksat CSR initiativer. Emma nævner farver som en løsning til at fan-

ge forbrugernes opmærksomhed, idet hun fortæller, at en ”kontrafarve” (1. Interview, 51.59) på em-

ballagen eller hvis det fremgik på emballagen, at man ved køb af produktet var med til at støtte et 

godt initiativ, kunne skabe blikfang (Ibid., 51.57). Hun fortæller ”hvis det stod på posen fx … lige i øje-

blikket støtter vi sådan og sådan eller vi gør sådan og sådan for miljøet eller et eller andet, så ville jeg da 

klart tænke fedt, fordi der er så meget oppe omkring miljøet i øjeblikket…” (Ibid., Emma, 51.57). Noah 

synes, at virksomheder med fordel kunne fortælle en historie om produktet, da dette kunne vække 

forbrugerens interesse og lyst til at søge mere information (2. Interview, 33.22).  

Ella og Liv mener også, at det er en åbenlys og direkte metode at anvende emballager til at fortælle 

om virksomheders CSR initiativer, idet man bemærker det, når man køber produktet (3. Interview, 

19.40). Omvendt synes Lis, at emballager forsimpler tingene og kun er en reklame for reklamens 

skyld (Ibid., 21.21).  
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Cecilie foreslår også, at virksomheder kunne anvende ”smileys” eller ”stickers” (1. Interview, 54.22; 

54.48) til at fange forbrugernes opmærksomhed samt en mindre tekst ”gå ind og læs på vores hjem-

meside” (Ibid., 54.30), som opfordrede forbrugerne til at besøge virksomhedens hjemmeside for mere 

information. Repræsentanterne giver udtryk for, at det er godt, at man har mulighed for at få mere 

information ved at besøge hjemmesiden og at det samtidig ikke fylder noget på produktet (Ibid., 

55.45).  

Anne, Ida og Emil nævner også ”QR koder” (Ibid., Anne, 55.58) som en nem måde at få information om 

virksomheders CSR initiativer, idet Anne udtaler, at QR koder er ”nemt og hurtigt… og vi render alle 

sammen rundt med vores mobil i hånden” (Ibid., 56.22). Cecilie supplerer ved at foreslå, at virksomhe-

den kunne skrive ”scan mig og en smiley” (Ibid., 56.39). Emil foreslår også, at man ved at scanne QR 

koden kunne få en lille video, hvor virksomhedens CSR initiativ blev uddybet (2. Interview, 49.27). 

Flere af repræsentanterne er enige om, at det er godt, hvis der sammen med QR koden er en mindre 

tekst, et billede, en tegneserie eller en lille film, som viser virksomhedens CSR initiativ (Ibid., 49.52). 

Igen kan deres synspunkter og holdninger tolkes som, at deres interesse skal vækkes og de skal gøres 

nysgerrige, før de vil opsøge informationen. Modsat de andre oplever Emilie brugen af QR koder be-

sværligt, idet hun fortæller ”jeg ville synes, det er for besværligt og jeg skal lige finde min telefon frem 

og jeg skal lige finde den app frem og hvor er det lige, den er henne…” (1. Interview, 56.42).  

Repræsentanterne udtalelser omkring brugen af QR koder kan ses som endnu et eksempel på, at jo 

mindre repræsentanterne selv skal gøre for at få informationen, jo bedre er det. Fx udtaler Ida i for-

bindelse med, hvorfor hun oplever QR koder positivt, at ”man skal ikke huske en hjemmeside” (Ibid., 

56.27). Idas udtalelse og repræsentanternes generelle oplevelser kunne eksemplificere nutidens for-

brugere, som i en digitaliseret verden er vant til at kunne få informationer alle steder til alle tider og 

derfor oplever det besværligt, når de selv skal gøre noget for at få informationen. Det kunne også 

tolkes som, at deres manglende lyst til at lede efter informationen blot er en indikation på, at virk-

somheders CSR tiltag ikke er interessante nok til, at de vil være opsøgende. 

 

Anne og Maja fortæller, at det er effektfuldt, når virksomheder skriver på produktet (2. Interview, 

47.31) eller på anden vis tydeliggør, hvad de har iværksat af CSR initiativer, idet Anne siger, ”hvis der 

er en reklame for et eller andet, at det så lige står forneden med småt (…) bare lige noget tekst forneden, 

at det støtter vi eller hvis de nu har flere ting, de går ind og støtter” (1. Interview, 57.40). Caroline deler 

samme opfattelse, idet hun fortæller, at ”en tegneserie som illustrerer, hvad det er, de gør” (2. Inter-

view, 47.43) på emballagen vil fange hendes opmærksomhed, fordi hun ofte fanges af det visuelle. 

Netop det visuelle betoner Liv, Lis og Ella også virker stærkt på dem (3. Interview, 33.25).  
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Anne pointerer, at hvis noget skal fange hendes opmærksomhed, skal hun ”blive bombarderet med 

det” (1. Interview, 57.40). Omvendt understreger Søren, at for meget information kan have en negativ 

betydning for ham, idet han fortæller, ”hvis der er alt for meget af det, så ville jeg ignorere det til sidst” 

(Ibid., 58.36). Han synes, at hvis virksomheder i stedet ”skiller sig ud i forhold til mængden som fx en 

skæv reklame eller et eller andet” (Ibid., 59.25) og dermed markedsfører sig selv og deres CSR initiati-

ver anderledes end konkurrenterne (Ibid., 58.36), vil det have en positiv effekt. Det bliver tydeligt, at 

repræsentanterne fanges af de produkter eller services, som bliver markedsført forskelligt fra andre 

ting, idet Søren og Ida er enige i, at det ”irriterende” (Ibid., Ida, 1.06.58) og det ”skæve eller anderledes” 

(Ibid., Søren, 1.07.01) fanger deres opmærksomhed.  

Netop evnen til at tænke nyt og kreativt vægter Liv også positivt, idet hun fortæller om en reklame 

om afrikanske kvinder og deres muligheder som gravide. Hun fortæller, at hun blev fanget af rekla-

men i toget, fordi den gjorde brug af nogle nye virkemidler, hvilket gjorde reklamen interessant, selv-

om at budskabet var ganske alvorligt (3. Interview, 39.44). 

Ud fra repræsentanternes udtalelser bliver det klart, at de forventer, at virksomheder tænker ”ud af 

boksen” og er klar til at anvende medierne og kommunikationskanalerne på nye, anderledes og krea-

tive måder til at fange forbrugernes opmærksomhed. Repræsentanterne giver flere steder udtryk for, 

at de vil gøres nysgerrige, før de selv vil være opsøgende. Dette fremgår også, når Maja giver et for-

slag til, hvordan virksomheder kan udnytte de fysiske rum til at markedsføre deres produkter. Hun 

fortæller, at en virksomhed kan anvende iøjefaldende udstillingsmateriale til at fange forbrugerens 

opmærksomhed og gøre dem nysgerrige efter mere information (2. Interview, 48.54).  

 

7.4 Betydningen af CSR for forbrugere  
 

Følgende perspektiv er fremkommet under temaet betydningen af CSR for forbrugere: 1) ’at til-

lægge CSR en betydning’.  

 

7.4.1 At tillægge CSR en betydning 
 

Indledningsvis giver flere af repræsentanterne udtryk for, at de tillægger det betydning, at virksom-

heder iværksætter CSR initiativer (3. Interview, 3.05). For Tina er det etik, miljøansvar, dyrevelfærd 

og menneskerettigheder, som spiller en rolle (Ibid., 3.18). For Liv er det også det helbredsmæssige, 

som er af betydning, idet hun synes, at det er væsentligt at blive oplyst om indholdet i produkter 

(Ibid., 5.04). Simone tillægger miljøhensyn en betydning, idet hun oplever det betydningsfuldt, at 
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virksomheder ikke forurener miljøet gennem udledning af forurenet spildevand og affald (Ibid., 

7.05). 

Repræsentanterne giver således tydeligt udtryk for, at CSR på den ene eller anden måde spiller en 

rolle i deres liv. Det interessante er, at da moderator i slutningen af interviewet gennemfører en øvel-

se med dem, hvor de skal nævne de virksomheder, hvor de gerne vil vide mere om deres CSR initiati-

ver, bliver repræsentanterne overvejende stille og har svært ved at komme på virksomheder. Da mo-

derator spørger ”Er det svært?” (Ibid., 1.23.50), svarer repræsentanterne ja, men har vanskeligt ved at 

begrunde, hvorfor det er svært. Denne modsigelse mellem det sagte og deres handlinger kan tolkes 

som, at det er forholdsvist omkostningsfrit at udtale, at CSR og etik betyder noget, men at det kan 

være sværere efterfølgende at udleve det. Repræsentanternes ivrighed efter at dele deres forhold til 

CSR og etik kan også tolkes som en søgen efter at blive opfattet som en etisk forbruger. Tina giver 

udtryk for dette, da hun udtaler ”hvad der er rigtigt at mene” (Ibid., 1.41.25), som netop kan tolkes 

som, at man gerne vil opfattes som et social ansvarligt individ.  

Repræsentanternes udtalelser kan også tolkes som et ”udtryk for den der dobbeltmoral” (Ibid., Tina, 

1.40.11), idet repræsentanterne giver udtryk for, at de først siger, at CSR interesserer dem, men bag-

efter stiller spørgsmålstegn ved oprigtigheden af deres egen interesse. Tina uddyber det ved at sige 

”det der med, at vi basically ønsker, at alt skal være bedre i verden og at virksomhederne derfor skal 

tage et ansvar og forbedre tingene og alt skal bare være godt og skønt… men reelt er det ikke noget, vi 

tager stilling til” (Ibid., 1.40.12). 

Repræsentanterne har også svært ved at være konkrete og sætte navne på virksomheder, som de 

oplever, er gode til at formidle deres CSR initiativer, hvilket kunne opfattes som en manglende til-

knytning til CSR begrebet. Som den eneste udtaler Lis ”jeg har ikke den holdning, at det er det vigtig-

ste, der er mange andre ting, som interesserer mig først” (Ibid., 1.41.40), hvilket hun forklarer, er be-

grundelsen for, at der ikke står nogle virksomheder på hendes papir, idet hun ikke oplever, at CSR 

spiller en betydningsfuld rolle for hende. Liv giver også afslutningsvist udtryk for en oprigtig hold-

ning til CSR, idet hun siger ”det slog mig lidt, at det egentlig ikke interesserede mig… det var bare så-

dan, at nu skal vi nævne nogle” (Ibid., 1.46.55), som kunne tolkes som, at da hun skulle nævne nogle 

virksomheder, blev det tydeligt for hende, at CSR måske alligevel ikke rangerede så højt på hendes 

prioriteringsliste, som hun umiddelbart forestillede sig.  

Dét, at repræsentanterne har svært ved at nævne virksomheder, kan også tolkes som, at så snart CSR 

bliver for abstrakt, så er deres interesse ikke stærk nok til at fastholde dem. Man kan argumentere 

for, at i bestræbelsen på at fange repræsentanterne og involvere dem skal CSR være konkret og nær-

værende. På det overordnede abstrakte plan foretrækker de øjensynligt at lade sig informere passivt 

af medierne.  
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Det er interessant, at repræsentanterne overvejende er enige om, at de gerne vil vide mere om, hvilke 

CSR initiativer multinationale virksomheder har iværksat (Ibid., 1.23.55). Tina begrunder selv denne 

interesse med ”det er også fordi man ved, at de har pengene til det, hvis de ville gøre en forskel, så kun-

ne de satme rykke noget ik” (Ibid., 1.31.25), hvilket kan tolkes som, at man som forbruger ved, at de 

store danske virksomheder som Arla, Mærsk og Novo Nordisk har pengene til at gøre en forskel in-

den for CSR området. På den ene side er det interessant, at repræsentanterne overvejende nævner 

store virksomheder, som de forventer bærer et socialt ansvar i stedet for at nævne virksomheder, 

som de har en personlig interesse i. Det kan tolkes som en manglende personlig stillingstagen til CSR, 

hvor det er lettere at anlægge et samfundsperspektiv. Dog kan der argumenteres for, at initiativerne 

også kan have en afsmittende indvirkning på repræsentanternes liv, hvilket kan være begrundelsen 

for valg af virksomheder. På den anden side kan deres valg også ses som en naturlig reaktion på tids-

presset i situationen.  

Foruden de multinationale virksomheder, som går igen hos flere af repræsentanterne, nævner de 

også andre virksomheder. Deres valg kan tolkes som, at der er en relation mellem valg af virksomhe-

der og repræsentanternes naturlige interesse inden for området og deres lyst til at vide mere. Fx 

nævner Liv bageriet Aurion (bilag VII), hvor hun begrunder valget med ”det er sådan meget inde i min 

verden” (Ibid., 1.25.45) og ”interessebaseret” (Ibid., 1.43.55), som netop kan tolkes som, at valg af 

virksomhed er valgt ud fra, at hun gennem sit arbejde har en interesse i virksomheden. Hun nævner 

også designvirksomheden Day Birger et Mikkelsen (bilag VII), som hun begrunder med, at den har 

nogle flotte designs og hun gerne vil vide mere om dens CSR initiativer. Mille skriver H&M og Malene 

Birger (bilag VII), men får ikke uddybet sit valg af virksomheder. Hendes valg af virksomheder kan 

måske være et udtryk for, at hun køber virksomhedernes produkter og derigennem har en naturlig 

interesse i at vide mere om virksomhedernes CSR initiativer. Simone giver også udtryk for den per-

sonlige interesse, da hun nævner Arla som virksomhed. Hun begrunder sit valg med, at hun spiser 

Arlas produkter samt at hun er uddannet inden for fødevarevidenskab og derfor har en naturlig inte-

resse på fødevareområdet (Ibid., 1.24.45).  

Omvendt skriver Ella designvirksomheden Hummel på sin seddel, men uddyber sit valg af virksom-

hed med, at ”alle dem jeg har skrevet, dem benytter jeg mig ikke af” (Ibid., 1.42.50), hvilket er en klar 

udmelding om, at for hende hænger valg af virksomhed og interesse ikke nødvendigvis sammen. Hun 

forklarer, at hun oplever, at de virksomheder, som hun allerede køber noget hos, er gode til at for-

midle deres budskaber samtidig med, at hun har været opsøgende. Således kan man tolke hendes 

valg af virksomheder som, at de er baseret på nysgerrighed.  

 

En anden interessant observation omkring repræsentanternes valg af virksomheder er, at de overve-

jende vælger virksomheder, som er indenfor de CSR områder, som samtaleemnerne i interviewet har 
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omhandlet, nemlig det etiske og det filantropiske ansvarsområde. Simone udtrykker netop dette ved 

at forklare, hvorfor hun har valgt Arla som virksomhed, idet hun siger ”det var i samme tråd med alt 

det, vi har snakket om” (Ibid., 1.24.30) og Liv udtaler ”så bliver jeg lige sporet ind på noget” (Ibid., 

1.46.15).  

Dette ses også, da Tina fortæller ”men jeg tror bare, hvis man ikke lige bliver sporet ind på noget… så… 

sådan tror jeg, at vores hjerne fungerer… at så kan vi ikke overskue det” (Ibid., 1.44.25). Dette kan ses 

som en metafor for den problematik, at når repræsentanterne ikke bliver stillet nogle brancher på 

forhånd, men i stedet har alle brancher at vælge mellem, vil de automatisk søge de brancher og virk-

somheder, som beskæftiger sig med nogle af de områder, som repræsentanterne netop har diskute-

ret undervejs i interviewet. 

Netop denne problematik stemmer fint overens med det faktum, at repræsentanterne overvejende 

vælger virksomheder, som er CSR bevidste inden for miljø, etik og filantropi. Tina giver udtryk for 

dette ved at nævne miljø og etik som de områder, virksomheder i dag fokuserer på, fordi de matcher 

samfundets nuværende forventninger, idet hun udtaler ”social ansvarlighed dækker over enormt 

mange ting, men det eneste der er sexet at snakke om, det er miljø og øh … etik og menneskerettigheder” 

(Ibid., 10.46). Det kan tolkes som, at nogle CSR områder må betragtes som forventelige i danske virk-

somheder, hvilket automatisk betyder, at forbrugere fokuserer på andre CSR områder så som miljø, 

etik og filantropi. Netop denne betragtning påpeger Mille, idet hun udtrykker, at nogle CSR initiativer 

er helt naturlige at forvente af virksomheder og at de initiativer derfor virker for let købte (Ibid., 

23.31) – en holdning, som kunne stemme overens med Carolines udtalelse (1. Interview, 1.00.46). 

 

7.5 Sammenfatning 
 

Dette afsnit vil sammenfatte de overordnede perspektiver fra andet analyseafsnit med hovedpointer 

fra hvert tema. 

Under formidling pointerede flere af repræsentanterne, at de synes, at danske virksomheder ikke er 

gode nok til at fortælle om deres CSR initiativer. Det kommer også til udtryk ved, at repræsentanter-

ne har sværere ved at komme i tanke om virksomheder, som de oplever har iværksat CSR tiltag. 

Repræsentanterne forholder sig også til, hvorvidt de selv kan spille en rolle i formidlingsprocessen af 

virksomheders CSR initiativer. Her tager de udgangspunkt i en rolle som ansat i en virksomhed, hvor 

de udtrykker, at det er vigtigt at være velinformet om initiativerne for at kunne viderebringe budska-

bet til andre. Én repræsentant foreslår, at forbrugere kan deltage i udvælgelse af CSR initiativer og 

dermed have medbestemmelse over, hvilke initiativer de støtter. 
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Under medier giver repræsentanterne udtryk for, at virksomheder kan anvende tv-reklamer, rekla-

mer og informationer på infoskærme på eller i busser og tog, biografreklamer og reklamer i forret-

ninger til at fortælle om deres initiativer. Repræsentanterne understreger, at de generelt ikke vil væ-

re opsøgende og lede efter informationen med mindre, at de har en interesse for initiativet. Tværti-

mod kunne deres valg af medier indikere, at de foretrækker, at informationen kommer til dem. 

Repræsentanterne er uenige om brugen af Facebook og hvorvidt det sociale medie er et velegnet 

kommunikationsmedie mellem virksomhed og forbrugere. Nogle af repræsentanterne påpeger, at de 

er mere modtagelige overfor et budskab, som er blevet delt af en ’ven’ på Facebook, end de er overfor 

et budskab, hvor virksomheden er afsenderen. Andre oplever Facebook som et useriøst medie, hvor 

de ikke vil være opmærksomme på reklamer eller andet materiale formidlet af virksomhederne. 

 

Under budskab pointerer repræsentanterne, at de synes, at virksomheder ikke er gode nok til at for-

tælle om formålet med deres CSR initiativ, størrelsen på initiativet og efterfølgende følge op på resul-

taterne af initiativet. 

Repræsentanterne giver også udtryk for, at det ikke har nogen betydning for dem, hvorvidt virksom-

hedens CSR initiativ er et lokalt, nationalt eller globalt initiativ. Tværtimod præciserer de, at det er 

essentielt, at der er en relation mellem initiativ og virksomhed eller at initiativet har en personlig 

betydning for dem eller nogen, de holder af.  

Repræsentanterne giver også et bud på, hvordan virksomheder på emballagen kan markedsføre, at 

de CSR bevidste. De nævner kontrafarve, tegneserie, smileys og stickers som mulige iøjefaldende 

metoder til at fange forbrugerens opmærksomhed på. De pointerer også, at man via en QR kode kan 

få mere information om virksomhedens CSR initiativ. Flere af repræsentanterne påpeger, at de ofte 

fanges af de visuelle og anderledes virkemidler og derfor opfordrer virksomheder til at tænke nyt og 

kreativt, når de skal formidle deres CSR initiativer.  

 

Under betydningen af CSR for forbrugere giver repræsentanterne indledningsvist i interviewet ud-

tryk for, at de tillægger virksomheders arbejde med CSR initiativer betydningsfuldt, men efterfølgen-

de har de sværere ved at nævne nogle virksomheder, hvor de gerne vil høre mere om deres initiati-

ver. Flere af repræsentanterne begrunder denne modsigelse mellem, hvad der er rigtigt at mene og 

deres efterfølgende erkendelse af, at CSR alligevel ikke spiller en så betydningsfuld rolle i deres hver-

dag med, at med mindre CSR initiativet har en effekt på deres hverdag, tillægger de det i realiteten 

ikke den store betydning. 

Repræsentanterne betoner, at de er interesseret i at vide mere om, hvilke CSR tiltag som de store 

multinationale virksomheder har iværksat, som begrundes med, at virksomhederne har pengene til 
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at gøre en forskel på CSR området. Derudover nævner repræsentanterne også mindre virksomheder, 

hvor deres valg er begrundet i, at de har en interesse i virksomhederne. 

 

8.0 Analyse – teoretisk forståelse og analyse 
 

Det har ikke været muligt at finde eksisterende teori, som omhandler de tidligere opstillede temaer. 

Derfor analyseres der på tredje analyseniveau ud fra eksisterende teori og derved kobles temaerne 

fra andet analyseniveau på en ny måde. 

 

8.1 CSR kommunikationsstrategier – Morsing & Schultz  
 

Morsing & Schultz forsøger med deres tre CSR kommunikationsstrategier at dække feltet fra traditio-

nel monolog- til dialogbaserede stakeholder-relationer. De argumenterer for, at virksomheder i be-

stræbelsen på at få deres CSR kommunikation til at fremstå troværdig må medtænke stakeholderne 

og dermed bliver stakeholderinvolvering tiltagende mere betydningsfuldt (2010:91,105). 

Hvis man skal sammenholde empirien med Morsing & Schultz’s CSR kommunikationsstrategier 

(Ibid.), giver flere af repræsentanterne udtryk for, at de oplever, at danske virksomheder overvejende 

anvender medier som tv-reklamer, magasiner og deres hjemmeside (1. Interview, 20.50). Repræsen-

tanternes observationer med hensyn til medievalg kunne være et udtryk for, at danske virksomheder 

anvender stakeholder-informationsstrategien, som er en envejskommunikationsstrategi. Her ansku-

es CSR kommunikationen overvejende som fortællende og informerende, hvor stakeholdernes ople-

velser ikke inddrages i kommunikationsstrategien (Morsing & Schultz, 2010:93-97).  

Det interessante er, at repræsentanterne er ret delte omkring, hvilke medier de foretrækker, at virk-

somhederne anvender. Hovedparten af repræsentanterne foretrækker, at virksomheder benytter tv, 

reklamer og infoskærme på busser og i toge samt reklamer i butikkerne – således medier, hvor re-

præsentanterne får informationen serveret, uden at de selv skal være opsøgende. Omvendt er de ret 

uenige om, hvorvidt Facebook er et egnet medie. Ingen af repræsentanterne nævner blogs eller andre 

sociale medier, hvor de selv kan spille en aktiv rolle. Deres udtalelser analyseres som, at de ”endnu” 

ikke er parate til at være i dialog og ”samtale” (Orfelt, 2011:121) med virksomhederne og lade deres 

oplevelser og holdninger få en afsmittende effekt på CSR initiativet. Deres udtalelser tolkes således 

som, at de modsat Morsing & Schultz (2010:93-97) ikke oplever, at virksomhederne med fordel kan 

anvende stakeholder-involveringsstrategien. Dette understøttes af, at repræsentanterne ikke ople-

ver, at de selv kan spille en rolle i formidlingsprocessen, idet de da moderator siger ”kunne I alligevel 
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spille en rolle i formidlingsprocessen?” (1. Interview, 1.10.44), vælger at tage udgangspunkt i en rolle 

som medarbejdere og ikke som forbrugere. Der er faktisk kun én enkelt repræsentant, som anlægger 

et forbrugerperspektiv på spørgsmålet og foreslår, at virksomheder kunne inddrage forbrugere i 

beslutningen om, hvilket socialt initiativ, de gerne ville støtte gennem valgmuligheder på emballagen 

ved køb af samme produkt (2. Interview, Noah, 54.19). Noahs forslag kunne pege i retning af, at 

stakeholder-responsstrategien, som er karakteriseret ved, at virksomhederne ønsker at gøre deres 

CSR initiativer relevante for eksterne stakeholdere, kunne være en mulig CSR kommunikationsstra-

tegi (Morsing & Schultz, 2010:93-97).  

Samlet peger repræsentanternes udtalelser på, at de ikke har en udpræget interesse i at blive invol-

veret i større grad i kommunikationsstrategien. Men Noahs forslag kan give et lille fingerpeg om, at 

hvis virksomhederne bibringer forbrugere en viden om de iværksatte CSR initiativer og inddrager 

dem ved at give dem nogle konkrete og relevante valgmuligheder, så er der mulighed for at øge in-

volveringsgraden. 

 

Måske er repræsentanternes oplevelser af, hvordan virksomheder skal formidle deres CSR initiativer 

et udtryk for, at CSR i Danmark stadig er et så forholdsvist ukendt og flertydigt begreb (Vallentin, 

2011:35), at hovedparten af repræsentanterne endnu ikke er bevidste om begrebets omfang. Man 

kan argumentere for, at kløften mellem ”hvad der er rigtigt at mene” (3. Interview, Tina, 1.41.25) og 

deres reelle stillingstagen kommer til udtryk ved, at repræsentanterne endnu ikke er parate til at 

deltage aktivt i kommunikationsprocessen, men derimod foretrækker at agere passive. Således kan 

man argumentere for, at virksomheders arbejde med CSR enten er for abstrakt og fremmed til at væ-

re i repræsentanternes bevidsthed eller at det simpelthen ikke interesserer dem nok til, at de vil være 

deltagende i kommunikationsprocessen.  

Repræsentanternes udtalelser kunne indikere, at danske virksomheders arbejde med CSR stadig bør 

kommunikeres gennem en envejskommunikationsstrategi. Eller også skal virksomhederne finde ud 

af, hvordan de får gjort de unge forbrugere bevidstgjorte og interesserede i deres initiativer, således 

at de unge er mere opsøgende og deltagende. 

 

8.2 Implicit versus eksplicit kommunikationsstrategi – Matten & Moon og Schmeltz 
 

Morsing et al. (2008:98) udtrykker, at den traditionelle danske tilgang til CSR kommunikation ofte 

har været at anvende en diskret og implicit kommunikationsstrategi i modsætning til USA, hvor man 

oftest har anvendt en mere eksplicit kommunikationsstrategi. 
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Man kan argumentere for, at empirien eksemplificerer teorien om, at danske virksomheder ofte an-

vender en CSR implicit kommunikationsstrategi (Matten & Moon, 2008), idet repræsentanterne ud-

trykker, at virksomhederne ikke åbenlyst fortæller om deres iværksatte initiativer og ikke kommuni-

kerer alle socialt ansvarlige tiltag ud som CSR initiativer (1. Interview, Peter, 12.43; Søren, 13.10). 

 

Direkte forespurgt har repræsentanterne også svært ved at fortælle om virksomheder, som de ople-

ver lykkes med deres CSR kommunikation (3. Interview). Denne observation kan dels tolkes som, at 

den implicitte strategi, som mange danske virksomheder vælger (Morsing et al. 2008:98), ikke bliver 

bemærket af repræsentanterne og dels, at CSR endnu ikke har indprentet sig i deres bevidsthed og 

derfor er de ikke opmærksomme på virksomheders CSR kommunikation.  

En af repræsentanterne har også en oplevelse af virksomheders CSR kommunikation, som yderligere 

bekræfter argumentationen, idet hun siger ”når det handler om… øhh… ansatte i Danmark, så tænker 

jeg ikke, at man har det så slemt, så man har brug for noget ekstra, så… vil det give mere mening at sige, 

at man undgår børnearbejde og sådan… så jeg ved ikke, om det sådan er noget, man kan brande sig selv 

på, at man gør noget ekstra for sine medarbejdere… jeg tænker, det måske mere bare sådan godt for 

virksomheden selv” (2. Interview, Caroline, 1.00.46). På trods af moderators manglende formåen til at 

få Caroline til at præcisere hendes udtalelse, kan man alligevel tolke hendes udsagn som, at hun ople-

ver, at gode medarbejderforhold er en selvfølge i Danmark og at hun derimod forventer, at virksom-

heder skal iværksætte CSR initiativer, som gør en reel forskel for andre, som fx at ”undgå børnearbej-

de” og som gør mere end, hvad lovgivningen påbyder virksomhederne. Caroline udtaler, at ansatte i 

Danmark ikke har brug for noget ”ekstra”, hvilket i henhold til Matten & Moon (2008) kan tolkes som, 

at danske virksomheder følger den implicitte strategi, idet de følger de love og regler, der findes for 

virksomheder i Danmark og derfor ikke kommunikerer det ud som CSR tiltag. 

Hendes udtalelse kan tolkes som, at hun efterspørger, at virksomhederne gør noget ekstraordinært 

og ekspliciterer det, hvilket stemmer overens med flere af de øvrige repræsentanters udtalelser om, 

at de savner åbenlys information om, hvordan virksomhederne hjælper producenterne (2. Interview, 

Maja, 15.03; Christian og Caroline, 16.30). Deres udtalelser kan indikere, at de efterspørger, at virk-

somhederne anvender en mere eksplicit kommunikationsstrategi, som netop er karakteriseret ved, at 

de mere åbenlyst fortæller om deres CSR tiltag (Matten & Moon, 2008). Emilie udtaler også, at hun 

har indtryk af, at virksomheders CSR initiativer fungerer som et skjold, som de kan bruge i pressede 

situationer. Hun efterspørger, at initiativerne i stedet bliver formidlet som en konsistent strategi (1. 

Interview, 17.01), hvilket kunne analyseres som, at hun efterspørger, at virksomheder anvender en 

eksplicit CSR strategi, hvor der arbejdes målrettet og strategisk med CSR. 
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I forlængelse heraf påpeger Schmeltz i et nyt forskningsstudie (2012b), at der er ved at ske et skift 

hen i mod, at unge danske forbrugere netop forventer en mere eksplicit CSR kommunikationsstrategi. 

I hendes undersøgelse med unge forbrugere i alderen 18-30 år, konkluderes, at 84% af de adspurgte 

oplever, at det er vigtigt, at virksomheder engagerer sig i CSR, men samtidig er de ikke bevidste om, 

hvorvidt virksomhederne rent faktisk gør det (Schmeltz, 2012a). Empirien eksemplificeres i teorien, 

idet repræsentanter tillægger det en væsentlig betydning, at virksomheder iværksætter CSR initiati-

ver (3. Interview, Tina, 3.05; Liv, 5.04; Simone, 7.05). Dog kan man på grundlag af det foregående 

argumentere for, at deres udmelding måske mere er et udtryk for et bevidst eller ubevidst ønske om 

at blive opfattet som en etisk forbruger end et legitimt standpunkt. 

Ligeledes konkluderer Schmeltz, at kun 48% af de adspurgte kan komme i tanke om en virksomhed, 

som de oplever engagerer sig i CSR initiativer og kun 45% kan huske en virksomhed, som kommuni-

kerer om CSR (Ibid.). Empirien understøtter resultaterne fra Schmeltz’s undersøgelse, idet repræsen-

tanterne har svært ved at huske virksomheder, som har iværksat CSR initiativer. Dette ses indled-

ningsvist i de to første interviews, hvor repræsentanterne skal bruge tid på at genkalde sig virksom-

heder, som engagerer sig i CSR. Da repræsentanterne endelig deler deres oplevelser, vælger flere af 

dem at fortælle om netop de virksomheder, som de selv har været eller er ansat i og deres arbejde 

med CSR. Deres valg af virksomhed kunne indikere, hvor svært repræsentanterne har ved at finde 

virksomheder, og at de derfor i mangel på bedre er nødsaget til at vælge nuværende eller tidligere 

ansættelsessteder. 

Man kunne kæde sidstnævnte sammen med begrebet ”Generation Me” (Twenge, 2006:4). Begrebet 

dækker blandt andet over, at den unge generation primært tænker på dem selv og ”what’s in it for 

me” (Schmeltz, 2012a:31). Dét, repræsentanterne får ud af det, er, at det giver status at være i en 

virksomhed, som iværksætter CSR initiativer på samme måde som gode frynsegoder og andre perso-

nalegoder. Samtidig oplever de, at de er med til at tage et socialt ansvar gennem deres virksomhed – 

hvilket giver dem en følelse af etisk korrekthed. 

 

Ligeledes giver repræsentanterne udtryk for, at de synes, at virksomheder ikke er gode nok til at 

formidle deres CSR initiativer (1. Interview, 15.58; 2. Interview, 59.47), hvilket også stemmer 

overens med Schmeltz’s undersøgelse (2012a), hvor kun 45% af de adspurgte kunne huske en virk-

somhed, som kommunikerer om CSR. Dette genfindes i Peters udtalelse ”du skal gå ind og opsøge det, 

hvis du skal have fat i deres CSR strategi ellers finder du det ikke” (1. Interview, 12.43).  

Empirien eksemplificerer også Schmeltz’s undersøgelse (2012a) med hensyn til, at selvom at repræ-

sentanterne i empirien efterspørger mere CSR kommunikation, er de ikke selv villige til at søge efter 

informationen (1. Interview, Cecilie, 21.11). Emma uddyber ved at sige ”så er der noget til den opsø-

gende forbruger” i forbindelse med at virksomheder kan benytte deres hjemmeside. Deres udtalelser 
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kan tolkes som en distancering til at være opsøgende og hvis dette sammenholdes med repræsentan-

ternes generelle ønsker til hvilke medier, som virksomheder kan anvende, kan man argumentere for, 

at empirien bekræfter Schmeltz’s undersøgelse, hvor hun konkluderer, at kun 13 % af de adspurgte 

er villige til at søge efter informationen (2012a). 

 

8.3 Kommunikationskanaler – flere teoretiske perspektiver 
 

Kimmel (2005:1) og Eiberg (2011:111) beskriver, at forandringerne på mediemarkedet stiller udfor-

dringer til virksomhederne om hele tiden at kende deres målgruppes medievaner (Orfelt, 2011:121). 

Netop denne problematik bliver tydelig i empirien, idet virksomhederne anvender andre medier end 

de medier, som repræsentanterne efterspørger, at virksomheder skal anvende.  

Fx giver flere af repræsentanterne udtryk for, at de oplever, at virksomhederne benytter sig af føl-

gende medier: tv-mediet i form af reklamer (1. Interview, 20.50), annoncer i magasiner (Ibid., 21.02) 

og virksomheders hjemmesider (Ibid., 21.11). Repræsentanternes ønsker adskiller sig fra de valgte, 

idet de gerne vil have, at virksomheder anvender tv-reklamer (2. Interview, 25.47), reklamer og in-

formationsskærme på bus eller i tog (Ibid., 36.34), biografreklamer (Ibid., 40.05), plakater og udstil-

lingsmateriale i forretninger (1. Interview, 23.45; 24.30; 24.58) og reklamer på Google (2. Interview, 

37.12). Repræsentanterne er uenige om anvendelsen af hjemmesider (1. Interview, 22.30) og Face-

book (2. Interview, 34.22) til at formidle CSR initiativer (bilag VI). Dette kan tolkes som, at på trods af 

tv-reklamer og hjemmesider er der ikke noget match mellem de medier, som repræsentanterne ople-

ver, at virksomhederne benytter og de medier, som de selv ville foretrække, at virksomhederne an-

vendte. Dette kunne tolkes som, at virksomhederne ikke kender de unge forbrugeres medievaner 

godt nok.  

 

Hvis man sammenholder empirien med de nyeste tal fra Danmarks Statistik omkring unge forbruge-

res medievaner, er der sammenfald mellem det, at repræsentanterne ønsker, at virksomheder an-

vender tv-mediet og analyser, der viser, at det især er tv-mediet og internettet, forbrugere i alderen 

12-39 år benytter i hverdagen (Danske Medier, 2012:8, figur 2). Det interessante er, at repræsentan-

terne overvejende er afvisende overfor, at de vil opsøge virksomheders CSR initiativer ved at oriente-

re sig på hjemmesider og delvis er uenige i, hvorvidt de vil bemærke CSR initiativer på Facebook, 

hvilket måske igen kan tilskrives deres manglende interesse i CSR. Der er således en diskrepans mel-

lem Danske Mediers undersøgelse og empirien, som kan tolkes som et udtryk for, at CSR reelt ikke er 

”hot”. 
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Schmeltz konkluderer i sin undersøgelse, at de adspurgte foretrækker, at virksomheder anvender 

emballager, magasiner, hjemmesider, sponsorater og øvrige reklamer til at kommunikere deres CSR 

initiativer (2012a). Selvom der er sammenfald mellem flere af medierne i Schmeltz’s undersøgelse og 

empirien, giver alle repræsentanter på nær én udtryk for, at de skrevne medier som magasiner, fol-

dere og aviser ikke opleves som anvendelige medier (2. Interview, 25.40). Repræsentanternes ople-

velser af de skrevne medier stemmer også godt overens med, at det yngre segment i alderen 12-39 år 

i gennemsnit bruger mindre end 45 minutter dagligt på skrevne medier (Danmarks Statistik, 

2011:figur 2) sammenlignet med internettet, som de bruger tre gange så meget.  

 

Repræsentanterne betoner, at de er mere modtagelige overfor et budskab, som bliver formidlet gen-

nem familie, venner og bekendte end de er overfor et budskab, som bliver formidlet af virksomheden 

selv (3. Interview, Tina, 34.48). Et budskab som bliver formidlet af personer, som ikke har en er-

hvervsmæssig interesse i, at budskabet bliver formidlet, betegnes som WOM (Silverman, 2005:193). 

Silverman argumenterer for, at WOM foregår alle steder fra face-to-face samtaler til de sociale medier 

og at denne kommunikationsform er langt mere troværdig, end når kun virksomheder figurerer som 

afsendere af informationen (Ibid.). Empirien understøtter teorien, idet repræsentanterne fortæller, at 

de er langt mere modtagelige overfor et budskab, som deles på Facebook af en ven end de er overfor 

et budskab, som formidles gennem tv-reklamer, hvor virksomheden er afsender (3. Interview, Tina, 

35.30; Lis, 36.34). Deres udtalelser kan tolkes som, at earned media opleves som mere troværdigt 

end bought og owned media (Concoran, 2009). Dette skyldes, at når man hører noget fra en ven eller 

sin familie, tager man deres budskab for pålydende og er mere tilbøjelig til at adoptere budskabet, 

end hvis virksomheden alene var afsender. 

Annes udtalelse, at ”mund-til-mund” metoden (1. Interview, 1.11.17) kan have en god virkning, når 

ansatte, hvis de er velinformerede, spreder budskabet om virksomhedens CSR initiativer, understøt-

ter dette. 

 

8.4 Attitude-behaviour gap – Belk et al., Carrigan & Attalla og Boulstridge & Carrigan  
 

Boulstridge & Carrigan (2000), Carrigan & Attalla (2001) og Belk et al. (2005) konkluderer, at for-

brugerne reelt ikke tillægger etik og virksomhedsansvarlighed så stor betydning, når de står i en 

købssituation, som de giver udtryk for i meningsmålingerne (Eckhardt et al., 2006).  

På trods af at ovenstående undersøgelser beskæftiger sig med relationen mellem etik, virksomheds-

ansvarlighed og købsadfærd, kan man argumentere for, at der alligevel er sammenfald mellem resul-

taterne fra deres undersøgelser og empirien. Dette kommer til udtryk, da repræsentanterne indled-
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ningsvist fortæller, at virksomheders CSR initiativer spiller en betydningsfuld rolle for dem (3. Inter-

view, 3.18-8.05), men umiddelbart derefter har svært ved at nævne virksomheder, hvor de gerne vil 

høre mere om deres CSR tiltag (3. Interview, 1.23.50). Dette kunne tolkes som et skel mellem lysten 

til at blive opfattet som en etisk forbruger og deres reelle interesse i CSR, hvilket er i overensstem-

melse med undersøgelsen af Belk et al. (2005), som sætter spørgsmålstegn ved, om forbrugere virke-

lig er så CSR bevidste, som meningsmålingerne gerne vil have os til at tro (Eckhardt et al., 2006). 

Denne sammenligning mellem teori og empiri drages på trods af, at formålet i denne afhandling ikke 

er at undersøge repræsentanternes købsadfærd. 

Ligeledes erkender nogle af repræsentanterne også, at CSR måske reelt ikke har den store betydning 

for dem med mindre initiativet har en betydning for dem eller nogen de holder af (3. Interview, Liv, 

1.47.00; Tina, 1.40.11). Denne modsigelse mellem deres indledningsvise positive udtalelser om CSR 

og deres efterfølgende erkendelser af betydningen af CSR kunne anskues som et ”udtryk for den der 

dobbeltmoral” (Ibid., Tina, 1.40.11). Man kan argumentere for, at repræsentanternes udtalelser kan 

illustrere, at det kan være omkostningsfrit at udtale, at man går op i CSR, ligesom tilfældet er i en me-

ningsmåling men langt vanskeligere at fastholde standpunktet, når ord skal føre til handling. 

Carrigan & Attalla betegner dette skel som attitude-behaviour gap (2001). De fastslår, at det forment-

ligt er minoriteten af forbrugere, som interesserer sig for og søger information om virksomheders 

CSR adfærd. Man kan argumentere for, at empirien viser en langt mere differentieret interesse for 

virksomheders CSR adfærd. Repræsentanterne fremhæver både de initiativer, som understøtter det 

nære, det lokale og samfundsrelevante og de initiativer, som rækker ud i verden og understøtter ud-

satte grupper eller truede dyrearter. Det vigtigste for dem er ikke hvilket initiativ, der er tale om, men 

tværtimod en interesse i de CSR initiativer, som enten har en indvirkning på dem selv (3. Interview, 

Tina, 1.14.18) eller nogen de holder af som Emilies eksempel med kræftforskning (1. Interview, 

29.45) eller Emmas eksempel med den hjemløse på gaden (1. Interview, 29.25). Således er det svært 

på baggrund af empirien at udtale sig om, hvorvidt det kun er en minoritet af repræsentanterne, som 

reelt interesserer sig for CSR. Dog stemmer deres udtalelser overens med Carrigan & Attalla’s (2001) 

konklusion om, at man må acceptere, at nogle forbrugere ikke vil engagere sig, hvis det ikke påvirker 

dem direkte eller de ikke føler noget for sagen. 

 

Man kan argumentere for, at metodevalg er med til at fremkalde denne erkendelse hos repræsentan-

terne, idet det ofte er lettere at sætte sit kryds i en social bevidst svarmulighed i en kvantitativ spør-

geskemaundersøgelse, end det er ”at lade som om” i et kvalitativt interview, hvor man sidder ansigt-

til-ansigt med intervieweren (Belk et al., 2005).  
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8.5 ”Generation Me” – Twenge & Schmeltz  
 

Twenge arbejder med begrebet Generation Me (2013), som dækker over, at unge forbrugere adskiller 

sig fra tidligere generationer ved blandt andet at være mere selvsikre og ved at agere mere narcissi-

stiske (Schmeltz, 2012a). Nogle af repræsentanternes udtalelser kunne passe på Twenge’s beskrivel-

se af unge forbrugere. 

Dette ses blandt andet, da repræsentanterne udtrykker, at det er centralt, at CSR initiativet har en 

personlig betydning for forbrugerne, som en af repræsentanterne udtrykker ”hvilket forhold jeg har 

til det, der bliver støttet” (Ibid., Emilie, 29.45). Tina refererer til dette som ”nærhedsprincippet” (3. 

Interview, 1.05.48) og at når et CSR initiativ er tæt relateret som Mærsks donation til operahuset 

eller den hjemløse på gaden, så bemærker vi det i højere grad, end når initiativet foregår i fx tredje 

verdenslande. Hendes begrundelse med at når man som forbruger kan se effekten af initiativet, og at 

det gør en forskel for en selv, tillægger man det større betydning (Ibid., 1.05.50), hvilket må siges at 

være en klar udmelding om det narcissistiske perspektiv, hvor egne eller nære interesser opfattes 

som mere betydningsfulde end andres interesser (Schmeltz, 2012a). Tina udtrykker, at hun oplever, 

at forbrugere generelt er meget lidt opsøgende, når det gælder CSR, fordi det har så lille en effekt på 

deres liv (3. Interview, 1.37.25) – en udmelding som også kunne spejles i Generation Me (Schmeltz, 

2012a). 

Deres udtalelser kan dermed tolkes som, at repræsentanterne tillægger de CSR tiltag større betyd-

ning, som på den ene eller anden måde kommer dem selv ved – en fortolkning som stemmer overens 

med Generation Me (Twenge, 2013) og med resultaterne fra undersøgelsen af Boulstridge & Carrigan 

(2000). 
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9.0 Diskussion og perspektivering 
 

Motivationen for at beskæftige mig med virksomheders CSR kommunikation set fra et forbrugerper-

spektiv har været et ønske om at belyse, hvordan unge forbrugere i alderen 20-30 år oplever virk-

somheders CSR kommunikation og hvad de forventer af virksomhederne, når virksomhederne skal 

formidle deres CSR initiativer. De unge forbrugere er fremtidens forbrugere, som er vokset op i en 

digitaliseret verden og i takt med, at nye medieplatforme kommer til, stiger behovet for, at virksom-

hederne kender de unges medievaner og bliver bevidste om, hvordan de kan formidle deres CSR ini-

tiativer på bedste vis for at fange de unge forbrugeres interesse. 

Valg af metode til at besvare problemstillingen er begrundet i, at det kvalitative fokusgruppeinter-

views force er at skabe rammer for at få indsigt i repræsentanternes oplevelse af det diskuterede 

emne. Hensigten med den valgte metodik blev indfriet, idet analysen af de to første interviews åbne-

de for nye undersøgelsesspørgsmål, som det blev muligt at belyse i det tredje interview. Dermed bi-

drog den valgte metode til, at de tre interviews samlet gav brugbar viden om det diskuterede samt at 

nye perspektiver blev belyst. 

Omvendt blev det i analysearbejdet tydeligt, at der var flere af repræsentanternes mundtlige udsagn, 

som kom til at fremstå ubegrundet samt at deres holdninger gav anledning til at stille nye undersø-

gelsesspørgsmål, som kun delvis blev stillet og besvaret. Ovenstående kan til dels tilskrives modera-

tors begrænsede erfaring som forsker, idet denne ikke altid formåede at stille de objektive eller un-

derbyggende reflekterende spørgsmål, som fik repræsentanterne til at begrunde deres svar. 

 

9.1 Diskussion af empirien  
 
På baggrund af den indsamlede empiri og den valgte metodik kan man ikke udtale sig generelt om 

unge forbrugeres oplevelser af og holdninger til virksomheders CSR kommunikation. Dette skyldes til 

dels, at denne undersøgelse udelukkende beskæftiger sig med unge forbrugere, som er bosiddende i 

Storkøbenhavnsområdet og dels, at den valgte metodik ikke leverer sammenlignelige data. Derimod 

peger empirien i retning af, at der er nogle tendenser, som enten be- eller afkræfter tidligere empirisk 

forskning på området. Man kan således argumentere for, at denne undersøgelse underbygger eksi-

sterende empiri samt bidrager med ny viden på følgende punkter: 

 

For det første diskuterer og understøtter empirien Schmeltz’s anbefalinger om, at unge forbrugere 

forventer mere eksplicit CSR kommunikation end tidligere (2012a). Dette ses, da flere af repræsen-
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tanterne efterspørger, at virksomheder mere åbenlyst fortæller om deres CSR initiativer og efterføl-

gende om resultaterne af initiativerne. Dermed kan man argumentere for, at i modsætning til den 

hidtil anvendte implicitte kommunikationsstrategi (Morsing et al. 2008) peger empirien i retning af, 

at danske virksomheder med fordel kan anvende en mere eksplicit CSR strategi, hvilket er i overens-

stemmelse med Schmeltz’s resultater (2012a). 

 

For det andet bekræfter empirien Schmeltz’s forskningsresultater (Ibid.), idet der ikke er en sam-

menhæng mellem, hvilke medier repræsentanterne oplever, at danske virksomheder anvender til at 

formidle deres CSR initiativer og repræsentanternes ønsker til medievalg. Repræsentanterne udtryk-

ker, at virksomheder med fordel kan anvende medier som tv-reklamer, informationsskærme og re-

klamer i toge og på busser, reklamer og udstillingsmateriale i butikker til at formidle deres CSR initia-

tiver. Fælles for medierne er, at forbrugere bliver udsat for passiv information og at de ikke behøver 

at gøre noget for at blive informeret. Det bliver således tydeligt, at de umiddelbart ikke er interesse-

ret i selv at være opsøgende og deltagende i kommunikationsstrategien og at de endnu ikke er parate 

til at samtale med virksomhederne og deltage som aktive medspillere i virksomheders CSR kommu-

nikation. Således vurderes Morsing & Schultz’s stakeholder-informationsstrategi som den mest hen-

sigtsmæssige kommunikationsstrategi (2010). Dog kunne én af repræsentanternes udtalelser pege i 

retning af, at såfremt virksomheder bibringer forbrugere en viden om deres iværksatte initiativer og 

inddrager dem ved at give dem nogle konkrete og relevante valgmuligheder, så foreligger mulighe-

den for at øge involveringsgraden. 

Denne undersøgelse supplerer Schmeltz’s undersøgelse ved at undersøge, hvordan repræsentanter-

ne oplever brugen af sociale medier. Dog forholder repræsentanterne sig kun til Facebook, hvor de er 

uenige i anvendelsen af mediet. Flere af repræsentanterne pointerer, at Facebook kan være en mu-

lighed, hvis virksomhederne formår at anvende mediet rigtigt til at fange forbrugerens opmærksom-

hed. De betoner fordelene ved mediet som 1) at de tilbringer meget tid med at være på Facebook, og 

at det derfor vil være en nem måde at komme i kontakt med dem på, 2) at virksomheders arbejde 

med CSR initiativer hurtigere kan blive set af én, hvilket kan føre til at budskabet hurtigere florerer 

mellem venner og dermed bliver set af flere mennesker og 3) at der er en øget sandsynlighed for, at 

de vil være mere modtagelig overfor et budskab, som er delt af en ven end, hvis virksomheden er 

afsender. Omvendt betoner nogle af repræsentanterne, at de synes, at Facebook er et useriøst medie 

til at formidle et CSR initiativ. 

Ligeledes supplerer undersøgelsen tidligere forskning ved også at undersøge, hvorledes virksomhe-

der på deres produkter kan vise, at de iværksætter CSR initiativer. Her pointerer repræsentanterne, 

at virksomheder kan anvende emballagen til at synliggøre deres ansvar. Her nævner repræsentan-

terne iøjefaldende virkemidler som smileys, farver, stickers og tegneserier. Ligeledes nævnes udstil-
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lingsmateriale som en måde at fange forbrugeres opmærksomhed på. Generelt betoner repræsentan-

terne, at det er vigtigt, at virksomhederne anvender visuelle virkemidler samt forsøger at skille sig ud 

fra konkurrenterne. 

Foruden at undersøge medievalg går denne undersøgelse et spadestik dybere end Schmeltz’s under-

søgelse, idet der ligeledes undersøges, hvad de unge forbrugere gerne vil have, at virksomhederne 

skal fortælle om deres CSR aktiviteter. Her bliver det tydeligt, at repræsentanterne igen forventer, at 

virksomhederne informerer om hensigten med og resultaterne af deres aktiviteter. Dermed bibringes 

en ny indsigt i de unge forbrugeres forventninger til danske virksomheders formidling af deres CSR 

initiativer.  

 

For det tredje bliver det i analysen af de to første fokusgruppeinterviews tydeligt, at det er vigtigt 

endnu tydeligere at få belyst, hvilken betydning repræsentanterne tillægger CSR. Således er fokus i 

det tredje fokusgruppeinterview især at undersøge, hvad unge forbrugere reelt mener om virksom-

heders CSR initiativer. Dermed stilles der fokus på, hvordan virksomheder kan planlægge en optimal 

kommunikationsstrategi, hvis de unge forbrugere reelt ikke interesserer sig for CSR. Således inddra-

ger denne undersøgelse viden fra tidligere empirisk forskning inden for relationen mellem etik og 

købsadfærd (Boulstridge & Carrigan, 2000; Carrigan & Attalla, 2001; Belk et al., 2005) og argumente-

rer for, at dette attitude-behaviour gap også har sin berettigelse inden for CSR kommunikationsfeltet. 

Ud fra empirien bliver det tydeligt, at repræsentanterne tillægger de CSR initiativer størst betydning, 

som på den ene eller anden måde influerer på dem selv eller nogen, de holder af, hvilket passer på 

det narcissistiske livssyn og Generation Me (Schmeltz, 2012a; Twenge, 2006). Ligeledes bliver det 

tydeligt, at der er et skel mellem repræsentanternes umiddelbare interesse i virksomheders CSR ini-

tiativer og deres efterfølgende erkendelse af, at initiativerne ikke spiller den store betydning for dem 

med mindre, at de har en indvirkning på deres liv.  

 

For det fjerde vælger denne undersøgelse en anden metodisk indgangsvinkel til problemfeltet end 

Schmeltz, hvilket er interessant, idet nogle af de samme problematikker belyses ud fra forskellig me-

todik. Ved at anvende en kvalitativ undersøgelse bliver det muligt at få repræsentanterne til at be-

grunde deres udsagn og dermed forringes deres mulighed for ”bare” at sætte deres kryds i en social 

bevidst kategori, som tilfældet kan være i en kvantitativ undersøgelse (Belk et al., 2005), hvilket net-

op er den indsamlingsmetode, som Schmeltz benytter til at undersøge forbrugerperspektivet. Netop 

dette dilemma belyses især i det tredje interview. Her skal repræsentanterne forholde sig til deres 

udsagn og det bliver dermed tydeligt, at repræsentanternes umiddelbare interesse i CSR ikke er så 

dyb som først antaget. Dermed diskuterer, bekræfter og nuancerer denne undersøgelse Schmeltz’s 

forskningsresultater. 
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Når man ikke kan generalisere på baggrund af empirien, skyldes det til dels, at det kvalitative forsk-

ningsinterview ikke producerer data, som er sammenlignelige, men derimod giver indsigt i forbruge-

res oplevelser af og holdninger til det diskuterede og dels, at repræsentanterne ikke repræsenterer et 

repræsentativt udsnit af unge danske forbrugere. På trods af at formålet med udvælgelse af repræ-

sentanterne var et ønske om, at de skulle repræsentere flere sociale baggrunde, ufaglærte som fag-

lærte, forskellige uddannelsesbaggrunde og geografisk område, må man medtænke, at alle repræsen-

tanterne er bosiddende på Sjælland i Storkøbenhavnsområdet, hvilket ikke er retvisende for at kunne 

udtale sig generelt om unge danske forbrugere. 

Ligeledes er der i undersøgelsen en overrepræsentation af kvinder (71,4%) samt en overrepræsenta-

tion af repræsentanter, som enten er under uddannelse på eller har gennemført en mellemlang/lang 

videregående uddannelse (81%) i forhold til ufaglærte og faglærte (19%), (Bilag V). Dette forhold 

kan være med til at påvirke kvaliteten af empirien, idet en overvægt af en social gruppe kan bevirke, 

at deres syn på CSR problematikken kan komme til at fremstå mere tydelig, hvor oplevelser og hold-

ninger fra andre sociale grupper kan komme til at træde i baggrunden. I forlængelse heraf skal det 

påpeges, at rekrutteringsprocessen var meget udfordrende og ressourcekrævende, idet moderator 

ikke havde mulighed for fx at tilbyde repræsentanterne en betragtelig kompensation for deres delta-

gelse, hvilket også fik en afspejlende effekt på deltagelsesprocenten – 64 blev indbudt – 21 deltog. 

Derfor blev moderator nødt til at indgå nogle kompromiser omkring repræsentanternes beskæftigel-

se og bopælsplacering. 

Netop det ulige forhold mellem sociale grupper i en fokusgruppe kan være en ulempe, idet en repræ-

sentant kan vælge at holde sin iagttagelse for sig selv, fordi denne måske oplever, at de øvrige repræ-

sentanter deler en fælles mening om det diskuterede. På trods af dette vurderes det alligevel, at den 

tilfældige sammensætning af repræsentanter i de tre fokusgrupper fungerede overvejende godt. 

Ligeledes opstod den ønskede synergieffekt i alle interviews, hvilket bidrog til flere og mere nuance-

rede betragtninger om problemstillingen end tilfældet formentlig ville have været ved anvendelse af 

et enkeltinterview. Så på trods af ulemperne vurderes fokusgruppeinterviewet som en anvendelig 

metode til at undersøge problemstillingen, idet det blev tydeligt gennem interviewene, at repræsen-

tanterne ikke havde en entydig opfattelse af CSR begrebet, samt at flere af dem fandt det udfordrende 

at diskutere CSR. 

 

9.2 Videre forskning 
 
De fremkomne data vurderes som brugbare, idet de underbygger og diskuterer tidligere empirisk 

forskning samt opstiller nye forskningsfelter, som fremadrettet kunne være interessante at belyse.  
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For det første kunne det være spændende at få afdækket, hvilke CSR initiativer som de unge forbruge-

re oplever, er de mest interessante områder, hvilket overfladisk blev berørt. Det blev tydeligt ud fra 

repræsentanternes udtalelser i de to første interviews, at virksomheders arbejde med CSR inden for 

etik og filantropi optager repræsentanterne i højere grad end andre CSR områder, hvilket var be-

grundelsen for at fokusere på netop disse to områder i det tredje interview. Det blev dog ikke klart, 

om repræsentanterne oplever de CSR områder lettere at forholde sig til end de andre eller, hvad de-

res begrundelse var for at fokusere på netop de områder. 

På den baggrund kunne det være interessant fremadrettet at undersøge, om virksomheder kan drage 

nytte af at vide om unge forbrugere oplever nogle CSR områder mere interessante, hvilket kan være 

et incitament for virksomheder til at fokusere på netop de områder i bestræbelsen på at fange de 

unge forbrugeres opmærksomhed. 

 

For det andet beskæftigede empirien sig en del med relationen mellem repræsentanternes interesse i 

virksomheders CSR initiativer og forbrugernes lyst til at være opsøgende. Det kunne dog være udbyt-

terigt at gå i dybden med dette og tillige undersøge, om der er en sammenhæng mellem unge forbru-

geres interesse i en virksomheds CSR initiativer og deres oplevelse af, hvordan virksomheden bedst 

formidler dens initiativer. En dybere indsigt vil give virksomheden en større forståelse af, at et kend-

skab til unge forbrugeres oprigtige interesse i virksomhedens CSR initiativer vil kunne give virksom-

hederne et bedre grundlag for at planlægge en optimal CSR kommunikationsstrategi. 

 

For det tredje kunne det være interessant mere dybdegående at undersøge virksomheders anvendel-

se af medier og kommunikationskanaler i forhold til, hvilken branche de repræsenterer. Med andre 

ord at undersøge relationen mellem branche, forbrugere og medier, da denne indsigt vil give virk-

somheder et bedre grundlag for at planlægge en CSR kommunikationsstrategi, som henvender sig til 

den ønskede målgruppe. 

 

Denne afhandling har belyst nogle interessante perspektiver i bestræbelsen på at gøre CSR kommu-

nikationen mellem unge forbrugere og virksomheder mere relevant for unge forbrugere. Såfremt 

videre forskning får belyst de tre nævnte forskningsfelter, vil denne viden give virksomhederne en 

endnu større forståelse for de unge forbrugere og på den baggrund kan virksomheder mere kvalifice-

ret planlægge deres CSR kommunikationsstrategi i bestræbelsen på at nå denne målgruppe. Der er 

således basis for videre forskning inden for området. 
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10.0 Bias 
 

Undervejs er jeg blevet opmærksom på fordele og ulemper ved min rolle som forsker. Den første 

ulempe er, at min alder og min studiebaggrund betyder, at jeg indimellem mister den akademiske 

distance til repræsentanterne samt overser betydningsfulde elementer, som i situationen virker tri-

vielle, men som det efterfølgende bliver tydeligt, ikke er blevet underbygget. Omvendt kan det fak-

tum, at vi er jævnaldrende, ses som en fordel, idet jeg lettere kan identificere mig med repræsentan-

ternes livsverden ligesom, at der kan være en større sandsynlighed for, at de vil fortælle om deres 

synspunkter og holdninger, når de taler med en jævnaldrende. 

En anden ulempe er, at jeg kender nogle af repræsentanterne inden interviewet, hvilket kan influere 

på dialogen mellem moderator og repræsentanter. Begrundelsen for at gennemføre interviewet alli-

gevel er, at det desværre ikke var muligt at finde andre repræsentanter ud fra en ressourcemæssig 

betragtning. Omvendt var jeg meget opmærksom på ikke at finde repræsentanter, som jeg havde et 

nært forhold til, da denne tilknytning kan have afgørende indflydelse på kvaliteten af datamaterialet, 

idet der kan opstå en indforstået forståelse mellem moderator og repræsentanter. 

 

Efter afholdelse af de tre fokusgruppeinterviews er jeg blevet opmærksom på min rolle som modera-

tor – en rolle som varierede en del gennem interviewene. I første og andet interview er jeg meget 

opmærksom på at anvende en åben interviewguide, hvor repræsentanterne overvejende styrer ind-

holdet inden for nogle opstillet rammer og ikke mindst at stille spørgsmål, hvor jeg ikke lægger orde-

ne i munden på dem. I det tredje interview anvendes en mere struktureret interviewguide, hvilket 

muliggør, at jeg i højere grad kan styre samtalen og inddrage materiale fra de andre interviews i for-

søget på at få repræsentanterne til at forholde sig til temaerne. Gruppedynamikken i de tre inter-

views forløber meget forskelligt, hvilket også har en afsmittende effekt på min rolle. 

Hvor samtalen i det første interview er flydende og fri, må jeg kæmpe i det andet interview. Her er 

det tydeligt, at flere af repræsentanterne oplever situationen akavet, hvilket en af repræsentanterne 

giver udtryk for ved at sige ”men nu var det bare lige klappen gik ned” (2. Interview, Noah, 4.22). I det 

tredje interview oplever jeg, at 2-3 af repræsentanterne har så markante holdninger, at de dels forsø-

ger at overbevise de andre om deres synspunkter (3. Interview, Ella, 15.35) og dels, at de har et be-

hov for at få markeret, at de er i besiddelse af en stor viden på CSR området (Ibid., 20.00; 25.20; 

27.55; 30.00), hvilket er med til at skabe en utryghed i gruppen. Efter overvejelser om hvorvidt jeg 

skal bryde ind eller ej, vælger jeg at tage ordet (Ibid., Julie, 16.24) og føre samtalen tilbage til fokus i 

interviewet ved at sige ”jeg tror, vi går videre, men det er spændende nok, men lige i forhold til denne 

problemstilling, så er der faktisk noget andet, som jeg godt kunne tænke mig at få svar på” (Ibid., Julie, 

30.46). Ligeledes vurderer jeg på et tidspunkt, at jeg er nødt til at bryde ind og pointere, at alles me-
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ninger er af betydning ved at sige ”det er ikke det, der er formålet i dag, i dag er formålet at få en masse 

synspunkter og det er rigtig spændende det, du siger, men det er også rigtig spændende det, Tina siger” 

(Ibid., Julie, 1.13.50). Denne udmelding vender stemningen i interviewet, hvilket efterfølgende får 

repræsentanterne til at nedtone deres behov for at ’have de korrekte holdninger’. 

Ligeledes opleves moderatorrollen vanskelig, idet Tinas studiebaggrund som kommunikationsstude-

rende betyder, at hun har en stor viden på kommunikationsområdet, som både har et positivt og et 

negativt udfald på dynamikken i gruppen. Det positive er, at hendes viden medvirker til, at hun bi-

drager med egne og studiefaglige synspunkter, som inspirerer de andre til at fortælle (Ibid., Liv, 

5.36), hvilket er med at til skabe den ønskede synergieffekt. Det negative kommer til udtryk ved, at 

hun indimellem overtager moderatorrollen og vender diskussionen til at omhandle det, hun synes er 

interessant frem for det egentlige formål med interviewet (Ibid., Tina, 1.20.20) samt kommenterer 

min spørgeteknik (Ibid., Tina, 54.35), hvilket gør mig usikker i situationen. 

 

I analysearbejdet bliver jeg opmærksom på, at i bestræbelsen på at bevare overblikket og forsøge at 

få alles synspunkter og holdninger frem, lykkes det mig ikke altid at spørge uddybende ind til repræ-

sentanternes svar for at få præciseret deres ordvalg, hvilket kunne have bidraget til analysen. Dog 

oplever jeg, at jeg udvikler mig i moderatorrollen, om end gruppedynamikken i de tre interviews er 

meget forskellig, hvilket også er med til at gøre min rolle vanskelig, idet jeg kun delvis kan trække på 

tidligere erfaringer. 
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11.0 Konklusion 
 

I problemformuleringen rejste jeg spørgsmålet: Hvilke oplevelser af og holdninger til danske virksom-

heders CSR kommunikation har unge danske forbrugere i alderen 20-30 år? Ud fra problemformulerin-

gen rejste der sig følgende centrale underspørgsmål, som udgjorde fokus i undersøgelsen: Hvilken 

betydning tillægger unge danske forbrugere danske virksomheders CSR initiativer? Og hvad vil unge 

danske forbrugere gerne vide om danske virksomheders CSR initiativer og hvordan foretrækker de at 

få deres viden? 

Til at belyse problemformuleringen blev det kvalitative fokusgruppeinterview valgt som forsknings-

metode ud fra en fænomenologisk/hermeneutisk indgangsvinkel. Der blev gennemført tre fokus-

gruppeinterviews med unge danske forbrugere i alderen 20-30 år over en periode på 2 måneder. 

Eftersom at denne forskningsmetode er valgt, kan man ikke generalisere, men derimod diskutere 

empirien op imod teorien og deraf udlede nogle tendenser. Jeg er bevidst om, at konklusionen ikke 

afspejler et repræsentativt udsnit af unge danske forbrugere i alderen 20-30 år. Repræsentanterne er 

kendetegnet ved, at alle er bosiddende i Storkøbenhavnsområdet på Sjælland med en overrepræsen-

tation af kvinder på 71,4% samt en overrepræsentation af repræsentanter, som enten er under ud-

dannelse eller som har gennemført en mellemlang/lang videregående uddannelse på 81%. Jeg kan 

således ikke udtale mig generelt om unge danske forbrugere, men derimod argumentere for at empi-

rien viser nogle tendenser hos unge danske forbrugere i alderen 20-30 år, som er bosiddende i Stor-

københavnsområdet. 

Jeg kan konkludere, at valg af forskningsmetode fungerer efter hensigten, idet det blev tydeligt under 

alle tre interviews, at repræsentanterne ikke havde en entydig opfattelse af CSR begrebet samt at 

flere fandt det udfordrende at diskutere CSR. Således var det en fordel, at repræsentanterne kunne 

udveksle oplevelser og holdninger med hinanden. Ligeledes blev det muligt gennem fokusgruppein-

terviewene at finde de bagvedliggende grunde til repræsentanternes holdninger og få dem begrun-

det. Det blev også tydeligt, at ved at sætte repræsentanternes forforståelse i spil ved at placere dem i 

en fokusgruppe, opstod den ønskede synergieffekt, hvor én inspirerede en anden til at ytre sine hold-

ninger. Dermed bidrog metoden til refleksioner hos repræsentanterne, som førte til mere nuancerede 

betragtninger. 

Ligeledes konkluderes Kvales analysemetode som en velegnet metode, idet det blev tydeligt på de tre 

analyseniveauer, at der anvendes forskellige forskerperspektiver, som fører til forskellige fortolknin-

ger. 
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Eftersom at denne undersøgelse er gennemført stringent i forhold til metodik og på flere områder når 

frem til samme resultater som tidligere forskning på området, herunder Schmeltz’s undersøgelse 

(2012a), kunne det tyde på, at resultaterne ikke er tilfældige. 

Derudover bidrager undersøgelsen med ny viden til forskningsfeltet ved at bibringe interessante 

perspektiver på, hvad unge danske forbrugere i Storkøbenhavnsområdet gerne vil vide om danske 

virksomheders CSR initiativer og hvordan de ønsker at få deres viden. Endeligt belyses også, hvilken 

betydning de tillægger virksomheders CSR initiativer. Denne viden vurderes betydningsfuldt for 

virksomheder i bestræbelsen på at optimere deres CSR kommunikation. 

 

Jeg kan konkludere, at valg af teori fungerer efter hensigten til at besvare min problemformulering. 

Begreber og tidligere empirisk forskning inden for etik og CSR kommunikation, CSR kommunikati-

onsstrategier, Generation Me og kommunikationskanaler er blevet anvendt til at analysere og fortol-

ke empirien. 

Ud fra analysen af de to første fokusgruppeinterviews kan jeg konkludere, at repræsentanterne sær-

ligt fokuserer på to CSR områder, som er virksomheders arbejde med etik og filantropi, hvilket er 

begrundelsen for udelukkende at fokusere på de to områder i det tredje interview. Det fremgår dog 

ikke af empirien, hvad deres begrundelse er for at fokusere på netop de områder. 

Hvis man skal sammenfatte undersøgelsens resultater af, hvilken betydning repræsentanterne tillæg-

ger danske virksomheders CSR initiativer, kan man konkludere, at der er et skel mellem, ’hvad der er 

rigtigt at mene’ og deres reelle stillingstagen til CSR. Flere af repræsentanterne udtaler, at med min-

dre at CSR initiativet har en indflydelse på deres hverdag, tillægger de det i realiteten ikke så stor 

betydning. Ligeledes bliver det tydeligt, at de virksomheder, som repræsentanterne er interesserede i 

at vide mere om deres CSR initiativer, er dem, som de har en personlig eller arbejdsrelateret interes-

se i. 

Hvis man skal sammenfatte undersøgelsens resultater af, hvad repræsentanterne gerne vil vide om 

danske virksomheders CSR initiativer, kan man konkludere, at repræsentanterne efterspørger, at dan-

ske virksomheder bliver bedre til at fortælle om formålet med deres CSR initiativ, størrelsen på initi-

ativet og efterfølgende følge op på resultaterne af initiativet, da dette vil skabe gennemsigtighed i 

deres arbejde med CSR. Repræsentanterne pointerer også, at det er vigtigt, at der er en relation mel-

lem CSR initiativ og virksomhed eller at initiativet har en personlig betydning for dem eller nogen, de 

holder af, da dette er med til at gøre dem interesserede i initiativet. 

Hvis jeg skal sammenfatte undersøgelsens resultater af, hvordan repræsentanterne foretrækker at få 

deres viden, konkluderes det, at repræsentanterne overvejende nævner de digitale medier frem for 

det skrevne medie. Ligeledes konkluderes det, at de ofte fanges af de visuelle, nytænkende og ander-

ledes virkemidler. Analysen viser også, at repræsentanterne udtrykker, at virksomheder hensigts-
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mæssigt kan anvende medier som tv-reklamer, informationsskærme og reklamer i toge og på busser, 

reklamer og udstillingsmateriale i butikker samt iøjefaldende virkemidler på emballagen på produk-

tet til at markedsføre virksomhedens CSR initiativer. Fælles for medievalget er, at repræsentanterne 

bliver gjort opmærksomme på virksomheders arbejde med CSR, uden at de behøver at være aktive. 

Repræsentanterne understreger dog samtidig, at det er godt, hvis der er noget uddybende informati-

on til den opsøgende forbruger på virksomhedens hjemmeside. 

Jeg kan også konkludere, at de er meget uenige omkring brugen af Facebook til at få information om 

virksomheders CSR initiativer. Nogle oplever mediet velegnet til at få information om virksomheders 

CSR initiativer, fordi de benytter sig af mediet og derfor synes, at det vil være en nem måde at komme 

i kontakt med dem på. De pointerer også, at der er en øget sandsynlighed for, at de vil være mere 

modtagelige overfor et budskab, som er delt af en ven end, hvis virksomheden var afsender af bud-

skabet. Andre oplever mediet useriøst til det formål eller udtrykker, at de ikke vil blive fanget af virk-

somheders reklamer. 

 

Således bidrager underspørgsmålene til besvarelse af min problemformulering, idet repræsentanter-

nes udtalelser giver et godt indtryk af, hvilke oplevelser af og holdninger til danske virksomheders 

CSR kommunikation, som unge danske forbrugere i Storkøbenhavnsområdet har. Undersøgelsen 

giver dermed nogle væsentlige indikationer på, hvad danske virksomheder bør være opmærksomme 

på i deres CSR kommunikation, når de vil nå de unge forbrugere. 
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