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Abstract 

Social responsibility standards in the chocolate industry 

 – A comparative analysis of three chocolate manufactures’ approach to social responsibility 

and their influence on the development of social responsibility standards 

This thesis studies the relationship between companies’ involvement in the development of social 

responsibility standards and the degree of how much they are influenced by them. The three case 

companies used for this study are all chocolate manufactures, ranging from the big multinational 

corporation, Nestlé, to the small Danish, family driven company, Peter Beier Chokolade. In be-

tween the two, the Danish company Toms represents the middle sized manufacture.  

The following research question was stated: To what extent are voluntary CSR-standards to influ-

ence corporate behaviour in the chocolate industry and who has influence on the development of 

these standards? The hypotheses are: 1) Big companies are more likely to adopt CSR-standards 

because; 2) Big companies are more involved in the development of CSR-standards, making them 

more streamlined to their corporations. 

The chocolate industry is challenged by a complex value chain - one of the biggest obstacles be-

ing child labour in the cocoa producing countries. Civil society organisations and consumer 

groups are increasingly demanding that chocolate manufactures guarantee that child labour does 

not take place in the production of chocolate. This increased pressure on manufactures is what the 

thesis investigates throughout the chapters. 

Firstly, the chocolate industry was analysed. The findings of the analysis suggest that it is a highly 

complex industry. Two important trends were identified: The first trend involves certified cocoa. 

One way companies can lower the risk of buying cocoa produced under unethical conditions is by 

buying certified cocoa. However, the supply of certified cocoa cannot meet the increasing demand 

from manufactures, which pose a challenge for the industry to make it valuable for the cocoa 

farmers to engage in certification schemes. The second trend is that companies increasingly refer 

to international principles in their social responsibility reporting. 

Secondly, voluntary CSR-standards and certification schemes were introduced. It showed a di-

verse set of obligations and responsibilities which in the words of Professor David Vogel is 

termed ‘civil regulation’ (Vogel 2010). Some scientists claim that that economic globalisation has 

created a structural imbalance between global firms and the market. Combined with governments 

lack of willingness/capacity to regulate companies, civil regulation schemes emerged. A common 

feature among the standards is the development process, which often takes place in multi-

stakeholder forums, thus incorporating the views of different stakeholder groups. However, the 

development process is a time-consuming and costly event, which can exclude the less resourceful 

companies from the process. 

Thirdly, the three case companies’ approaches to social responsibility were analysed. The findings 

suggest that the biggest company, Nestlé, works more integrated with social responsibility and has 
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a very open approach to its stakeholders, whereas Toms, still lacks the openness and communica-

tion aspects to level with Nestlé. The small Peter Beier Chocolate has a unique approach to social 

responsibility which may in fact be the most effective of the three, regarding guaranteeing no use 

of child labour throughout the value chain. Yet, Peter Beier Chocolate does not adhere to any in-

ternational principles or standards since the company is run by the vision of the owner who cannot 

see the value in such initiatives. 

Fourthly, the findings of the previous analyses were summarised in a new developed model which 

indicated that the more a company is involved in the development process of a standard, the more 

likely is it to adopt the principles and integrate it in the company. The model is based on the case 

study and therefore needs to be further validated against more data and preferably also against 

other industries. 

Finally, the findings of the thesis were discussed. Smaller companies do not have the same 

amount of resources as bigger companies which may keep them from participating in multi-

stakeholder events in which social responsibility standards are defined. Therefore, they are less 

likely to adopt them since their interests can be overlooked. By that, it can be concluded that the 

hypotheses of this thesis can be accepted.  
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Indledning 

1 Indledning 

I december 2012 sendte DR1 dokumentaren ’Lyssky Chokolade’ af den prisvindende journalist 

Miki Mistrati. Dokumentaren er en opfølgning på hans tidligere dokumentar ’Chokoladens Mørke 

Side’ fra 2010. Begge dokumentarer adresserer et af de største problemområder inden for choko-

ladeindustrien; børnearbejde1 på kakaoplantagerne. Ifølge tal2 fra UNICEF er næsten én ud af seks 

børn mellem fem og 14 år involveret i børnearbejde, svarende til 215 millioner børn verden over 

(UNICEF 2013). Mistrati beskylder industriens store spillere for at vende ryggen til brugen af 

børnearbejdere på kakaoplantagerne. Især kakaoplantager i de to største kakaoproducerende lande, 

Elfenbenskysten og Ghana, viser sig at være en udfordring. 

Dokumentarer skal altid ses med kritiske øjne. Dog tegner der sig alligevel et billede af en industri 

med store problemområder. Men hvem har ansvaret for, at brugen af børnearbejde ophører i lande 

som Elfenbenskysten og Ghana? Landets myndigheder, plantageejerne, internationale organisati-

oner eller de kakaobønnekøbende virksomheder? I flere tilfælde pålægges virksomheder dette 

ansvar, og det kan være en helt tredje aktør, som har formuleret, hvilket ansvar det er, der skal 

leves op til. Samtidig er forbrugere blevet mere kritiske og forlanger mere af virksomheder. De vil 

vide, hvor deres chokolade kommer fra og om det er produceret under ordentlige forhold. Med 

andre ord er det en verden, som er vanskeligere at navigere i, hvis man som virksomhed ikke føl-

ger med i udviklingen.  

Inden for de seneste par år er udviklingen af samfundsansvarsstandarder (herefter SAS’er3) inten-

siveret. Ved SAS’er forstås alle frivillige principper, initiativer, aftaler og lignende, som søger at 

regulere virksomheder via ikke-lovgivning. Nogle af standarderne kræver certificering, hvilket er 

blevet en lukrativ forretning for certificeringsorganerne. Forskellige aktører i samfundet - interna-

tionale, regionale og nationale – begynder i stigende grad, at stille større og større krav til virk-

somheder ved at formulere principper, krav eller anbefalinger virksomhederne forventes at rette 

ind efter. Internationale SAS’er kan formuleres i forskellige fora. F.eks. i FN eller den Internatio-

nale Standardiseringsorganisation (ISO). I Europa agerer Den Europæiske Standardiseringsorga-

                                                   
1
 International Labor Organization definerer børnearbejde som følgende: "The minimum age for admission to 

any type of employment or work which by its nature or the circumstances in which it is carried out is likely to 

jeopardise the health, safety or morals of young persons shall not be less than 18 years." (International Labour 

Organization (ILO), 1973, C138 artikel 3(1)) 
2
 Kina er ikke medregnet i disse tal, da UNICEF ikke har adgang til data. 

3
 Standarder defineres i dette speciale som ”a set of criteria defining good social and environmental practices in 

an industry or product “, som er ISEAL’s definition på en bæredygtighedsstandard.  

http://www.isealalliance.org/about-standards 
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nisation (CEN) som et regionalt modstykke til ISO. CEN er den eneste anerkendte standardsæt-

tende organisation, der kan udstede europæiske standarder jf. direktiv 98/34/EC. Nationale stan-

dardiseringsorganisationer formidler internationale standarder til virksomhederne. I Danmark er 

det Dansk Standard, der varetager denne funktion. Der findes også industrispecifikke standarder, 

som f.eks. kan være formuleret af brancheorganisationer og NGO’er.  

Den frivillige natur af standardiserings- og certificeringsordninger inden for samfundsansvar (her-

efter SA) er et af de største kritikpunkter fra menneskerettighedsorganisationer, da der ikke findes 

sanktionsmuligheder, hvis en virksomhed ikke overholder de principper de har erklæret de vil 

arbejde under. Hvorvidt standarder er frivillige eller lovpligtige afhænger af konteksten. Som Pon-

te, Gibbon & Vestergaard pointerer:  

”While adopting a broad definition of standards, we do differentiate between standards set 

by public authorities (and thus embedded in regulation) and those that are voluntary, thus 

are not based in sovereign authority of the state, so not requiring compliance and state 

sanction in case of non-compliance. We also acknowledge that the two categories are po-

rous and overlapping […]” (Ponte et al 2011:4) 

Der er dermed tale om et komplekst system af standarder, hvor frivillige og ikke-frivillige stan-

darder overlapper hinanden. Dette speciale søger at skabe en forståelse for denne kompleksitet og 

undersøge de bagvedliggende faktorer, der skaber SAS’er ved at bruge chokoladeindustrien som 

illustrerende case. 

CSR4 er blevet en del af mange virksomheder på den ene eller anden måde. Hvor dybt CSR for-

ankres i virksomheden er forskelligt. En lille virksomhed vil sjældent klassificere, hvad litteratu-

ren betegner som CSR-aktiviteter som CSR, da det ikke er et begreb de føler sig trygge ved. Der-

for anvendes begrebet samfundsansvar (SA) gennem hele specialet. At få SA op på et strategisk 

niveau, det vil sige at bruge SA til at skabe værdi for både virksomheden og samfundet, kan være 

en stor udfordring, især hvis virksomhedens kapacitet og ressourcer er begrænsede. Men hvad 

betyder det at være en social ansvarlig virksomhed? Hvem definerer, hvad der er socialt ansvar-

ligt? Specielt spørgsmålene om, hvorvidt frivillige SAS’er er løsningen på chokoladeindustriens 

problemer og om alle typer af virksomheder er i stand til at inkorporere dem i deres virksom-

hedsmodel, er relevant at se nærmere på. 

                                                   
4
I dette speciale anvendes EU's definition af CSR, fremlagt i unionens nye CSR-strategi for 2011-2014: ”Virk-

somheders ansvar for deres påvirkning af samfundet” (Europa-Kommissionen, 2011). 
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Indledning 

Teorier om SA, standardiseringsmekanismer og rapporteringsværktøjer tager ofte tager udgangs-

punkt i store multinationale selskaber (MNC'er) og glemmer dermed ofte, at små og mellemstore 

virksomheder (SMV'er5) ikke har samme kapacitet til at rumme SA (Enderle 2004; Jenkins 2006). 

Betyder det, at SMV'er i chokoladeindustrien ikke skal tage del i ansvaret for at stoppe børnear-

bejde på plantagerne? Nej, men det betyder, at vi bliver nødt til at se SA fra forskellige vinkler. Vi 

har brug for en større forståelse for, hvad henholdsvis små og store virksomheder er i stand til at 

gøre for at stoppe brugen af børnearbejde på plantagerne, og hvad deres roller er i udformningen 

af SAS’er. Derudover har vi ikke mindst brug for en forståelse for, hvilken konsekvens virksom-

hedernes rolle i udviklingen af SAS’er har for deres villighed til at inkorporere dem i deres forret-

ning.  

Ved at tage udgangspunkt i tre forskellige virksomheder i chokoladeindustrien – Peter Beier Cho-

kolade, Toms og Nestlé – undersøger dette speciale, hvem der har indflydelse på udformningen af 

SAS’er og, hvorvidt frivillige standarder er nok til at bekæmpe børnearbejde på kakaoplantagerne. 

1.1 Problemformulering 

På baggrund af det store ansvar virksomheder pålægges af omverdenen, er det relevant at analyse-

re SAS’ers rolle samt, hvilke roller casevirksomhederne spiller. Derfor stilles følgende problem-

formulering: 

I hvor høj grad er frivillige samfundsansvarsstandarder med til at påvirke virksomheders 

adfærd i chokoladeindustrien og hvem har indflydelse på formuleringen af disse standar-

der? 

Gennem specialets kapitler, bliver følgende arbejdsspørgsmål besvaret: 

1. Hvilken kontekst opererer virksomheder i chokoladeindustrien i? (kapitel 2) 

2. Hvad skal vi med SAS’er og certificering, og hvilke standarder og ordninger påvirker ak-

tører i chokoladeindustrien? (kapitel 3) 

3. Hvordan arbejder de tre casevirksomheder med SA? (kapitel 4)  

4. Hvem har indflydelse på udviklingen af SAS’er og hvem lader sig påvirke af dem? (kapi-

tel 5) 

                                                   
5
 I dette speciale anvendes EU's definition af små og mellemstore virksomheder (SMV'er): Der skal være under 

250 ansatte, omsætningen må ikke overstige 50 millioner euro og/eller den totale balance må ikke overstige 43 

millioner euro (Europa-Kommissionen, 2003). 
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Ovenstående problemformulering samt underliggende undersøgelsesområder er relevante at un-

dersøge, da litteraturen ofte fokuserer på store virksomheders tilgang til SA og ofte arbejder ud fra 

den opfattelse, at SMV'er er ’små’ store virksomheder og derfor forventes at takle CSR på samme 

måde som store virksomheder i nedskalleret omfang (Jenkins 2006:241). Derfor er det relevant at 

udføre en komparativ analyse af de tre casevirksomheders tilgang til SA for på den måde at bely-

se, hvordan deres forhold er til SAS’er. Efter specialets analyser forventes nedenstående hypoteser 

bekræftet: 

Hypotese 1: Store virksomheder lader sig i højere grad påvirke af SAS’er end små virksom-

heder fordi; 

Hypotese 2: Store virksomheder er i højere grad end små virksomheder med til at udvikle 

SAS’er inden for chokoladeindustrien, hvilket gør standarderne mere strømlinede til store 

virksomheder.  

Små virksomheder kan have svært ved at finde ressourcer til at deltage i standardiseringsbeslut-

ningsprocessen, hvilket betyder, at deres synspunkter kan blive overset. Det kan medføre, at de 

stilles overfor de samme krav som store virksomheder. På den anden side er SMV'er ikke i medi-

ernes søgelys på samme måde som store virksomheder, hvilket var tilfældet med Mistratis doku-

mentar om chokoladeindustrien. Her var det store virksomheder som f.eks. Nestlé, der kom i sø-

gelyset. Det kan betyde, at små virksomheder kan ’slippe af sted’ med lidt mere end de store kan. 

Det er godt forsidestof for aviser, hvis en stor virksomhed bliver grebet i at overtræde etiske ret-

ningslinjer, hvorimod en lille knap så kendt virksomhed ikke vil have samme effekt på avissalget. 

Om de er i medierne eller ej, så udgør de en vigtig del af samfundet, hvorfor det er interessant at 

medtage SMV-vinklen i dette speciale (Jenkins 2006). 

1.2 Afgrænsning 

Chokoladeindustrien har en række problemområder. Dette speciale vil primært fokusere på børne-

arbejde på plantagerne, da det en problemstilling, der har fanget manges opmærksomhed. Samti-

dig inddrages udviklingen af bæredygtig6 kakao, da det et vigtigt element i analysen af, hvordan 

industrien takler udfordringen med børnearbejde. 

                                                   
6
 Bæredygtighed defineres i dette speciale som balancen mellem udnyttelse og beskyttelse af jordens resurser, 

der skal sikre vores livsgrundlag (Den Store Danske) 
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Indledning 

Specialet beskæftiger sig med tre virksomheder i chokoladeindustrien. Udfaldet af undersøgelsen 

kan ikke direkte overføres til andre virksomheder, men Ifølge Kvale & Brinkmann kan casestudier 

generaliseres ud fra en analyse af ligheder og forskelle mellem casene, som også kaldes induktiv 

generalisering (Kvale et al 2009:289). Derudover fokuserer specialet på en enkelt industri, og der 

skal derfor tages højde for, at udfaldet af analyserne kunne have set anderledes ud, hvis en anden 

industri end chokoladeindustrien havde været analysegenstand. Alligevel efterstræbes det at ud-

trække en række karakteristika for de tre virksomheders tilgange til SA. 

Samtidig skal der tages højde for, at adgang til information varierer for de tre virksomheder. In-

formation fra Peter Beier Chokolade baseres primært på et kvalitativt interview med grundlægge-

ren Peter Beier, mens information fra Toms og Nestlé fremfindes via desk research. 

1.3 Teori- og metodevalg 

1.3.1 Teori 

Relevante teorier præsenteres i de forskellige kapitler for at skabe en induktiv og illustrativ tilgang 

til problemstillingen. For overskuelighedens skyld, vil jeg alligevel kort introducere, hvilke teore-

tiske områder jeg kommer ind på i specialet og hvorfor de er relevante for problemstillingen.  

1.3.1.1 Industrianalyse 

For at skabe et institutionelt overblik over chokoladeindustrien har jeg lavet en PESTEL-analyse. 

Analysen har undersøgt de politiske, økonomiske, sociale, teknologiske, miljømæssige og juridi-

ske faktorer, der påvirker chokoladeindustrien (Johnson et al 2008:55). På den måde har jeg iden-

tificeret de primære drivkræfter for forandring, som har indflydelse på industriens aktører. PE-

STEL-analysen bidrager med en ramme, der skaber et struktureret overblik over de udfordringer 

som virksomheder og andre aktører møder. Den bistår dermed til forståelsen af den kontekst de tre 

casevirksomheder operer i. 

For at gå et skridt dybere, har jeg udført en Five Forces analyse, udviklet af økonomen Michael 

Porter. Denne analyse sætter fokus på, hvordan chokoladeindustrien er struktureret. Analysen ser 

på truslen fra nye indtrængere i industrien, truslen fra udbydere af substituerende produkter, kø-

berne og leverandørenes forhandlingsstyrke samt konkurrencesituationen på markedet blandt ek-

sisterende udbydere (Johnson et al 2008:59). Det er ikke alle dele af analysen, der er relevante for 
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specialets undersøgelsesfelt. Derfor fokuserer analysen primært på substituerende produkter, kø-

berne, leverandørerne og konkurrencesituationen i industrien. 

1.3.1.2 Standardiseringsteori 

Da specialets omdrejningspunkt er SAS’er, inddrages teorier om standardisering naturligvis også. 

I visse tilfælde taler man om en ’private authority’, som er med til at styre økonomiske, sociale og 

miljømæssige forhold. Nogle teoretikere mener, at denne styring er opstået på baggrund af inef-

fektive nationale regeringer, som ikke formår at regulere førnævnte forhold pga. den globale 

strukturs kompleksitet og hurtige omskiftelighed (Ponte et al 2011:4). SAS’ernes legitimitet er 

afhængig af interessenternes accept. Hvis ikke de har opbakning fra omverdenen, er der en lille 

sandsynlighed for, at virksomheder eller organisationer vil anvende dem. Derfor er udviklingen af 

standarder i høj grad kendetegnet ved at inddrage en række forskellige interessenter, som biddra-

ger med deres ekspertise i udformningen. Dermed hævdes det, at standarder opnår legitimitet 

(Ponte et al 2011:6). Specialet adresserer løbende denne påstand og undersøger, hvad det har af 

konsekvenser for casevirksomhedernes tilgang til SA. Derudover inddrages Vogels teori om for-

holdet mellem frivillige samfundsregulerende initiativer og statsregulering, da det er en relevant 

observation problemfeltet taget i betragtning (Vogel 2010). 

1.3.1.3 Konceptet: Samfundsansvar 

Det er nødvendigt at få en forståelse for, hvordan SA og standardisering hænger sammen samt, 

hvordan SMV’er forholder sig til SA sammenlignet med store virksomheder. SA (CSR) er i sig 

selv ikke en teori, men bygger på teorier inden for corporate governance. Corporate governance 

beskæftiger sig blandt andet med virksomhedens forhold til interessenter. Er virksomheden ude-

lukkende interesseret i at tilfredsstille aktionærer eller tages der udvidede etiske hensyn? Johnson 

et al inddeler virksomhederne i fire forskellige stereotyper, som tager udgangspunkt i, i hvor høj 

grad virksomhederne inkorporerer SA i deres forretning: Laissez-faire, Enlightened selfinterest, 

Forum for stakeholder interaction og Shaper of society (Johnson et al 2008:144). Denne model (se 

Bilag B) har jeg anvendt til at kategorisere henholdsvis Peter Beier Chokolade, Toms og Nestlé. 

Modellen er anvendelig, da den faciliterer et sammenligningsgrundlag for analysen af de tre virk-

somheder. Som analysen vil vise, har den også visse begrænsninger, da den ikke formår at ind-

kapsle Peter Beier Chokolades tilgang til fulde, pga. denne virksomheds unikke tilgang. 
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1.3.1.4 Virksomhedernes rolle i udviklingen af samfundsansvarsstandarder 

Et centralt område i specialet, er virksomhedernes rolle i udviklingen af SAS’er. Via analysen af 

chokoladeindustrien, SAS’er og casevirksomhedernes tilgang til SA, har jeg udviklet en ny mo-

del, som illustrerer sammenhængen mellem virksomhedernes deltagelse i udviklingen af SAS’er 

set i forhold til, hvor meget de lader sig påvirke af dem og dermed integrerer dem i deres virk-

somhed. Modellen er inspireret af stakeholderteori, da den bygger på, i hvor høj grad virksomhe-

derne deltager i multiinteressentfora og derigennem forsøger at opnå indflydelse på udviklingen af 

standarder inden for et givent område. Da modellen er udviklet til dette speciale, vil den blive 

grundigt introduceret i kapitel fem. Modellen skal valideres med flere data, da dette speciale ude-

lukkende inkluderer tre virksomheder fra en branche. 

Gennem specialets kapitler vil ovenstående teorier bidrage til at anskue problemstillingen fra for-

skellige vinkler og synspunkter og på den måde bistå til diskussionen om SAS’ers effektivitet i 

forhold til at afskaffe børnearbejde på kakaoplantagerne. 

1.3.2 Metode 

Dette speciale anvender en induktiv struktur. De analytiske kapitler fremlægger empiriske analy-

ser, som kontinuerligt vil reflektere over relevant teori. Samtidig har specialet elementer af deduk-

tion, idet teorien bidrager til tolkningen af de observerede fænomener.  

Specialet vil i kapitel to analysere chokoladeindustrien i en PESTEL- og Five Forces-analyse. 

Derigennem skabes et overblik over, hvilke drivkræfter for forandring, struktur samt problemom-

råder, der karakteriserer industrien. Derefter vil kapitel tre introducere læseren for SAS’er. I kapi-

tel fire præsenteres de tre casevirksomheder – Peter Beier Chokolade, Toms og Nestlé – og deres 

indstilling til SA. Kapitel fem analyserer casevirksomhedernes indflydelse på udviklingen af stan-

darder og i hvor høj grad de inkorporerer dem i virksomheden. Ud fra de foregående kapitlers 

analyser udvikles indflydelse/påvirkningsmodellen. I kapitel seks præsenteres en mere generel 

diskussion om chokoladeindustriens udfordringer, virksomhedernes forskellige tilgange til SA 

samt, hvorvidt standardisering og certificering er løsningen på industriens problemer. I kapitel syv 

svares på problemstillingen og de fremsatte hypoteser forkastes eller accepteres.  

1.4 Empiri 

Dette speciale bygger på forskellige empiriske kilder beskrevet nedenfor. 



 

8 

Samfundsansvarsstandarder i chokoladeindustrien 

1.4.1 Kvalitative interviews 

Der er udført kvalitative interviews med følgende personer: 

 Sanne Borges: Senior Advisor, Business and Human Rights hos Amnesty International 

Denmark og repræsentant for 92-gruppen i Rådet for Samfundsansvar 

 Christine Jøker Lohmann: CSR- og risikokonsulent i Dansk Industri og bestyrelsesmed-

lem i Transparency International Denmark 

 Charlotte Trap-Kinberg: CSR-Konsulent i Dansk Standard  

 Lars Brogaard: Seniorkonsulent, International Ledelse og Processer i Dansk Standard. 

Sekretær for CEN-projektkomiteen for bæredygtig og sporbar kakao (CEN/TC 415) 

 Peter Beier: Grundlægger af og administrerende direktør i Peter Beier Chokolade 

Interviewet med Peter Beier har til formål at kortlægge virksomhedens holdning til SAS’er samt, 

hvordan de selv arbejder med SA. Peter Beier Chokolade repræsenterer den lille virksomhed i 

dette speciale. Da det er en lille virksomhed med begrænset kommunikation, bygger information 

om virksomheden primært på interviewet. Dansk Industri samt Dansk Standard giver hver deres 

vurdering af, hvilke udfordringer og/eller muligheder små virksomheder møder i forhold til 

SAS’er og, hvordan de er med til at påvirke tendenserne inden for udviklingen af standarder på 

dansk og europæisk plan. For at få den kritiske vinkel på chokoladeindustrien inddrages Amne-

stys syn på, hvordan virksomheder bør takle SA og, hvor ansvaret skal placeres. 

Interviewpersonerne er udvalgt ud fra den information de besidder, som på hver deres måde bi-

drager til forståelsen for specialets analysefelt. Alle interviewpersoner blev efter interviewet til-

budt at gennemlæse en transskription af interviewet og komme med eventuelle rettelser, hvilket 

tre personer benyttede sig af. Rettelserne bestod primært i at fjerne eksempler, hvor interviewper-

sonen havde nævnt virksomheder ved navn, for at illustrerer en pointe. Interviewene findes i 

transskriberet udgave under bilag. 

Jeg rettede henvendelse til både Toms og Nestlé Danmark, men de ønskede ikke at stille op til et 

interview, hverken mundtligt eller skriftligt. Derfor er data om de to virksomheder fremfundet via 

desk research. 

Alle interviews er designet ud fra Steiner Kvale og Svend Brinkmanns teori om kvalitative forsk-

ningsinterviews som et håndværk. Her lægges interviewets fokus på, at få et indblik i interview-

personernes livsverden gennem semikonstruerede interviews (Kvale et al 2009:44). Det semikon-
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struerede livsverdensinterview defineres som et interview, ”der har til formål at indhente beskri-

velser fra den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne 

fænomener” (Kvale et al 2009:19). Ifølge Kvale og Brinkmann bygger forskningsinterviewet på 

”dagliglivets samtaler og er en professionel samtale; det er et inter-view, hvor der konstrueres 

viden i samspillet eller interaktionen mellem intervieweren og den interviewede” (Kvale et al 

2009:18).  

Gennemførelsen af interviewene har primært haft to anvendelsesformål. For det første fungerer de 

som empirisk grundlag til at forstå procedurer og praksisser for de aktører, der er en del af det 

empiriske felt. Via interviews er det således muligt at få interviewpersonerne til at klargøre, hvor-

dan de opfatter en given situation og komme med deres bud på, hvor der er behov for yderligere 

afklaring. Det betyder, at interviewene samtidig får en supplerende og underbyggende funktion 

for både teorien og andet anvendt empirisk materiale. For det andet er formålet med gennemførel-

sen af interviewene at inddrage forskellige aktører og dermed klarlægge deres forståelse og hold-

ninger. Dette afstedkommer en forventning om en vis grundfæstet holdning til, hvordan det bør 

være. Derfor er interviewene samtidig udtryk for en tilgang til at forstå de holdninger, der præger 

dette speciales undersøgelsesfelt, hvilket vil blive søgt nærmere afdækket via andre kilder. 

1.4.2 Desk research 

Da hverken Toms eller Nestlé ønskede at medvirke i et interview er den mindre tilfredsstillende 

metode desk research anvendt til at indsamle information om virksomhederne til analysen. Infor-

mation er blandt andet fremfundet via virksomhedernes hjemmesider og artikler fra diverse medi-

er, hvor de har medvirket. Der kan argumenteres for, at Toms interesser er blevet undersøgt både 

via desk research og kvalitativt interview, da der er udført et kvalitativt interview med Dansk In-

dustri som blandt andet varetager Toms interesser overfor andre interessenter. Derudover er der 

udført desk research på en række rapporter fra interesseorganisationer, NGO’er, internationale 

organisationer etc. 

1.5 Kildekritik 

Gennem hele specialet anvendes en række forskellige kilder. Data bygger bl.a. på kvalitative in-

terviews, hvor der er risiko for, at interviewpersonen fremstiller virksomheden eller organisatio-

nen i det bedste lys og derfor ikke fortæller ’hele sandheden’. Derudover anvendes rapporter fra 

NGO'er, internationale organer, virksomheder etc. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at 

organisationen har en stærk holdning til det/de emne(r) der fremgår i rapporten. Data fremfundet 
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via desk research, som er tilfældet med Toms og Nestlé, vil bære præg af virksomhedernes marke-

tingsindsats, hvorfor data fremfundet via denne metode bliver anskuet som virksomhedernes hen-

sigter snarere end deres reelle indsatser. I takt med, at empiri og teori præsenteres i kapitlerne 

vurderes de kildekritisk. 

I næste kapitel analyseres den kontekst specialets casevirksomheder opererer i for at kunne identi-

ficere, hvilke udfordringer, der præger industrien. 
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2 Chokoladeindustrien – en lyssky forretning? 

2.1 Introduktion 

Før vi kan kaste os ud i en stor udredning af SAS’er i chokoladeindustrien samt, hvilken rolle 

virksomhederne har i udformningen af disse standarder, er det essentielt at få et indblik i, hvilke 

makro- og mikroøkonomiske faktorer, der karakteriserer industrien. Dette kapitel belyser choko-

ladeindustrien ved først at se på de institutionelle faktorer via en PESTEL-analyse og derefter de 

strukturelle forhold via en Five Forces analyse. Når de vigtigste trends og magtstrukturer er iden-

tificeret vendes blikket mod en af industriens største udfordringer; børnearbejde i kakaoprodukti-

onen. I dette afsnit belyses, hvordan udfordringen er med til at drive industriens aktører sammen i 

en fælles front hen imod en løsning. 

2.2 PESTEL-analyse 

PESTEL-analysen bistår i identifikationen af, hvilke tendenser, der rører sig i chokoladeindustrien 

samt, hvilke udfordringer og forandringsfaktorer, der påvirker industrien. Igennem hele analysen 

tages danske, europæiske og globale forhold i betragtning, da dette speciale undersøger tre for-

skellige størrelser af virksomheder, der opererer på hver deres niveau. 

2.2.1 Politiske faktorer 

En politisk faktor, som har trukket store overskrifter og tiltrukket sig politikernes opmærksomhed, 

er de mange og omfangsrige sager om børnearbejde i produktionen af kakaobønner. Børnekon-

ventionen siger i §32 stk. 1 følgende: ”States Parties recognize the right of the child to be protect-

ed from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to 

interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spir-

itual, moral or social development” (OHCHR 1989). Senest i juni 2013 er der afholdt en stor in-

ternational konference7 i Cameroun, der adresserer chokoladeindustriens og dens komplekse vær-

dikædes udfordringer. 

Produktionen af kakaobønner foregår i lande, som kan have et andet polisk landskab end det vi ser 

i Danmark og andre vestlige lande. Det har ført til en ophedet debat blandt virksomheder, NGO’er 

og myndigheder omkring, hvor ansvaret for ansvarlig produktion skal placeres. EU har bl.a. ud-

                                                   
7
 http://www.icco.org/home/icco-certification-workshop-yaounde-2013.html 
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meldt, at de opfordrer deres medlemslande til at tage ansvar for bæredygtig produceret kakao, da 

EU har verdens største chokoladeforbrug (Europa-Parlamentet 2012).   

Chokoladeindustrien har været og er stadig kendetegnet ved en værdikæde med store udfordrin-

ger. Private certificeringsorganer, som f.eks. UTZ, Fairtrade og Rainforest alliance, har en norm-

sættende rolle for, hvordan virksomheder, kakaobønder og andre aktører skal forholde sig til for-

skellige problemstillinger i chokoladeindustrien. Den Europæiske Standardiseringsorganisation 

(CEN) arbejder i skrivende stund på at formulere en frivillig produktstandard for kakao, som skal 

sikre bæredygtig og sporbar kakao samt gode vilkår for kakaobonden. Dette arbejde vender jeg 

tilbage til i kapitel tre. Udover certificeringsordninger, formulerer organisationer principper om-

kring, hvordan virksomheder bør agere i forhold til SA. Virksomheder i chokoladeindustrien er 

dermed underlagt pres fra forskellige aktører, som søger at påvirke dem til at agere socialt ansvar-

ligt. 

2.2.2 Økonomiske faktorer 

Økonomisk set er chokoladeindustrien, som så mange andre industrier, også mærket af finanskri-

sen. I Danmark faldt chokoladeforbruget i 2012 og ses mere som noget man køber til særlige lej-

ligheder. Derfor er forbruget af finere premiumchokolade (f.eks. Anton Berg Sweet Moments) 

steget, mens forbruget af mere almindeligt chokolade (f.eks. Mars, Snickers osv.) er faldet. Cho-

kolade er samtidig blevet dyrere pga. regeringens stigende afgifter. Set i sammenhæng med dan-

ske forbrugeres fokus på helbred, har det skabt et fald i salget af chokolade (Euromonitor 

International 2013).  

Tabel 1: Vækst i værdi og volumen i chokoladeindustrien i %, CAGR-periode: 2006-2012 

 Danmark Globalt 

Value -3,0 3,1 

Volume -3,0 2,0 

Kilde Danmark: Euromonitor International, CAGR periode 2007-2012 
Kilde Globalt: Marketline, CAGR periode 2006-2011 
 

Tabel 2: Estimeret vækst i chokoladeindustrien i %, CAGR-periode: 2011-2017 

 Danmark Globalt 

Value -1,0 2,8 

Volume -1,0 1,8 

Kilde Danmark: Euromonitor International, CAGR periode 2012-2017 

Kilde Globalt: Marketline, CAGR periode 2011-2016 
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Som ovenstående tabeler viser, vil vi i Danmark opleve et fald i både værdi og volumen på én 

procent frem mod 2017. Det er dog et mindre fald end i perioden 2007-2011, hvor værdien og 

volumen faldt med 3 procent.  Set i et internationalt perspektiv er der over perioden 2011-2016 

udsigt til en stigning i værdi på 2,8 procent og volumen på 1,8 procent (Marketline 2013). En af 

årsagerne til, Danmark oplever et fald i både værdi og volumen, mens det globale marked oplever 

en stigning i begge parametre er, at danskerne går op i sundhed og helbred og derfor holder igen 

med chokoladeforbruget. En anden årsag er prisstigningen på chokoladeprodukter i Danmark 

grundet afgiftsstigning (Euromonitor International 2013).  

2.2.3 Sociokulturelle faktorer 

Nogle af de vigtigste sociokulturelle faktorer, der påvirker chokoladeindustrien i Danmark, er 

helsebølgen kombineret med prisfølsomhed. Chokolade associeres ofte med noget usundt, hvorfor 

mørk chokolade foretrækkes af danskerne, da det indeholder mindst fedt og sukker. Prisfølsomhe-

den forventes at mindskes i takt med, at det økonomiske klima forbedres. Det er især efterspørgs-

len på premiumchokolade, der vil blive påvirket i en positiv retning af dette (Euromonitor 

International 2013).  

En anden trend i Danmark er, at forbrugerne opfatter chokoladebrands, der støtter op om etiske 

principper som bedre kvalitetschokolade og en større smagsoplevelse. Det betyder, at der er et 

potentiale i at udvikle bæredygtige produkter. Brands, der følger en etisk strategi fokuserer ofte 

deres markedsføringsaktiviteter på, hvor deres produkter kommer fra – også kaldet sporbarhed 

(Euromonitor International 2013). 

Bæredygtighed er blevet et ’buzzword’ i Danmark. En analyse udarbejdet af Toms i samarbejde 

med Epinion hævder, at 57 procent af danskerne ”mener at det er vigtigt at kunne se, hvor varen 

kommer fra” og hele 61 procent mener ”at det er vigtigt at en virksomhed tager SA” (Toms 2012).  

Derfor er der et marked for bæredygtige produkter. Det er også denne kategori af chokolade, som 

jf. ovenstående gennemgang viser sig at være i størst vækst og have det største udviklingspoten-

tiale i Danmark.  

Men det er ikke kun i Danmark, at efterspørgslen efter bæredygtig produceret chokolade er sti-

gende. Ifølge en rapport udført af konsulentvirksomheden KPMG på bestilling af The Internatio-

nal Cocoa Organisation (ICCO8) fremgår det, at forbrugere efterspørger sporbarhed. De vil vide, 

                                                   
8
 http://www.icco.org/ 
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hvor råvarerne kommer fra og om virksomhederne har ageret etisk. Det kan vise sig at være en 

stor udfordring at løse, da der globalt handles store mængder af kakao kombineret med chokola-

deværdikædens kompleksitet. Der er overvejende enighed omkring, at certificering af kakaobøn-

ner kan være en mulig løsning på udfordringen, men mange stiller samtidig spørgsmålstegn ved, 

hvem certificeringen gavner; bonden eller certificeringsorganet? (KPMG 2012). 

Flere og flere virksomheder efterspørger bæredygtig kakao, hvilket kan være et incitament for alle 

aktører i værdikæden til at øge niveauet af bæredygtig kakao. Holland er et af verdens største ka-

kaoforarbejdende lande med hele 25 procent af det samlede marked. Den hollandske regering har 

erklæret, at inden 2025 skal al kakaoforbrug i Holland være baseret på bæredygtig kakao (KPMG 

2012). Lars Brogaard fra Dansk Standard, som sidder med sekretariatet for CEN’s projektkomite 

for udvikling af standarder indenfor bæredygtig kakao, understreger, at efterspørgslen efter bære-

dygtig kakao overstiger udbuddet. I dag er det reelt set kun cirka fem procent af den samlede ka-

kaoproduktion i verden, der er bæredygtig. Produktionsudvidelsen af bæredygtig kakao går ikke 

hurtig nok, hvis virksomheder og myndigheders efterspørgsel skal imødekommes i fremtiden 

(Brogaard 2013). 

2.2.4 Teknologiske faktorer 

Den teknologiske faktor kan spille en stor rolle i chokoladeindustrien. Ideen med at finde en bæ-

redygtig måde at dyrke kakao på, så kakaobestanden sikres og bøndernes vilkår forbedres, har 

vagt stor interesse blandt industriens aktører, heriblandt NGO’er, virksomheder, certificeringsorg-

aner etc. Virksomhederne har en interesse i at fremme den bæredygtige udvikling, da mange i 

industrien har udmeldt, at de vil basere deres chokoladeproduktion på bæredygtig kakao inden en 

given tidsramme. Ferrero og Mars har erklæret, at de inden 2020 vil basere deres produktion på 

100 procent bæredygtig kakao (KPMG 2012:13). Som nævnt ovenfor vil efterspøgslen ikke kunne 

blive mødt i fremtiden med den nuværende udvikling. Derfor ligger der en udfordring i at fremme 

væksten af bæredygtig kakao og skabe incitament for bønderne til at ændre deres dyrkningsmeto-

der på plantagerne og stoppe brugen af børnearbejde. Men det kan være en udfordrende proces, da 

dyrkning af kakao er baseret på gamle, traditionelle metoder. Derudover har kakaobønderne ofte 

meget små farme, og kan derfor have svært ved at se det langsigtede perspektiv ved at investere i 

mere bæredygtige dyrkningsmetoder (Brogaard 2013). 

En måde industrien søger at løse de teknologiske udfordringer på, er via partnerskaber. Bl.a. har 

Toms i samarbejde med ghanesiske kakaobønder, det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns 
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Universitet og det ghanesiske kakaoforskningsinstitut (CRIG) udviklet en ny fermenteringsproces, 

som er mere sikker og miljøvenlig. På den måde arbejder aktørerne sammen for at komme en løs-

ning nærmere på industriens udfordringer. 

2.2.5 Miljømæssige faktorer 

Som nævnt ovenfor er der en stigende efterspørgsel efter bæredygtig kakao, som kræver en æn-

dring af nuværende kakaodyrkningsmetoder. Der henvises til ovenstående afsnit omkring socio-

kulturelle og teknologiske faktorer for en uddybning af dette. 

2.2.6 Lovgivningsfaktorer 

Chokoladeindustrien har erkendt, at der er et problem med børnearbejde på kakaoplantagerne, 

men trods mange forskellige tiltag og initiativer, er problemet ikke fjernet. Det har skabt debat 

om, hvor langt virksomheders ansvar rækker. Skal en virksomhed med hovedsæde i Danmark 

kunne retsforfølges hjemme i Danmark for handlinger begået i f.eks. Ghana? Dette kaldes ekstra-

territorialitetsprincippet (Borges 2013). Men ikke alle er fortalere for sådan et princip. CSR-

konsulent i Dansk Industri, Charlotte Jøker Lohmann, sammenligner princippet med, at vi har en 

færdselslov i Danmark, der dikterer, at vi kun må kører 50 km/t i byzone. Det er ikke ensbetyden-

de med, at vi kan håndhæve den lov i andre lande. En anden problematik ved sådan et tiltag er, at 

det muligvis kan umyndiggøre det land, som den kriminelle handling er begået i, da der sås tvivl 

om retssystemets effektivitet og myndighedernes vilje til at gribe ind (Lohmann 2013). 

En anden faktor, som har påvirket danske virksomheder er loven om SA-rapportering for de stør-

ste virksomheder i Danmark (Regnskabsloven §99a). Loven er naturligvis ikke udelukkende hen-

vendt til virksomheder i chokoladeindustrien, men er et mærkbart skridt i retningen mod en øget 

selvbevidsthed blandt danske virksomheder omkring deres samfundsmæssige ansvar. De cirka 

1100 største danske virksomheder skal rapportere om deres SA-politikker, hvordan de implemen-

terer politikkerne og hvilke resultater de har opnået i det forgangne år. Den danske regering op-

fordrer virksomhederne til at anvende internationale, anerkendte CSR-principper. En undersøgelse 

fra 2011 viser, at 76 procent af de danske børsnoterede virksomheder refererer til internationale 

principper i deres SA-rapportering sammenlignet med 59 procent i 2009 (Erhvervsstyrelsen 

2013:10). Der er dermed en stigende tendens til at referere til internationale principper i SA-

rapporteringen.  
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En analyse foretaget af Europa-Kommissionens CSR-team i DG Enterprise & Industry viser, at 

det mest refererede CSR-princip i EU, er UN Global Compact (herefter UNGC) eller andre FN-

initiativer. Danske virksomheder er dem, der refererer mest til internationale principper efterfulgt 

af spanske og svenske virksomheder (Europa-Kommissionen 2013a). Internationale guidelines og 

principper skal sikre en ensartet rapporteringsstil, som gør det nemmere for interesserede at sam-

menligne virksomheders indsatser i forhold til SA. Mange af principperne refererer til internatio-

nale konventioner såsom ILO’s konventioner om minimumsalder og værste former for børnear-

bejde og FN’s Universelle Menneskerettighedserklæring. 

Europa-Kommissionen har ladet sig inspirere af den danske lovgivning og fremlagde den 16. april 

2013 et lovforslag om ændring af den gældende regnskabslov. Ændringen vil medføre at virk-

somheder skal afgive oplysninger om ”politikker, risici og resultater med hensyn til miljøspørgs-

mål, sociale og arbejdstagerrelaterede aspekter, respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af 

korruption og bestikkelse og diversitet i bestyrelsen” (Europa-Kommissionen 2013b). Ændrings-

forslaget kommer på baggrund af EU’s nye CSR-strategi (Europa-Kommissionen 2011), som 

identificerer et problem med de eksisterende retningslinjer for rapportering. I dag er det under ti 

procent af Europas største virksomheder, som rapporterer regelmæssigt på ovenstående parametre 

(Europa-Kommissionen 2013b). Der er delte meninger om, hvorvidt virksomheder skal ’tvinges’ 

til at rapportere om SA eller om frivilligheden skal bibeholdes, da det kan være en omkostnings-

fuld opgave for virksomheder. Det har Europa-Kommissionen erkendt ved at lade virksomheder 

med under 500 medarbejdere falde uden for forslaget, hvilket ikke falder i god jord hos NGO’erne 

som dog anerkender EU’s intensiverede fokus på SA (Borges 2013). 

Men hvorfor er al den snak om rapportering og lovgivning kontra frivillighed vigtig for chokola-

deindustrien? Det er den fordi vi ser en stigende interesse hos forbrugerne omkring, hvordan virk-

somheder agerer. Derfor er virksomheder i højere grad nødt til at være transparente omkring deres 

aktiviteter og identificere, hvor problemer muligvis kan opstå og tage hånd om dem. 

2.2.7 Opsamling på PESTEL: Trends og forandringsfaktorer i chokoladeindustrien 

PESTEL-analysen har undersøgt, hvilke tendenser og udfordringer, der rører sig i chokoladeindu-

strien. I dette afsnit bliver de væsentligste forandringsfaktorer identificeret, for at få et billede af, 

hvordan industrien udvikler sig samt, hvilke konsekvenser de kan have for industriens aktører. 

En af de vigtigste forandringsfaktorer, er den stigende efterspørgsel efter bæredygtig kakao. Ud 

fra gennemgangen af de økonomiske faktorer i chokoladeindustrien står det klart, at der er poten-
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tiale i at producere bæredygtigt, da forbrugerne i højere grad handler etisk. Både virksomheder og 

regeringer reagerer på dette ved at erklære deres støtte til bæredygtig kakaoproduktion. Hvis ikke 

industriens aktører formår at løse udbudsproblemet, vil det have en negativ effekt for bonden og 

hans familie, da hans afgrøder ikke vil give det optimale afkast og børnene muligvis ikke få den 

skolegang som han/hun ønsker. Derudover er det også en udfordring, at det i mange af de kakao-

dyrkende samfund er normen at sætte børn til farligt arbejde, hvilket er i modstrid med internatio-

nale konventioner. 

En anden forandringsfaktor – som er mere bredt gældende – er den stigende anvendelse af inter-

nationale principper som virksomhederne bruger som reference når de arbejder med SA. Anven-

delsen af disse principper viser en standardiseringstendens inden for SA, som hviler på internatio-

nale konventioner. Internationale rapporteringsværktøjer, såsom UNGC, og private certificerings-

ordninger, såsom Rainforest Alliance, vinder terræn. Dog er der i skrivende stund en debat om, 

hvorvidt certificering er vejen frem mod mere bæredygtig kvalitetschokolade. Udviklingslande 

har udtrykt bekymring over de stigende krav som de mange SAS’er medfører, som hændelsesvis 

konflikter med hinanden (ICCO 2013). Dette vil blive diskuteret senere i specialet. 

2.3 Five Forces analyse 

I dette afsnit analyseres de strukturelle forhold i chokoladeindustrien. Ved at undersøge, hvordan 

konkurrencesituationen, købere, substituerende produkter og leverandører påvirker virksomheder-

ne i industrien, etableres en forståelse for, i hvor høj grad de forskellige aktører kan påvirke hin-

anden (Johnson et al 2008:59). Den femte parameter i en Five Forces analyse er truslen fra nye 

indtrængere, men da jeg vurderer, det ikke har relevans for specialets problemfelt, er det ikke med 

i denne analyse. Traditionelt anvendes en Five Forces analyse til at identificere, hvor attraktiv en 

industri er at indtræde i. I dette speciale anvendes den til at identificere aktørenes indbyrdes for-

hold, da det er en relevant betragtning i forhold til specialets problemstilling. 

2.3.1 Konkurrencesituationen 

I chokoladeindustrien er de fire ledende virksomheder Mondelez International (tidligere Kraft 

Foods), Mars, Hershey og Nestlé. Tilsammen står de for cirka 60 procent af chokolademarkedet 

målt i værdi ifølge 2011-tal (Marketline 2013). Mange af de store fødevarevirksomheder har cho-

koladeproduktion som et delsegment i en større produktion af føde- og drikkevarer. F.eks. produ-

cerer Nestlé også babymad og andre fødevarer. Det gør dem mindre afhængige af salget af choko-

lade. Derudover er der for forbrugere og detailhandlere en lav skifteomkostning ved at gå fra ét 
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brand til et andet. Producenterne er derfor nødt til at have fokus på at skabe et stærkt brand og 

differentiere deres produkt for at styrke/bibeholde deres konkurrencemæssige position.  

De mindre chokoladeproducenter differentierer sig ofte ved at fokusere på eksklusivitet og luksus. 

De er måske ikke globalt repræsenteret som de største i industrien, men kan have en stor lokal, 

national eller regional forankring. Som PESTEL-analysen viste, er der en stigende tendens inden 

for brugen af chokolade som luksusgaver, hvilket kan være en konkurrencemæssig fordel for den 

lidt mindre, lokale chokoladeproducent, såsom Peter Beier Chokolade. Her er eksklusiviteten og 

oplevelsen en afgørende faktor. 

2.3.2 Køberne 

De største købere af chokolade er supermarkeder. I Danmark solgte dagligvaresupermarkeder 

cirka 95 procent af den samlede solgte chokolade i 2012 (Euromonitor International 2013). De 

køber ind i store mængder, hvilket resulterer i en relativ stor påvirkningskraft overfor virksomhe-

derne. Forbrugerene har også en rolle at spille i magtforholdet mellem virksomheder og købere i 

industrien, da supermarkeder er afhængige af forbrugernes efterspørgsel. Chokoladeforbrugere er 

kendetegnet ved stor brandloyalitet, hvilket kan mindske købernes magt over virksomhederne.  

Ikke alle chokoladevirksomheder sælger deres produkter gennem supermarkeder (Marketline 

2013). Eksklusiv luksuschokolade, som f.eks. Peter Beier Chokolade, vælger ofte udelukkende at 

sælge deres produkter i egne butikker for på den måde at skabe en større eksklusivitet omkring 

chokoladen. I Danmark sælges cirka tre procent af den samlede mængde chokolade i konfekture-

specialforretninger (Euromonitor International 2013). Som Peter Beier udtrykker det, skal choko-

lade være en oplevelse, som starter når kunden træder ind i butikken (Jasper 2013). På den måde 

springer Peter Beier distributionsledet over og henvender sig direkte til forbrugeren. De resterende 

cirka to procent af solgt chokolade i Danmark ligger hos ikke-fødevarebutikker, såsom helse- og 

skønhedsbutikker, og via internettet (Euromonitor International 2013).  

2.3.3 Substituerende produkter 

Den tidligere PESTEL-analyse klargjorde, at vi ser en stigende helsebølge blandt forbrugere i især 

Danmark. Chokoladebaren, som ofte tages med på farten, kan skiftes ud med et sundere alternativ 

såsom et stykke frisk frugt eller en energibar. Supermarkeder har en stor produktvariation, og vil 

derfor stadig købe chokoladeprodukter af virksomhederne selvom nogle forbrugere går over til et 

sundere alternativ. PESTEL-analysen påpegede samtidig, at der er udvikling inden for premium-
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chokolade i den højere ende af prisskalaen, som købes ved særlige lejligheder og som luksusga-

ver. Substituerende produkter til denne kategori af chokolade kan være andre spiselige delikates-

ser eller vin, blomster, smykker osv. (Marketline 2013:21). Derfor er der behov for en stærk diffe-

rentieringsstrategi, hvis chokoladevirksomhederne ønsker at holde på kunderne. 

2.3.4 Leverandørerne 

Leverandører i chokoladeindustrien består af kakaobønder, producenter af forskellige råmaterialer 

til produktionen af chokolade og emballagevirksomheder. Dette afsnit vil koncentrere sig om ka-

kaobønderne, da de er de centrale for opgavens problemstilling.  

Ghana og Elfenbenskysten er de to lande i verden, som producerer flest kakaobønner. ICCO esti-

merer, at Afrika står for cirka 70 procent af verdens samlede produktion af kakaobønner efterfulgt 

af Amerika med cirka 16 procent i 2013 (ICCO 2013b). Ifølge tal fra World Cocoa Foundation 

(WCF), er Europa den største aftager af kakaobønder med hele 39 procent efterfulgt af Amerika 

med 22 procent i 2011 (World Cocoa Foundation 2012). Størstedelen af råmaterialer til chokola-

deproduktionen hentes fra Fjernøsten, Vestafrika og Sydamerika og handles på råvarebørser. Der-

for har hverken virksomhederne eller leverandørerne indflydelse på priserne, da de svinger op og 

ned alt efter udbud og efterspørgsel. En måde at beskytte sig på, er ved at bruge finansielle tek-

nikker som f.eks. prissikring (hedging) for at reducere den negative påvirkning af prisændringer 

(Marketline 2013). Det svarer til på forhånd at låse prisen fast på en kendt markedspris, så bonden 

ved, hvad han får for sine produkter. Hvis markedsprisen er højere på leveringstidspunktet, går 

bonden glip af fortjenesten, men omvendt er han beskyttet mod at tabe penge, hvis markedsprisen 

er lavere end den aftalte pris. Det er en teknik der kan og bliver benyttet af både bønderne og virk-

somhederne. Kakaobønderne kan tage en højere pris for deres kakao, såfremt de indgår i certifice-

ringsordninger og tilrettelægger deres produktion efter ordningernes normer og retningslinjer. Alt 

efter ordningen, vil en præmie kunne tillægges markedsprisen og dermed også oven i en eventuel 

prissikring. 

Eftersom der er en stigende efterspørgsel efter bæredygtigt, certificeret kakao, vil dette have en 

indflydelse på, hvordan industriens aktører arbejder sammen. Det er kakaoleverandørerne, der 

skal ændre deres måde at producere på, men det er ikke nemt at ændre de traditionsrige produkti-

onsmetoder på plantagerne. Det kan være en omkostningsfuld affære. Som en konsekvens heraf, 

indgår private virksomheder i strategiske partnerskaber med forskellige aktører i deres værdikæde, 
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heriblandt leverandørerne, NGO’er og certificeringsorganer (KPMG 2012:13). Ved at indgå stra-

tegiske partnerskaber, kan fair priser forhandles og bæredygtige metoder udvikles. 

2.3.5 Opsamling på Five Forces analyse 

Et gennemgående træk i de forskellige faktorer i Five Forces analysen, er efterspørgslen efter eks-

klusivt chokolade. De store fødevaregiganter har mere indflydelse på at definere industriens ram-

mer, men formår ikke på samme måde som de små producenter at tilbyde en eksklusiv oplevelse 

for deres kunder. Som PETSEL-analysen viste, er det netop denne type af chokolade som er i 

stigende efterspørgsel. 

Et andet vigtigt område som Five Forces analysen afdækkede er producenternes krav til deres 

kakaoleverandører. Producenter, regeringer og købere efterspørger certificeret kakao, for på den 

måde at sikre, at kakaoen er høstet under ordentlige forhold. Det lægger et pres på leverandørerne, 

da de skal efterleve en række krav formuleret at de importerende lande. Dette vil blive analyseret 

dybere senere i specialet. 

Nu er de institutionelle og strukturelle faktorer i chokoladeindustrien analyseret. I afsnit 2.4 bliver 

én af de største udfordringer i chokoladeindustrien adresseret: børnearbejde. 

2.4 Børnearbejde i chokoladeindustrien 

I dette afsnit belyses, hvordan børnearbejde er med til at drive industriens aktører sammen i en 

fælles front hen imod en løsning. Børnearbejde på kakaoplantagerne er et problem, som i stigende 

grad fylder i forbrugerens bevidsthed. Da kakaoproduktion er en del af chokoladeproducenternes 

værdikæde, er virksomhederne ansvarlige for, at det kakao de køber, er produceret under ordentli-

ge forhold.  

Men hvorfor er der børnearbejde i kakaoproduktionen? ICCO’s rapport fra The World Cocoa 

Conference 2012 hævder, at de to primære årsager til børnearbejde i kakaoproduktionen er traditi-

onelle, kulturelle landbrugsmetoder og fattigdom (ICCO 2012b). ICCO understreger behovet for 

“a better understanding through the value chain, from cocoa producers to chocolate consumers” 

(ICCO 2012b). Bønderne benytter traditionelle dyrkningsmetoder, og ser intet forkert i at lade 

børn udføre farligt arbejde på plantagerne og forhindre dem at komme i skole. Ifølge en undersø-

gelse udført af Tulane University, arbejdede omkring 1,8 millioner børn i Elfenbenskysten og 

Ghana i kakaoproduktionen i 2008 (Tulane University 2011:27). Undersøgelsen påpeger samtidig, 
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at trafficking af børn til arbejde i kakaoindustrien forsat sker. Børnene kommer primært fra Bur-

kina Faso og Mali og smugles over grænserne til Elfenbenskysten og Ghana (Tulane University 

2011:28). 

Ifølge ILO Konvention nr. 182 skal lande omgående gribe ind over for de værste former for bør-

nearbejde. Men det er ikke kun lande, som opfordres til at tage hånd om problemet. Virksomhe-

derne bliver i høj grad en vigtig aktør i bekæmpelsen af børnearbejde på plantagerne. Store virk-

somheder anerkender ofte, at de er en del af løsningen, men ikke alle formår at omdanne ord til 

handling. NGO’er kan agere som vagthunde og holde regeringer og virksomhedsledere ansvarlige 

for deres handlinger, men de kan også fungere som samarbejdspartnere. Ponte et al skriver, at via 

partnerskaber med interessenter eller selvregulering, kan virksomheder være med til at skabe 

standarder (Ponte et al 2011:5). Nestlé har indgået et samarbejde med Fair Labour Association 

efter at organisationen identificerede en række brud på børns rettigheder i Nestlés værdikæde. 

Dette samarbejde vil blive uddybet i kapitel fire, hvor de tre casevirksomheders tilgang til SA 

bliver analyseret. 

I ovenstående analyse af chokoladeindustrien blev bæredygtigt, certificereret kakao identificeret 

som en vigtig trend. Men hvordan hænger bæredygtighed, certificering og børnearbejde sammen? 

Det gør det ved, at man via certificeringsordninger søger at påvirke bønderne til at ændre deres 

produktionsmetoder, så børn kommer i skole i stedet for at sættes til farligt arbejde. Virksomhe-

derne bidrager ved at betale en ekstra pris for kakaoen og kan derefter dokumentere, at de agerer 

ansvarligt og tager SA. Hvorvidt denne påstand er valid, er det imidlertid delte meninger om. Det 

bliver adresseret senere i specialet. 

2.5 Delkonklusion 

Dette kapitel analyserede de makro- og mikroøkonomiske forhold, der påvirker chokoladeindu-

strien. Samlet set er chokoladeindustrien kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet. I PESTEL-

analysen blev de to vigtigste forandringsfaktorer identificeret: den stigende efterspørgsel efter 

bæredygtig kakao og virksomhedernes stigende reference til internationale principper. Derefter 

identificerede Five Forces analysen de strukturelle forhold i industrien. Det er en trussel for virk-

somhedernes drift, at udbuddet af bæredygtig, certificeret kakao ikke kan følge med efterspøgslen. 

Derfor er virksomheder nødt til at være en del af løsningen og samarbejde med aktørerne i deres 

værdikæder.  
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Til sidst blev børnearbejde sat i perspektiv til standardisering og certificering af kakao, som er 

hovedfokus i næste kapitel. Grundet industriens kompleksitet, er virksomhederne i højere grad 

begyndt at indgå strategiske partnerskaber med organisationer, som kan bistå med viden omkring, 

hvordan de bedst muligt håndterer børnearbejde i deres leverandørkæde. Dette er imidlertid en 

tendens, der endnu oftest finder sted hos store, globale chokoladeproducenter, da små virksomhe-

der kan have svært ved at finde ressourcer til sådanne aktiviteter (Jenkins 2006).  

I næste kapitel analyseres SAS’er og certificeringsordninger i chokoladeindustrien nærmere.  
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3 Standardisering & certificering 

3.1 Introduktion 

I foregående kapitel blev chokoladeindustrien sat i perspektiv. I dette kapitel introduceres stan-

darder inden for SA. Der er forskellige kategorier af standarder: Standarder rettet mod virksom-

hedsadfærd på et mere generelt plan udgør den første kategori, og bliver identificeret i afsnit 3.3. 

Den anden kategori består af standarder formuleret af industrien og dens aktører og bliver præsen-

teret i afsnit 3.4. Derefter vendes blikket mod certificering i afsnit 3.5. Til sidst præsenteres i af-

snit 3.6 medlemsforeningen ISEAL Alliance, da de betragtes som verdens ledende udvikler af 

’best practices’ inden for udviklingen af bæredygtighedsstandarder. Til sidst i kapitlet bliver alle 

de præsenterede SAS’er diskuteret. Først er det vigtigt at få afklaret ét vigtigt spørgsmål: Hvad 

skal vi med SAS’er?  

3.2 Hvorfor standardisering? 

Et væsentligt træk ved standardisering er, at ”den er privat organiseret og markedsdrevet” 

(Jerlang 2012:16). Det er derfor vigtigt at skelne mellem statsregulering, udmøntet i lovgivning, 

og private standarder, som ofte er frivillige. ’Civil regulation’ er et begreb, professor David Vogel 

bruger om ”voluntary, private, nonstate industry and cross-industry codes that specify the respon-

sibility of global firms for addressing labour practices, environmental performance and human 

rights policies […]” (Vogel 2010). Civilregulering erstatter ikke statsregulering, men skal opfattes 

som en integreret del af en stadig mere kompleks global kontekst, hvor stater ikke alene regulerer 

virksomheders adfærd. Vogel påpeger derudover, at der er vigtige link mellem civil- og statsregu-

lering idet, civilregulering typisk opfordrer virksomheder til at overholde love og regler i de lande, 

de opererer i. Virksomheder er naturligvis underlagt staters love og reguleringer. Hvis en stat har 

ratificeret internationale konventioner, er virksomheder dermed indirekte også underlagt disse. 

Derudover er mange private standarder baseret på mellemstatslige organisationers principper, 

såsom ILO’s konventioner og FN’s Menneskerettighedserklæring (Vogel 2010: 69). 

Et væsentligt begreb indenfor standardisering er ’legitimitet’. På linje med Vogel, hævder Hall et 

al, at ikke-statslige aktører har opnået legitim magt: ”They claim to be, perform as, and are rec-

ognised as legitimate by some larger public (that often includes states themselves) as authors of 

policies, of practices, of rules and of norms” (Hall et al 2002:4). Ligitmitet skal i denne kontekst 



 

24 

Samfundsansvarsstandarder i chokoladeindustrien 

forstås som en form for normativ, frivillig enighed omkring det, som bliver reguleret (Ponte et al 

2011:6). 

Udvikling af private standarder tog fart i 1990erne, da globale brands oplevede en stigende inte-

resse for deres måde at drive forretning på. Aktivister benyttede de nye tilgængelige former for 

international kommunikation til at mobilisere deres indsats mod virksomheder, der ikke handlede 

i overensstemmelse med deres principper. I dag er der næsten en standard for hver global industri, 

svarende til over 300 industri- eller produktstandarder (Vogel 2010:71-72). Fremkomsten af civil-

regulering drives af en respons på den stigende økonomiske globalisering. Virksomheder flytter 

ofte produktionen til udviklingslande for at opnå omkostningsreducerende fordele. Som Vogel 

udtrykker det: 

The emergence of global civil regulation is rooted in the perception that economic globali-

zation has created a structural imbalance between the size and power of global firms and 

markets and the capacity and/or willingness of governments to adequately regulate them: 

Economic globalization, with the increased legitimacy and influence of neoliberal values 

and policies, appears to have undermined both the willingness and capacity of governments 

to make global firms politically accountable. (Vogel 2010:73) 

De neoliberale værdier er med andre ord med til at legitimere globale virksomheders adfærd, 

hvilket har skabt en modreaktion fra civilsamfundet, som ønsker at afbalancere globaliseringens 

negative påvirkning på samfundet. En anden væsentlig pointe i Vogels citat, er den manglende 

regulering fra regeringens side, som søges udfyldt af frivillige civilregulerende initiativer i stedet 

for. 

Andre forskere indenfor standardisering af SA mener, at ovenstående argument er for simpelt og 

argumenterer for, at private, frivillige SAS’er er i vækst pga. virksomheders interesse i at holde 

kritiske NGO’er på afstand og opnå en konkurrencefordel ved et godt omdømme (Haufler 2003; 

Fuchs et al 2008). En anden gruppe af forskere mener, at det er det internationale civilsamfunds 

styrkede rolle, der driver udviklingen af SAS’er (Fiorini 2000), mens en tredje gruppe mener, at 

det er den komplekse politiske magtstruktur på den internationale scene, samt den gensidige af-

hængighed mellem standardsættende organisationer og certificeringsorganer, der er drivkraften 

(Bartley 2007; Djama 2011). 

Der er dermed delte meninger om, hvorfor vi ser en stigende interesse for og udvikling af SAS’er. 

I de næste to afsnit bliver de forskellige civilregulerede SAS’er præsenteret. 
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3.3 Samfundsansvarsstandarder rettet mod virksomhedsadfærd 

I dette afsnit præsenteres standarder formuleret af to internationale organer: FN og ISO. UN 

Guiding Principles on Business and Human Rights (herefter UNGP), UNGC og ISO 26000 re-

præsenterer tre standarder, som er bredt accepteret blandt virksomheder og deres interessenter. I 

dette afsnit præsenteres deres hovedfokus samt styrker og svagheder. 

3.3.1 UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

I juni 2011 godkendte FN’s Menneskerettighedsråd UNGP, udarbejdet af FN-generalsekretærens 

særlige repræsentant på området for menneskerettigheder og multinationale selskaber og andre 

erhvervsvirksomheder, John Ruggie. Principperne er vigtige, da de symbolisere et kraftigt signal 

fra FN om, at det ikke kun er stater, men også virksomheder, som bærer et ansvar overfor det 

samfund de operer i. På første side i dokumentet står følgende: ”These Guiding Principles apply 

to all States and to all business enterprises, both transnational and others, regardless of their 

size, sector, location, ownership and structure”, hvilket indikerer en ny hårdere optrukket linje fra 

FN’s side (OHCHR 2011). Ruggie understreger, at ansvaret for at respektere menneskerettighe-

der, er en global adfærdsstandard for alle virksomheder uanset, hvor de opererer (OHCHR 

2011:13). Regeringens handlingsplan for CSR (Erhvervs- & Vækstministeriet 2012) bygger bl.a. 

på UNGP og EU har ligeledes adopteret principperne (Europa-Kommissionen 2011). 

Ruggie advokere for, at virksomheder bør identificere deres ’adverse impacts’ via due diligence 

(OHCHR 2011:17-18). Amnesty ser dette som et vigtig element i UNGP og understreger: ”Det 

handler netop om, hvordan virksomheder ’should know and show’, hvad det er de gør for at iden-

tificere, forebygge, adressere, håndtere og være transparente omkring, hvordan de handler i 

overensstemmelse med menneskerettighederne. Derfor så er alle Ruggies anbefalinger i forhold 

til Human Rights Due Diligence meget vigtigt for os i den sammenhæng” (Borges 2013). Princip-

perne lægger op til, at virksomheder skal være åbne omkring og rapportere på de områder, hvor 

der kan være stor risiko for negativ påvirkning af menneskerettigheder (OHCHR 2011:23). Det 

viser et paradigmeskifte indenfor virksomheders SA.  

Ikke alle aspekter ved Ruggies principper bliver rost. Selvom Amnesty er glad for paradigmeskif-

tet understreger Borges, at UNGP ikke lever op til Amnestys fulde forventninger til virksomhe-

derne: ”Ruggie, gjorde det, der var politisk muligt for ham, ved at opstille en frokostbuffet og nog-

le muligheder og så må stater vælge afhængig af kontekst. Det er det vi prøver at udfordre nu og 
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sige, at han har opstillet et godt framework, vi har brug for mere lovgivning på de områder han 

identificerer” (Borges 2013). 

3.3.2 United Nations Global Compact 

Et andet FN-initiativ er UNGC. Det blev lanceret i 2000 af daværende FN-generalsekretær Kofi 

Annan. Han opfordrede virksomhedsledere til at samarbejde med FN i udarbejdelsen af en Global 

Compact med fælles værdier og principper. Med mere end 7000 virksomheder og yderligere 2000 

andre samfundsaktører som medlemmer fra mere end 140 forskellige lande, er UNGC i dag ver-

dens største SA-initiativ. UNGC’s underliggende præmisser er, at virksomheder har en interesse i 

bæredygtige og inklusive markeder, som understøttes af universelle principper. FN’s unikke 

magtposition kan bidrage til konsensusaftaler, promovere vigtige handlinger og facilitere prakti-

ske løsninger til de udfordringer, der følger i kølvandet på den økonomiske globalisering (UNGC 

2012). Ifølge Vogel, er dette den primære årsag til, at civilregulerende initiativer dannes (Vogel 

2010:73). 

UNGC har siden sin oprettelse ageret som en vigtig aktør i udbredelsen af virksomheders sociale 

ansvarlighed (Garsten et al 2011). Initiativet er bygget op omkring ti principper inden for menne-

skerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og antikorruption9. Alle ti principper er hentet fra centrale 

FN-dokumenter10. 

UNGC opfatter ikke sig selv som et regulerende værktøj, men snarere som et frivilligt initiativ 

bygget op omkring offentlig ansvarlighed, transparens og åbenhed. De understreger, at initiativets 

værdi ligger i, at medlemmernes COP11-rapporter fremlægger virksomheders tilgang til princip-

perne, som frit kan læses af NGO’er og andre aktører, der måtte have interesse. På den måde age-

rer FN mere som en førerhund end en vagthund med dette initiativ. Derudover faciliterer UNGC 

også workshops og netværksarrangementer for deres medlemmer for på den måde at etablere dia-

log omkring måder at håndtere samfundsrelaterede problemstillinger på. UNGC har etableret lo-

kale netværker i 101 lande, som skal hjælpe med at fremme de ti principper globalt. Norden har et 

samlet netværk bestående af Danmark, Island, Norge, Sverige og Finland og varetages af Dansk 

Industri (Global Compact Network Nordic Countries 2012). Som Rasche udtrykker det: ”While 

the Global Compact is based on universally valid and hence global principles, implementation of 

                                                   
9
 Se hjemmeside: http://unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html 

10
 FN’s Universelle Menneskerettighedserklæring (1948), ILO-erklæringen om grundlæggende principper og 

rettigheder på arbejdspladsen (1998), Rio-erklæringen om miljø og udvikling (1992) og FN’s konvention om 

antikorruption (2005).  
11

 Communication on Progress 
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these principles is always embedded in local contexts” (Rasche 2012:37). De lokale netværker 

skal ifølge Rasche, hjælpe med at guide virksomheder til at bruge principperne i de forskellige 

nationale kontekster. 

UNGC positioneres som ”a strategic policy initiative encouraging businesses to support its ten 

universal principles” (Garsten et al 2011:382). Virksomheder tilmeldt UNGC, skal på årlig basis 

rapportere om fremskridt inden for de ti principper. Såfremt virksomheder ikke overholder prin-

cipperne, er der ikke mulighed for sanktioner. Den eneste sanktionsmulighed er, at virksomheder, 

som ikke formår at offentliggøre deres årlige COP-rapport, kan blive ’delisted’, hvilket kan påvir-

ke deres omdømme negativt. 

UNGC kritiseres ofte for, at rammer og definitioner i initiativet er vagt formuleret. Forklaringen 

fra UNGC er, at det vil skubbe på for udviklingen af ’best practices’ og gøre det nemmere at 

adoptere principperne i en lokal kontekst. En vigtig pointe ved UNGC er, at der muligvis findes 

’best practices’ men der findes ikke ’one best way’. Et andet kritikpunkt er, at det er for nemt at 

blive medlem af initiativet. Andre nævner også, at manglen på sanktionsmuligheder fører til, at 

virksomheder kan bruge UNGC-stemplet som ’blue-washing’ (Knudsen 2011:334). Rasche ar-

gumenterer imidlertid for, at det er vigtigt at have fokus på, hvad UNGC er og ikke er. Det er ikke 

et FN-kvalitetsstempel, der udtrykker FN’s accept af en given virksomhedes arbejde med SA og 

bør derfor ikke opfattes på den måde (Rasche 2012: 36). UNGC fungerer som ”a moral compass”, 

som adresserer virksomheders mangfoldighed via ”a learning-based approach, which allows 

firms to contextualize the general principles within their respective business environment” 

(Rasche 2012:44).   

Derudover har UNGC i samarbejde med UNICEF og Red Barnet lanceret ti principper som angi-

ver, hvordan virksomheder bør respektere og støtte børns rettigheder. Den fælles erklæring hedder 

Children’s Rights and Business Principles og bygger på allerede eksisterende standarder og 

principper. Principperne er udviklet for at gøre det overskueligt for virksomheder at identificere, 

hvordan de påvirker børn i deres værdikæde (UNICEF, UN Global Compact & Save the Children 

2012). 

3.3.3 ISO 26000 

ISO er verdens største udvikler af frivillige standarder gennem konsensus. Formålet med interna-

tionale standarder er at gøre industrier og markeder mere effektive og sikre. ISO fungerer som et 

ikke-statsligt, internationalt, privat organ, som består af National Standardisation Bodies (herefter 
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NSB) fra 163 lande12. I Danmark varetager Dansk Standard rollen som NSB. ISO’s traditionelle 

rolle er at promovere standardisering inden for produkter, processer, materialer osv. Med tiden 

udvidede ISO rollen til også at omfatte standardisering af ledelsesprocesser og det seneste ISO har 

kastet sig over, er standardisering af processer, der påvirker mennesker med miljøstandarder og 

vejledningen ISO 26000 (ISO 2006). 

I 2001 henvendte ISO Rådet – som varetager hovedparten af ledelsen i ISO – sig til det forbruger-

rådgivende organ under Rådet, COPOLCO13, om, hvorvidt de vurderede, at der var grundlag for 

udviklingen af en international standard for virksomheders sociale ansvar. Det mente de der var, 

og efter fem års intensivt arbejde med involvering af en lang række interessenter, kunne det fælles 

lederskab mellem Sverige og Brasilien i 2010 præsentere ISO 26000. Den brasilianske formand 

opsummerede ISO 26000’s bidrag til virksomheder følgende: “ISO 26000 will provide organiza-

tions in both public and private sectors with a new paradigm for helping them to operate in the 

socially responsible way that society now expects. It will assist them in achieving long-term eco-

nomic benefits with minimal social costs and minimal harmful impacts on the environment” (ISO 

2010).  

ISO 26000 er ikke en teknisk standard, men en guidende standard og virksomheder kan derfor 

ikke blive certificeret i den. Dansk Standard har udviklet en certificerbar udgave (DS 49001) som 

bygger på ISO 26000s principper. DS 49001 er bygget op på samme måde som en ledelsesstan-

dard og stiller krav til, hvilke principper, emner og processer en virksomhed skal arbejde med, 

hvis den vil kunne dokumentere, at den agerer samfundsmæssigt ansvarligt (Dansk Standard 

2011). 

En af styrkerne ved ISO 26000 er inddragelsen af interessenter under udarbejdelsen. Omkring 

1700 interessenter, herunder UNGC, deltog i arbejdet og er derfor det mest inkluderende, interna-

tionale normsættende initiativ på SAS-området (Mueckenberger et al 2010:234). Det er ikke alle 

som er enige i denne antagelse. En rapport udarbejdet under udviklingen af ISO 26000 anerkender 

den udsædvanlige, inkluderende tilgang, men udtrykker samtidig bekymring over SMV’ers mang-

lende stemme, da de ikke havde deres egen ’kategori’ i interessentarbejdet (Egyedi et al 2008:11). 

I kapitel fem bruges ISO 26000 som et eksempel på udviklingsprocessen bag SAS’er, hvorfor 

dette afsnit ikke berører dette område yderligere.  

                                                   
12

 Pr. 13. august 2013 
13

 http://www.iso.org/iso/copolco 
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3.4 Standarder rettet mod industrien og dens aktører 

I dette afsnit analyseres SAS’er rettet mod industrien og dens aktører. Først præsenteres Harkin-

Engel Protokollen som affødte The International Cocoa Initiative (herefter ICI). Derefter præsen-

teres The Global Cocoa Agenda, The International Cocoa Agreement 2010 og til sidst CEN’s 

kakaostandard, som er under udvikling. 

3.4.1 Harkin-Engel Protokollen 

I 2001 underskrev repræsentanter fra den globale kakao- og chokoladeindustri en aftale udviklet i 

samarbejde med to amerikanske politikere: senator Tom Harkin og kongresmedlem Eliot Engel. 

Aftalen, som går under navnet Harkin-Engel Protokollen, arbejder for at udrydde de værste for-

mer for børnearbejde i Vestafrika, da det er i denne verdensdel, den største kakaoproduktion fin-

der sted og børnearbejde er en stor udfordring. Protokollen har været en vigtig faktor i udviklin-

gen af arbejdsmetoder i kakaoindustrien og har bistået med at sætte fokus på kakaobøndernes 

udfordringer. 

En af målsætningerne i Protokollen er at etablere et fælles internationalt fundament, hvor metoder 

til udryddelsen af børnearbejde kan sammenlignes og ’best practices’ udvikles. Velgørenhedsor-

ganisationen ICI14 er resultatet af dette. Organisationen blev etableret i 2002 og er et partnerskab 

mellem industrien, civilsamfundet og fagforeninger. 

En anden målsætning er at udvikle et certificeringssystem for kakaodyrkning, som giver et åbent 

indblik i, hvilke arbejdsmetoder, der anvendes. I 2008 blev to analyser af arbejdsmetoder i Elfen-

benskysten og Ghana offentliggjort. Ud fra de indsamlede data blev handlingsplanen 

’Framework of Action’ lanceret i 2010. Denne handlingsplan har en målsætning om at reducere 

den værste form for børnearbejde (som defineret i ILO-Konvention nr. 182) i de kakaoproduce-

rende områder i Ghana og Elfenbenskysten med 70 procent inden 2020 (Framework of Action 

2010).  

Samarbejde er ifølge dette initiativ en vigtig ingrediens til succes. Som Larry Graham, præsident 

for National Confectioners Association og repræsentant for den globale chokolade- og ka-

kaoindustri, udtrykker det: ”Only through partnership, shared responsibility and coordinated 

action can we make a lasting impact on this complex societal and developmental challenge” 

(Responsible Cocoa 2010). En række virksomheder, heriblandt Nestlé, har givet tilsagn om at 

                                                   
14

 http://www.cocoainitiative.org/ 
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donere syv millioner dollars tilsammen over fire år til en række projekter, der understøtter 

Framework of Action’s målsætninger (Responsible Cocoa 2010). Et af projekterne er ILO-IPEC 

Public-Private Partnership, ‘Combating Child Labour in Cocoa Growing Communities in Ghana 

and Cote d’Ivoire’ (ILO 2011). 

3.4.2 The Global Cocoa Agenda 

Et andet initiativ rettet direkte mod industrien, blev udviklet under den første ’World Cocoa Con-

ference – towards a Sustainable Cocoa Economy’ i Abidjan den 23. november 2012. ICCO var 

værter for konferencen, som blev afholdt i Elfenbenskystens økonomiske hovedstad. Deltagerne 

inkluderede alle led af kakaoværdikæden – fra kakaobønder, grossister, chokoladeproducenter, 

NGO’er og regeringer fra producerende og indkøbende lande, til internationale nødhjælps- og 

udviklingsorganisationer. Konferencens højdepunkt var, da kakaoindustriens repræsentanter un-

derskrev ’The Abidjan Cocoa Declaration’, som fastlægger en retning for industrien, som vil 

skabe store forandringer. Konferencedeltagerne godkendte det strategiske dokument ’Global Co-

coa Agenda’, som identificerer nøgleudfordringer i industrien og handlingsplaner for, hvordan 

disse udfordringer skal løses (ICCO 2012a). 

Ifølge ICCO, er der i dag 34 nøgleinteressenter fra kakaoindustrien som har underskrevet Abidjan 

Cocoa Declaration, heriblandt Nestlé. Den næste World Cocoa Conference afholdes i Amsterdam 

i juni 2014, hvor implementeringen af Global Cocoa Agenda vil blive revideret (ICCO 2013a). 

3.4.3 International Cocoa Agreement 2010 

International Cocoa Agreement 2010 er et mellemstatsligt initiativ rettet direkte mod kakaoindu-

strien. Aftalen blev initieret af FN’s konference for handel og udvikling (UNCTAD), som er et 

mellemstatsligt organ etableret i 1964 direkte under FN’s Generalforsamling. UNCTAD fremmer 

integration af udviklingslande i den globale økonomi15. ICCO blev etableret under en UNCTAD-

konference i 1973 for at iværksætte den første International Cocoa Agreement. Siden har der væ-

ret syv Agreements – den nyeste vedtaget i 2010, som trådte i kraft i oktober 2012. 

Formålet med aftalen er bl.a. at promovere internationalt samarbejde i verdens kakaoøkonomi og 

sikre fair priser til alle aktører i værdikæden. Derudover er målet også at fremme en bæredygtig 

kakaoøkonomi set i et økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv og fremme transparens i 

industrien. Medlemmer af ICCO, som underskriver og ratificerer aftalen, forpligter sig til at over-

                                                   
15

 http://unctad.org/en/Pages/AboutUs.aspx 
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holde aftalens bestemmelser. Artikel 42 fastslår følgende: ”Members shall give consideration to 

improving the standard of living and working conditions of populations engaged in the cocao 

sector, consistent with their stage of development, bearing in mind internationally recognized 

principles and applicable ILO standards” (UNCTAD 2010). 

International Cocoa Agreement 2010 er med andre ord en aftale, som skal sikre en bæredygtig 

kakaoøkonomi, da en af de væsentligste årsager til børnearbejde i kakaoindustrien er fattigdom 

blandt bønderne. 

3.4.4 CEN: Standard for bæredygtig kakao 

Et andet initiativ rettet direkte mod kakaoindustrien er CEN’s igangværende arbejde med udvik-

lingen af en række standarder inden for bæredygtig kakao. Som forrige kapitel identificerede, er 

der en stigende efterspørgsel efter bæredygtig kakao. Det er en af årsagerne til, at CEN er i gang 

med at udarbejde et sæt standarder for bæredygtig og sporbar kakao. Dansk Standard, som sidder 

med sekretariatet for projektkomiteen for bæredygtig og sporbar kakao (CEN/TC 415), arbejder 

for at udvikle en standard inden for bæredygtig kakaoproduktion og en for sporbarhed. Derudover 

arbejder de på at lave en standard til de certificeringsorganer, som skal certificere standarderne 

inden for bæredygtighed og sporbarhed (Brogaard 2013). Selvom standarderne udvikles i europæ-

isk regi, vil de blive adopteret af ISO ifølge The Vienna Agreement16 fra 1991, som sikrer kon-

formitet mellem de to organisationer (Steijn 2013). 

Certificering vil ikke være et krav, da det kan være en omkostningsfyldt proces for bønderne. I 

stedet vender CEN standardiseringsarbejdet på hovedet, og ”sigter på, at det skal være attraktivt 

for farmene at overgå til bæredygtig produktion” (Brogaard 2013). De private certificeringsord-

ninger, såsom UTZ, Rainforest Alliance og Fairtrade, tager ofte udgangspunkt i, hvad forbrugerne 

ønsker. Det prøver CEN at gøre op med, da det er projektkomiteens opfattelse, at det er essentielt 

at få bønderne til at forstå vigtigheden i at producere bæredygtigt (Brogaard 2013). 

Projektkomiteens vision er ”to establish a framework which meets the needs of producers and 

requirements of consumers/other stakeholders for sustainability of cocoa production and tracea-

bility of the cocoa supply chain. The outcome shall be a clear, measureable and achievable 

standard, which is cost effective for stakeholders” (CEN 2012)17. En af målsætningerne med ud-

                                                   
16

 http://www.cen.eu/boss/supporting/Reference%20documents/cooperation/Pages/default.aspx 
17

 Dette dokument er udleveret af Lars Brogaard i forbindelse med interview. Det er et internt cirkuleret doku-

ment blandt projektkomiteens medlemmer og er derfor ikke offentligt tilgængeligt. 
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arbejdelsen af standarderne er blandt andet at udrydde slavearbejde og børnearbejde i overens-

stemmelse med ILO’s konventioner (CEN 2012).  

Borgaard erkender, at det er et komplekst stykke arbejde og sekretariatet støder jævnligt på udfor-

dringer, der hæmmer arbejdet. En af udfordringerne er, at de producerende lande ikke deltager 

tilstrækkeligt i udarbejdelsen af standarden. Brogaard nævner, at en af årsagerne kan være, at det 

ikke bliver diskuteret, hvorvidt bønder, som dyrker kakao bæredygtigt skal have en højere pris for 

kakaoen – et emne, der fylder meget hos kakaoproducenterne. Pris indgår normalt ikke i en stan-

dard, så det er ikke bragt op endnu. ”Kakaofarmere har en gennemsnitsindkomst på 800 dollars 

om året, hvilket betyder, at de ønsker økonomiske fordele, hvis de skal producere bæredygtigt og 

ikke vente en 10-15-20 år på at kunne konstatere de økonomiske fordele ved en bæredygtig pro-

duktion. De står overfor nogle umiddelbare udfordringer, som de har behov for indtjening til løs-

ning af” (Brogaard 2013).  

Udviklingsarbejdet startede i begyndelsen af 2012 og forventes afsluttet inden for fire år. Bro-

gaard udtrykker imidlertid, at tidsplanen kan være svær at holde pga. den komplekse natur af op-

gavens omfang (Brogaard 2013). 

Indtil videre har de præsenterede SAS’er være udmøntet i aftaler, principper eller rapporterings-

initiativer. I næste afsnit præsenteres tre certificeringsordninger, som også har en normsættende 

rolle for, hvordan virksomheder henvender sig til deres leverandører.  

3.5 Certificering 

Det er vigtigt at skelne mellem standardisering og certificering. Ifølge ISEAL er en bæredygtig-

hedsstandard ”a set of criteria defining good social and environmental practices in an industry or 

product”18, hvorimod certificering er den efterfølgende proces, som verificerer overholdelsen af 

de fastsatte krav i standarden. Ordet certificering kommer af det latinske ord ’certificare’ som 

betyder at forsikre, bevidne, gøre sikker19. 

Certificering er ét af de værktøjer, som kan bruges til at sikre bæredygtig kakaoproduktion 

(KPMG 2012:16). Certificeringsorganer spiller en vigtig rolle i legitimeringen af standarder, da de 

fungerer som mægler mellem de forskellige interessenter og standardiseringsorganisationen. Dja-

                                                   
18

 http://www.isealalliance.org/about-standards 
19

 

http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/M%C3%A5l_og_v%C3%A6gt/certificering?highli

ght=certificering 
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ma et al. identificerer tre vigtige aspekter ved certificeringsorganer: 1) Certificeringsorganer har 

magten til at forbinde, afbryde og bidrage til legitimation i markedet. 2) De er de organer, som 

reelt operationaliserer indikatorer og kriterier i markedet, hvilket giver dem en magtfuld position 

mellem standardiseringsorganisationen og standardmodtageren. 3) Grænsen mellem standardsæt-

ning og standardcertificering er ofte meget lille, da certificeringsorganer i stigende grad er invol-

veret i begge funktioner (Djama et al 2011:200). Det er bl.a. tilfældet med UTZ, Rainforest Alli-

ance og Fairtrade, som alle er involveret i udarbejdelsen af den nye kakaostandard under CEN 

(Steijn 2013). 

Det er imidlertid ikke alle aspekter ved certificering, som betragtes positivt hos de forskellige 

aktører. Som Five Forces analysen identificerede, kan især leverandørerne (bønderne) have svært 

ved at se det langsigtede potentiale i certificeringsordningerne. De forskellige certificeringsord-

ninger varierer i omfang og fokus. I dette afsnit bliver de tre største certificeringsordninger inden 

for kakao analyseret: Fairtrade, UTZ og Rainforest Alliance, som alle er medlemmer af ISEAL. 

3.5.1 Fairtrade 

Fairtrade er en hollandsk certificeringsordning inden for en række vare. Når et produkt er mærket 

med Fairtrade-logoet er det produktet og ikke organisationen eller virksomheden, der er certifice-

ret efter Fairtrades standarder (Fairtrade International 2013). Hovedfokus ligger på at fremme 

handelsvilkår for bønderne og styrke deres position (KPMG 2012:17). På deres hjemmeside 

skriver de, at deres vision er: ”a world in which all producers can enjoy secure and sustainable 

livelihoods, fulfil their potential and decide on their future” (Fairtrade International 2013). 

Fairtrade forsøger at opfylde visionen ved at transformere handelsstrukturer og –praksisser til 

fordel for de fattige og svage. En af metoderne de anvender, er at indgå i åbne og ligeværdige 

partnerskaber med bønderne for på den måde at bidrage til en bæredygtig udvikling af marginali-

serede producenter, arbejdere og samfund. For at kunne stemple sit produkt med Fairtrade-mærket 

skal 100 procent af kakaoindholdet være bæredygtig produceret (KPMG 2012:78). 

Fairtrade har en markedsandel på 39 procent (i 2010) og er dermed den mest anvendte certifice-

ringsordning inden for kakao (KPMG 2012:17). Bønderne er sikret et mertillæg samt en mini-

mumspris for deres kakao, såfremt markedsprisen ligger under et fastsat beløb. Hvis der har været 

kontrolbesøg i løbet af året, pålægges et ekstra gebyr for dette (KPMG 2012:20).  
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Fairtrade certificering styres af en separat virksomhed kaldet FLO-CERT, som sikrer, at de fast-

satte principper overholdes og kakaoproducenterne får den aftalte minimumspris og mertillæg 

(Fairtrade International 2013). 

3.5.2 UTZ 

UTZ Certified er – ligesom Fairtrade – en hollandsk organisation, som certificerer kakao, kaffe og 

te. Hovedfokus ligger på at professionalisere landbrugsmetoder og operationel styring og dermed 

øge produktiviteten (KPMG 2012:17). Deres vision er ”a world where sustainable farming is the 

norm is a world where: farmers implement good agricultural practices and manage their farms 

profitably with respect for people and planet; industry invests in and rewards sustainable produc-

tion; and consumers can enjoy and trust the products they buy” (UTZ Certified 2013).  For at en 

virksomhed kan stemple sine produkter med UTZ-mærket i dag, skal mindst 60 procent af det 

samlede kakaoindhold være certificeret. I 2014 vil denne andel stige til 95 procent (KPMG 

2012:22). 

UTZ kræver i deres Code of Conduct, at ILO’s konventioner efterleves og sætter uafhængige kon-

trollanter ud for at tjekke, at kravene overholdes. Producenter, som ikke lever op til UTZ standar-

der risikerer at miste deres certifikat. Samtidig kræver de, at der ikke bruges børnearbejde og ar-

bejder for at udvikle og sikre en bedre fremtid for den næste generation. Hjertet i UTZ’s arbejde 

er bedre landbrugsmetoder, da de mener, at det kan være løsningen på de problemer, som kakao-

industrien møder. Med bedre landbrugsmetoder, vil bøndernes indkomst stige og samtidig sikre 

en mere bæredygtig fremtid for miljøet (UTZ Certified 2013). 

Med 25 procent af markedsandelen for certificeret kakao i 2010, er UTZ det andenstørste certifi-

ceringsorgan i verden på kakaoområdet (KPMG 2012:17). Modsat Fairtrade har UTZ ikke fastsat 

en minimumspris for kakaoen. Mertillægget styres af markedet, som ifølge KPMG-rapporten er 

mindre end hvad Fairtrade giver (KPMG 2012:22). 

3.5.3 Rainforest Alliance 

Rainforest Alliance startede 1986 i USA, som en reaktion på den eskalerende fældning af regn-

skove (Rainforest Alliance 2013). I 1997 lancerer de deres første bæredygtige kakaoprogram, og i 

dag er de verdens tredjestørste certificeringsorgan af kakao med en markedsandel på 20 procent i 

2010 (KPMG 2012:17). Deres vision er ”a world where people and the environment prosper to-

gether” (Rainforest Alliance 2013). De arbejder bl.a. for at sikre bæredygtige leveforhold ved at 
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transformere landbrugs- og virksomhedspraksisser samt forbrugeradfærd (Rainforest Alliance 

2013). For at en virksomhed kan stemple sine produkter med Rainforest Alliances mærke, skal 

mindst 30 procent af kakaoindholdet været certificeret. De har dog meddelt, at de planlægger at 

hæve andelen til 100 procent (Rainforest Alliance 2012). 

Rainforest Alliance samarbejder med virksomheder for at hjælpe dem med at udvikle og imple-

mentere bæredygtige politikker og etiske arbejdsmetoder. Arbejdet er styret af fem principper: 

respekt, innovation, samarbejde, integritet og ansvarlighed. De understreger samtidig, at certifice-

ring kun er et middel til at nå målet. Ifølge Rainforest Alliance vil certificering bidrage til bønders 

forståelse for, hvordan de kan forbedre deres landbrugsmetoder, holde virksomheder ansvarlige 

og gøre det muligt for forbrugere at træffe valg på et informeret grundlag (Rainforest Alliance 

2013). Der er ikke et fast mertillæg for kakaoen, da det på samme måde som UTZ er styret af 

markedet (KPMG 2012:21). 

Der er dermed tale om tre private ordninger med hver deres fokusområde. Alle tre ordninger er 

medlem af ISEAL-organisationen, som indikerer, at certificering er i overensstemmelse med 

ISEAL’s Code of Good Practise, som skal sikre fair forhold for alle parter i standardiserings-

/certificeringsforholdet. 

3.6 ISEAL – metakodeks for samfundsansvarsstandarder 

ISEAL Aliance er en global non-profit medlemsforening, som arbejder for at styrke bæredygtig-

hedsstander. Det er et forum for standardsætning, akkreditering, certificering, auditørtræning, 

kapacitetsopbygning og andre områder inden for bæredygtighedspolitikker. Djama et al. 

fremhæver ISEAL som en interessant organisationen, idet den ”promote[s] specific procedures 

targeted at the production and dissemination of ’good’ – best practice – voluntary standards” 

(Djama et al 2011:201). Organisationen ikke alene promoverer bæredygtighedsstandarder, den 

søger samtidig at harmonisere og forbedre eksisterende standarder, så de opnår en højere kvalitet 

via benchmarking.  

ISEAL har udviklet et metakodeks ’ISEAL Code of Good Practice: Setting Social and Environ-

mental Standards’. Dette kodeks indeholder en række principper for god praksis i standardise-

ringsprocessen. ISEAL opfordrer sine medlemmer til at være inkluderende og balancere interes-

ser. Et andet princip er at inkludere offentligheden når standarder diskuteres. Et tredje centralt 

princip handler om konsensus, hvilket de opfordrer til bør efterstræbes til alle tider (ISEAL 2010). 
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Udover ovenstående kodeks, har ISEAL i juni 2013 offentliggjort et nyt principprogram kaldet 

’ISEAL Credibility Principles’, som skal bidrage til en bedre forståelse for gode arbejdsmetoder 

og -principper i udarbejdelsen af standarder. Der er ti principper: Bæredygtighed, udvikling, rele-

vans, nøjagtighed, engagement, upartiskhed, transparens, tilgængelighed, oprigtighed og effektivi-

tet. Principperne skal hjælpe standardiseringssystemer med at opfylde deres målsætning om at 

opnå positiv indflydelse (ISEAL 2013). 

Da ISEAL-medlemmer kan være konkurrenter til hinanden, har ISEAL besluttet at fokusere mere 

på ledelsesstrukturer og procedurer end selve indholdet i bæredygtighedsstandarder. På den måde 

reduceres spændinger mellem medlemmerne (Djama et al 2011:204). 

3.7 Diskussion og delkonklusion 

Ovenstående præsentation af forskellige standarder viser et varieret billede af civilregulerende 

initiativer. Fra de brede principper formuleret i FN- og ISO-regi, til de mere specifikke SAS’er 

rettet mod industrien og dens aktører. Alle har de en ting tilfælles: de forsøger at regulere virk-

somhedsadfærd. SAS’er bærer præg af at være formuleret i multiinteressentfora. Dog er det ofte 

store virksomheder og organisationer, som deltager i arbejdet, da det er tids- og ressourcekræven-

de. Dette vil blive uddybet i kapitel fem. 

UNGC og ISO 26000 er begge frivillige initiativer rettet mod virksomheder, som ønsker at være 

mere transparente omkring deres samfundsmæssige ansvar. De kan begge kritiseres for ikke at 

følge op på implementering af principperne, da virksomheder ikke kan certificeres i hverken 

UNGC eller ISO 26000, hvilket gør dem mindre legitime (Mueckenberger et al 2010; Djama et al 

2011). 

Industrianalyserne i forrige kapitel viser, at chokoladeindustrien kæmper med at afskaffe børnear-

bejde og i stigende grad henviser til internationale principper når de rapporterer om samfundsan-

svarlig adfærd. Som Vogel (2010) påpeger, er det vigtigt at understrege, at stats- og civilregule-

ring ikke bør anskues som to separate reguleringer, men derimod opfattes som en helhed. Stater 

kan ikke alene afskaffe børnearbejde – virksomhederne må også agere ansvarligt, hvilket Ruggie 

advokerer for i UNGP. Hall et al taler om en ’private athority’, som er med til at sætte dagsorde-

nen inden for et givent område via ekspertviden (Hall et al 2002:14), hvilket er i tråd med Djama 

et als fokus på konsulenters rolle i standardformuleringen (Djama 2011:194). De argumenterer 

for, at få udvalgte eksperter/konsulenter formulerer standarderne, som derefter bakkes op de reste-

rende interessentgrupper. 
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En måde virksomhederne kan agere mere ansvarligt på, er blandt andet ved at være transparente 

omkring de problemer de møder i deres værdikæde. Med andre ord ser vi et paradigmeskifte i 

tilgangen til SA fra krisehåndtering til åbenhed omkring virksomheders håndtering af udfordrin-

ger i værdikæden. 

En anden væsentlig faktor identificeret i forrige kapitels industrianalyse, er forbrugernes stigende 

efterspørgsel efter bæredygtigt produceret chokolade, hvor børnearbejde ikke har været en del af 

produktionen. En måde virksomhederne kan imødekomme dette, er ved at anvende certificeret 

kakao i chokoladeproduktionen. Der er delte meninger om, hvor effektive disse ordninger er og, 

hvorvidt det er virksomhederne eller kakaobønderne, som profiterer på ordningerne. Certificering-

sorganerne er under beskyldning for at negligere deres egne principper. Journalister har dokumen-

teret børnearbejde på plantager, hvor bl.a. Rainforest Alliance og UTZ driver projekter (heriblandt 

Miki Mistrati). 

Ordningerne varierer i både omfang, fokus, mertillæg og kontrol. KPMG-studiet viser, at det ge-

nerelt kan være fordelagtigt for bønderne at indgå i certificeringsordninger, men for mindre bøn-

der kan gevinsten være mindre, da der er omkostninger forbundet med omstillingen til bæredygtig 

produktion (KPMG 2012). Én ting har ordningerne tilfælles: De er alle drevet af, hvad forbruger-

ne ønsker. Det forsøger CEN’s igangværende arbejde at gøre op med, da de har som målsætning 

at gøre det attraktivt for bønderne at følge standardernes anvisninger, og samtidig gøre certifice-

ring frivilligt. 

I næste kapitel præsenteres de tre casevirksomheder. Deres tilgang til SA bliver analyseret for at 

kunne identificere karaktertræk ved de tre forskellige størrelser af virksomheder.  
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4 Virksomhedernes tilgang til samfundsansvar 

4.1 Introduktion 

I de forrige kapitler blev chokoladeindustrien samt centrale SAS’er analyseret. Det har bidraget til 

en overordnet forståelse for, hvilken kontekst virksomheder i chokoladeindustrien opererer i samt 

hvilke ansvar de forventes at leve op til. I dette kapitel præsenteres tre virksomheder i chokolade-

industrien, der illustrerer forskellige tilgange til SA. I afsnit 4.2 præsenteres virksomhederne og i 

afsnit 4.3 analyseres deres tilgang til SA. Kapitlet rundes af med en delkonklusion, som samler op 

på analysens resultater. 

4.2 Virksomhedspræsentationer 

Dette afsnit præsenterer de tre casevirksomheder, Nestlé, Toms og Peter Beier Chokolade.  

 Antal ansatte  Omsætning i 2012 (DKK) 

Nestlé (den store) 339.000 570.000 mio. 

Toms (den mellemstore20) 1.200 1.600 mio. 

Peter Beier (den lille) 55 18 mio. 

4.2.1 Nestlé 

Nestlé er en schweizisk virksomhed med en omsætning på omkring kr. 570 mia.21 i 2012 (Nestlé 

2013a). Det er verdens største føde- og drikkevarevirksomhed med en bred variation af produkter 

indenfor føde- og drikkevarer, ernæring, sundhed og velvære. Derudover producerer de også far-

maceutiske produkter. Produkterne er nemt tilgængelige for forbrugere, da de sælges i et bredt 

udvalg af butikker. Nestlé ejes af aktionærer og styres til daglig af en direktion med den belgiske 

CEO Poul Bulcke i spidsen. Koncernen står bag en række velkendte chokolademærker, såsom 

KitKat og Crunch. Hvert år udarbejder magasinet ’Candy Industry’ en Top 100-liste over de fø-

                                                   
20

 ”Mellemstore” skal her IKKE opfattes som en del af definitionen på store og mellemstore virksomheder angi-

vet i starten af specialet, men udelukkende ses i sammenhæng mellem de tre størrelser af casevirksomheder 
21

 Beløb angivet i euro er omregnet med kurs 745  
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rende konfekturefabrikanter i verden, og i år placeres Nestlé nr. 4 (Candy Industry 2013). I dette 

speciale repræsenterer Nestlé den store virksomheds tilgang til SA i chokoladeindustrien. 

Virksomhedens mantra er ’Good Food, Good Life’. Forretningsmodelen er bygget op omkring 

‘Creating Shared Value’ konceptet, som Bulcke beskriver således: ”Creating Shared value is built 

upon fundamental commitments to society both to achieve the highest standards of compliance 

with laws, codes of conduct and our own Nestlé Corporate Business Principles as well as to pro-

tect the environment for future generations” (Nestlé 2013c:1). ‘Nestlé Corporate Business Princi-

ples’ er ti principper for ansvarlig adfærd, inddelt i fem områder: Forbrugere, menneskerettighe-

der & arbejdsmetoder, ansatte, leverandører & købere samt miljø. Indenfor SA arbejder Nestlé 

med tre fokusområder: ernæring, vand og udvikling af landdistrikter. Dette speciale fokuserer på 

sidstnævnte område, da det er centralt for specialets problemfelt. 

I 2012 udarbejdede Nestlé ‘Responsible Sourcing Guidelines for Cocoa’, som fastslår, at ”Nestlé 

will source cocoa meeting the RSG requirements or other equivalent or more demanding stand-

ards, be they public or private” (Nestlé 2012b). En af metoderne til at imødekomme dette, er via 

’Nestlé Cocoa Plan’, der er et tiårigt program, som har til formål at forbedre forholdene for ka-

kaobønder. Planen prioriterer tre områder: Profitable farme, udryddelsen af børnearbejde og en 

bæredygtig værdikæde (Nestlé 2012b). I 2012 trænede Nestlé 21.000 bønder i bæredygtigt land-

brug, uddelte 1,1 mio. udbytterige og sygdomsfrie kakaoplanter og indkøbte 28.000 tons kakao 

gennem Planen (Nestlé 2013a). Nestlé samarbejder med UTZ og Fairtrade i forbindelse med certi-

ficeringen af kakao produceret på plantager under programmet (Nestlé 2013a).  

Et andet initiativ, som skal underbygge Nestlés vision om Creating Shared Value, er samarbejdet 

med Fair Labor Association (FLA22). Sammen er de ved at kortlægge kakaoleverandørkæden i 

Elfenbenskysten. Samarbejdet bygger på en rapport udarbejdet af FLA i 2012, som fandt flere 

udfordringer i Nestlés kakaoleverandørkæde, heriblandt børnearbejde. FLA udarbejdede en række 

anbefalinger til Nestlé og industrien (Fair Labor Association 2012). For at imødekomme FLA’s 

anbefalinger, har Nestlé udviklet ’Nestlé Action Plan’. Her forpligter Nestlé sig bl.a. til at etablere 

et omfattende overvågningssystem, der skal identificere og afhjælpe problemer i leverandørkæden 

(Nestlé 2012a).  

Et af kendetegnene ved Nestlés arbejde med SA er deres vilje til at indgå i partnerskaber, og være 

åbne omkring deres udfordringer.  

                                                   
22

 http://www.fairlabor.org/ 
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4.2.2 Toms 

Toms er Danmarks største producent af slik og chokolade med en årlig omsætning på kr. 1,6 mia. 

i 2012 (Toms 2013c). Toms er fondsejet, hvilket muliggør et mere langsigtet perspektiv sammen-

lignet med børsnoterede virksomheder, som ofte skal stå til regnskab overfor aktionærerne hvert 

kvartal. Siden 2004 har Jesper Møller været CEO i Toms, og i 2008 blev han valgt til formand for 

Dansk Industri, men valgte at træde tilbage i april 2012 pga. de mange arbejdsopgaver i Toms 

(Wichmann 2012). Mærkerne Anthon Berg, Galle & Jessen og Bogø er nogle af Toms’ store 

mærker. Ifølge Candy Industri ligger Toms nr. 58 på listen over førende konfekturefabrikanter i 

verden (Candy Industry 2013). I dette speciale repræsenterer Toms den mellemstore virksomhed i 

chokoladeindustrien, da virksomheden kan virke stor sammenlignet med danske forhold, men 

globalt set er en lille spiller. 

Toms slogan er ‘Tasteful moments – Responsible Choices’. Deres politikker vedr. SA er bygget 

op omkring UNGC. I deres ’Leverandør Code of Conduct’ forpligter de deres leverandører og 

underleverandører til at efterleve UNGC’s principper. Toms’ ’Leverandør Code of Conduct’ an-

vendes som kommunikationsmiddel til virksomhedens leverandører omkring de skærpede krav 

Toms stiller til dem på kvalitets-, miljø- og arbejdstagerrettighedsområdet. Såfremt leverandøren 

ikke formår at opfylde kravene, kan Toms ophæve samarbejdet. Dog tilstræber Toms, at dette er 

sidste udvej (Toms 2013e). 

En af måderne Toms efterlever målsætningen om at forbedre sociale forhold, er deres samarbejde 

med organisationen Source Trust23. Source Trust er en non-profit organisation i Ghana, som hjæl-

per kakaobønderne med at forbedre deres levestandard gennem bæredygtige landbrugsmetoder. 

Siden 2009 har Toms købt kakaobønner i Ghana gennem organisationen, som de hævder, er 100 

procent sporbar ned til landsbyniveau (Toms 2013b:8). I samarbejde med Source Trust og IBIS24, 

har Toms etableret projektet ’Read for the future’, som skal få børn væk fra plantagerne og ind i 

klasselokalerne. Indtil videre har cirka 2.250 børn draget fordel af projektet (Toms 2013b:10). 

4.2.3 Peter Beier Chokolade 

Peter Beier Chokolade er en eksklusiv, prisvindende, dansk chokoladefabrikant med en omsæt-

ning på lidt under kr. 18 mio. i 2012 (Peter Beier Chokolade 2013). Virksomheden drives af 

grundlæggeren Peter Beier, som er uddannet chocolatier og passioneret chokoladeentusiast. Peter 

                                                   
23

 http://www.sourcetrust.org/ 
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 http://ibis.dk/ 
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Beier fremstiller udelukkende chokolade, og differentierer sig dermed fra de to andre casevirk-

somheder. Peter Beier Chokolade repræsenterer den lille virksomhed i dette speciale.  

Peter Beier beskriver sin virksomhed som etisk, da de har fuld kontrol over de råvarer de anven-

der i produktionen: ”Vi er den eneste virksomhed i Danmark, som har egen kakaoplantage. Og 

dermed er vi også den eneste, som er sikker på, at vi ikke producerer chokolade med børnearbej-

de” (Beier 2013). Peter Beier mener dermed, at 100 procent sporbarhed kun kan garanteres så-

fremt en virksomhed selv har kontrol over plantagen, da f.eks. fairtradeordninger, med Peter Bei-

ers ord, ”ikke holder vand” (Beier 2013). 

Peter Beier har en anerledes tilgang til SA end de to foregående virksomheder. Han går op i kvali-

tetschokolade og gåde råvarer, hvilket man ifølge ham udelukkende kan opnå, såfremt du har fuld 

kontrol over de råvarer, der anvendes i produktionen. Peter Beier åbner op for dørene og inviterer 

interesserede ind i hans univers, for på den måde at uddanne forbrugerene til at købe bedre kvali-

tetschokolade. For Beter Beier handler det om, at få forbrugeren til at indse det gode ved kvali-

tetschokolade, men samtidig være bevidst omkring, hvad forbrugere gider høre på (Beier 2013). 

Sammenlignet med de to andre virksomheder, er Peter Beier Chokolade en dråbe i vandet, men 

formår alligevel at producere på en ansvarlig måde og ligger ikke fingre imellem, hvilke metoder 

han anser som effektive og hvilke han anser som tomme hensigter. 

4.3 Indstilling til samfundsansvar 

I dette afsnit analyseres de tre casevirksomheders tilgang til SA. Som nævnt tidligere i specialet, 

er der ikke en universel definition på SA (CSR) og der er forskel på små og store virksomheders 

arbejde med begrebet. SA-debatten er tæt forbundet med stakeholdermodellen, udviklet af R. Ed-

ward Freeman. Han argumenterer for, at interessenter bør være en central del af en virksomheds 

strategiplanlægning, da etik og business ikke kan skilles ad (Freeman et al 2008:158). Modsat 

hævder shareholdermodellen, at virksomheders primære rolle er profitmaksimering. De to model-

ler sættes ofte op i mod hinanden. Shareholdermodellen tager afsæt i neoklassisk teori, som anta-

ger, at ”aktører handler fuldt ud rationelt og profitmaksimerende, samt at de har adgang til al 

information” (Hartmann 2008:246). Stakeholdermodellen tager afsæt i den behavioralistiske tan-

kegang, som antager begrænset rationalitet og sætter ledelse, beslutninger og processer i centrum 

(Hartmann 2008:265). 



 

42 

Samfundsansvarsstandarder i chokoladeindustrien 

Porter & Kramer er fædre til ’Creating Shared Value’ konceptet. De understreger vigtigheden af, 

at virksomheder bevæger sig væk fra CSR-tankegangen og i stedet fokuserer på, hvad der skaber 

værdi for samfundet og virksomheden ved at adressere samfundets behov og udfordringer (Porter 

et al 2011). De understreger, at “not all societal problems can be solved through shared value 

solutions. But shared value offers corporations the opportunity to utilize their skills, resources, 

and management capability to lead social progress in ways that even the best-intentioned gov-

ernmental and social sector organizations can rarely match” (Porter et al 2011:77). De mener 

dermed, at virksomheder på nogle områder er bedre rustet end offentlige myndigheder til at løse 

samfundets problemer. 

Følgende afsnit analyserer fem områder, som bidrager til at identificere Nestlé, Toms og Peter 

Beier Chokolades indstilling til SA. Modellen (se bilag B) er udarbejdet af Johnson et al og indde-

ler virksomhederne i fire forskellige stereotyper: ’Laissez-faire’, ’Enligtened self-interest’, ’Fo-

rum for stakeholder interaction’ og ’Shaper of society’ (Johnson et al 2008:146). Modellen an-

vendes som udgangspunkt for analysen af virksomhederne, men som det vil vise sig, reflekterer 

stereotyperne ikke virkeligheden 100 procent. Modellen er alligevel anvendt, da den etablerer et 

komparativt analysegrundlag for virksomhedernes tilgang til SA. 

Data anvendt i analysen er hentet fra virksomhedernes årsrapporter, CSR-rapporter, hjemmesider 

og politikprogrammer. Interview med grundlæggeren af Peter Beier Chokolade, Peter Beier, lig-

ger til grund for analysen af denne virksomhed. Den samlede analyse skal derfor snarere ses som 

virksomhedernes hensigt omkring SA fremfor den faktiske situation. Hvorvidt hensigterne stem-

mer overens med virkeligheden er grundlag for diskussion. 

4.3.1 Rationale for samfundsansvarsaktiviteter 

De fire stereotyper antager forskellige rationaler for tilgangen til SA. Laissez-faire stereotypen 

antager, at rationalet for SA er at følge vedtaget lovgivning, betale skat og skabe arbejdspladser i 

samfundet. Det vigtigste er at forretningen er profitabel. Enligthened self-interest stereorypens 

rationale antages at være begrundet i muligheden for en langsigtet finansiel gevinst ved at interes-

sere sig for virksomhedens interessenter. Ved at opretholde et godt omdømme sikres langsigtede 

finansielle interesser, hvilket giver god forretningsmæssig mening. Forum for stakeholder inter-

action stereotypens rationale antages at være begrundet i bæredygtighed og bygger på ’Triple-

Bottom Line’ konceptet, hvor virksomheder sætter både økonomiske, sociale og miljømæssige 

mål, som tager højde for interessenters interesser. Den sidste stereotyp, Shapers of Society, anta-
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ger, at økonomiske mål nedprioriteres til fordel for at skabe sociale og markedsmæssige foran-

dringer (Johnson et al 2008). 

Nestlé udtrykker i deres SA-rapport, at de er til for både deres aktionærer og samfundet: ”We be-

lieve we can make an important, contribution to society, by going a step beyond corporate social 

responsibility to create value through our core business both for our shareholders and society” 

(Nestlé 2013c:1). Citatet understreger et ønske om at etablere en forretning som skaber værdi for 

både samfundet og virksomheden. Nestlés rationale for at tage SA er på linje med Porter & Kra-

mers Creating Shared Value koncept. De arbejder for at udvikle landdistrikter, bl.a. via Nestlé 

Cocoa Plan, for at sikre deres fremtidige forretning. Derfor argumenteres det, at Nestlés rationale-

grundlag falder under stereotypen Forum for stakeholder interaction, da de har fokus på den tre-

dobbelte bundlinje. 

Toms rationale for at tage SA kan i store træk sammenlignes med Nestlés. De udtrykker følgende: 

”Vi anerkender, at virksomheders aktiviteter har afgørende betydning for samfundets udvikling. 

Hvor der er en naturlig sammenhæng med Toms Gruppens forretning ønsker vi derfor at spille en 

proaktiv rolle i forhold til at forbedre sociale og klima/miljømæssige forhold lokalt såvel som 

internationalt” (Toms 2013d). Toms indikerer ikke direkte, at de arbejder ud fra Creating Shared 

Value konceptet, men i og med, at de arbejder strategisk med SA ved at definere indsatsområder 

ud fra deres kerneforretning, kan der argumenteres for, at deres rationale – på samme måde som 

Nestlé – falder under Forum for stakeholder interaction. 

Peter Beier Chokolade adskiller sig fra de to ovenstående virksomheder. For denne lille chokola-

deproducent er etik og moral grundfæstet i virksomhedens kerneværdier: ”Vi betragter det (ed: at 

drive forretning) mere som en livsstil end at være iværksætter, så derfor er etik, æstetik og moral 

noget af det, som er vores benzin” (Beier 2013). Derudover forklarer Peter Beier, at ideen med at 

købe egen plantage forsikrer ham om, at der ikke er anvendt børnearbejde i produktionen af ka-

kaobønner, og samtidig sikrer en bedre kvalitetschokolade. Med andre ord giver det forretnings-

mæssigt mening at købe egen kakaoplantage, hvilket indikerer, at Peter Beier Chokolade kan pla-

ceres i kategorien Enligthened self-interest.  

Rationalet for at tage SA i den store og mellemstore virksomhed varierer derfor fra den lille virk-

somhed. Fra Nestlés og Toms visioner om at skabe værdi for både samfundet og virksomheden til 

Peter Beier Chokolades etiske virksomhedskoncept, der sætter gode råvarer i centrum. Ifølge Itur-
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rioz et al, er dette et gennemgående karaktertræk hos SMV’er, da ”socially responsible behaviour 

is just a result of their way of understanding firm managament” (Iturrioz et al 2010). 

4.3.2 Lederskab i forhold til arbejdet med samfundsansvar 

En anden parameter i Johnson et als model er lederskab i forhold til virksomhedens tilgang til SA. 

Her analyseres virksomhedens rolle i udviklingen af SA. I den ene ende af skalaen finder vi den 

perifere tilgang i stereotypen Laissez-faire. Her søger virksomheden udelukkende at overholde 

lovmæssige krav. I stereotypen Enligthened self-interest antager modellen, at virksomheden kan 

se en fordel i at gå den filantropiske vej, f.eks. at sponsere et sportsarrangement eller lignende. 

Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem SA-aktiviteten og virksomhedens kerneforret-

ning. Typen Forum for stakeholder interaction antager, at virksomheden går skridtet videre end 

blot at støtte op omkring SA, ved at promovere det aktivt og være fortaler. Den sidste kategori, 

Shapers of society, antager at virksomheder er visionære i deres arbejde med SA og ser finansielle 

overvejelser sekundært, selvom aktiviteter kan vise sig at have en finansiel gevinst (Johnson et al 

2008). 

Som allerede indikeret, arbejder Nestlé koncentreret med deres SA. I januar 2011 lancerede 

UNGC en ny platform for ledende virksomheder inden for SA, kaldet UNGC LEAD. Omkring 50 

virksomheder – heriblandt Nestlé – blev inviteret til at deltage i arbejdet, som i første fase går ud 

på at implementere ’Blueprint for Corporate Sustainablity Leadership’. Her forpligter de delta-

gende virksomheder sig til at inkorporere UNGC’s principper i virksomhedens startegier og 

driftsaktiviteter, støtte op om og agere i overensstemmelse med bredere FN-målsætninger og en-

gagere sig i UNGC’s arbejde (UNGC 2010). I 2012 har Nestlé arbejdet intensivt med menneske-

rettigheder i LEAD-samarbejdet, hvor de har siddet med i ’Human Rights Working Group’ og 

’Supply Chain Advisory Group’ (Nestlé 2012b:41). De skal dermed fungere som det gode eksem-

pel i forhold til SA og være åbne omkring successer og udfordringer. Nestlés lederskabsrolle i 

forhold til arbejdet med SA falder under modellens Shapers of society kategori, da de via deltagel-

se i LEAD udtrykker et ønske om at være visionære i deres tilgang til SA og skabe cases for best 

practice.  

Toms er også langt fremme i deres arbejde med SA. Selvom Toms størrelsesmæssigt er langt 

mindre end Nestlé, formår Toms alligevel at deltage i initiativer, som er med til at sætte dagsord-

nen for SA. Toms er med i den danske komite i CEN’s arbejde vedr. udviklingen af standarderne 

for bæredygtig og sporbar kakao, hvilket giver Toms en magtfuld position til at påvirke standar-
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dens udformning. Standardiseringsarbejde er tidskrævende, men Toms har vurderet, at det vil 

skabe værdi for dem at være med i arbejdet (Toms 2013b:16). Udover CEN-arbejdet arbejder 

Toms også med en række projekter i Ghana og Elfenbenskysten, som skal sikre sporbar kakao og 

ordentlige forhold for kakaobønderne. Toms gør en ekstra indsats i forhold til deres SA og kan 

derfor placeres i kategorien Forum for stakeholder interaction. 

Peter Beier Chokolade arbejder med SA på en anerledes måde end de foregående virksomheder, 

og falder lidt udenfor modellens rammer i denne parameter. På den ene side har de en tilbageholdt 

tilgang til lederskabsrollen i forhold til SA, da de ikke deltager i initiativer, såsom UNGC og ikke 

prøver at sammenligne sig med andre. Peter Beier hævder, at UNGC ”er en måde at dække sig ind 

under nogle organisationer” (Beier 2013). På den anden side er de forløbere og visionære i deres 

køb af kakaoplantagen i Den Dominikanske Republik, da de må den måde har 100 procent kontrol 

over den kakao de anvender i produktionen. Peter Beier Chokolade er derfor vanskelig at placere i 

de fire stereotyper i denne parameter. De ligger mellem Enligthened self-interest og Forum for 

stakeholder interaction, men ingen af kategorierne passer på Peter Beier Chokolades unikke til-

gang til SA, da de ikke selv betegner købet af plantagen som SA, men snarere sund fornuft. 

Nestlé er den mest visionære af de tre virksomheder, men både Toms og Peter Beier Chokolade 

formår også at sætte deres præg på SA. Især Peter Beiers unikke tilgang – som varierer meget fra 

Nestlé og Toms’ tilgang – viser, at der ikke nødvendigvis er én rigtig måde at gøre tingene på. Det 

der adskiller Peter Beier Chokolade fra de to andre i denne kategori er, at de udvikler en måde at 

producere ansvarligt på inden for virksomhedens rammer, frem for at deltage i initiativer, der in-

volverer andre. 

4.3.3 Intern ledelse 

Virksomheders tilgang til SA reflekteres ofte i deres måde at styre virksomheden internt. Jenkins 

hævder, at ”in order for CSR to work in a company, it must have an internal champion: top-level 

management is crucial to its success” (Jenkins 2006:250). Laissez-faire virksomheder vil ofte lade 

mellemledere i virksomheden varetage SA-aktiviteter. Virksomheder, der følger en Enligthened 

self-interest tilgang vil ofte have implementeret interne systemer og politikker, der skal sikre at 

vedtagne praksisser overholdes. Forum for stakeholder interaction tilgangen antager, at beslut-

ninger vedr. SA-aktiviteter vedtages på bestyrelsesniveau og derefter monitoreres i hele organisa-

tionen. Den sidste tilgang, Shapers of sociey, antager, at ansvaret fordeles individuelt i hele orga-

nisationen (Johnson 2008). 
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Nestlé er en dedikeret tilhænger af konceptet Creating Shared Value, som indikerer en strategisk 

tilgang til SA. I 2012 besluttede Nestlé at integrere menneskerettigheder i alle virksomhedens 

forretningsaspekter. Derfor etablerede de et omfattende monitoreringssystem, der skal sørge for, 

at virksomhedens værdier overholdes i alle forretningsled (Nestlé 2013c). ’Nestlé Commitment on 

Child Labour in Agricultural Supply Chains’ er en aftale, der adresserer en af Nestlés største ud-

fordringer og gælder alle Nestlés virksomheder. Den indikerer et internt engagement for at be-

kæmpe børnearbejde i leverandørkæden på tværs af afdelinger, lande og kulturer. Som et led i 

aftalen har Nestlé etableret et ’online human rights training tool’, som skal hjælpe medarbejder i 

hele organisationen med at inkorporere Nestlés principper, herunder ’Nestlé Corporate Business 

Principles’, i alle dele af virksomheden. Indtil videre har næsten 28.000 medarbejder i 55 forskel-

lige lande deltaget i undervisningen (Nestlé 2013c:41). Derudover rapporterer Nestlé på højt ni-

veau om igangsatte aktiviteter i rapporteringsåret, samt forventede tiltag i det kommende år, hvil-

ket gør dem transparente. Derfor placeres Nestlé i stereotypen Shapers of Society, da ansvaret 

fordeles individuelt i hele organisationen. 

Toms nævner i deres SA-rapport, at de er i gang med at inkorporere UNGP i hele virksomheden. I 

den forbindelse har Toms’ direktion, CSR-ledelse samt Indkøbs- og Kvalitetsledelse holdt interne 

møder for at diskutere, hvordan Toms kan imødekomme UNGP’s krav (Toms 2013b:20). Toms 

har derfor på nuværende tidspunkt ikke en decideret menneskerettighedspolitik, som de kan 

kommunikere ud til hele koncernen, men de har en ’Supplier Code of Conduct’. I den skriver 

Toms, at de mindst hvert andet år anmoder deres leverandører om at udfylde og indsende et ’sup-

plier questionaire’ om social ansvarlighed. Derudover forbeholder Toms sig retten til, at ”gennem-

føre overvågning og auditering ved anmeldte eller uanmeldte besøg, enten af Toms’ egne eller 

eksterne auditører” (Toms 2013e). Det fremgår ikke nogen steder, hvor mange besøg de har gen-

nemført. Det kan derfor argumenteres, at Toms kan placeres i kategorien Enlightened self-interest, 

da de har sat systemer op, der kan overvåge leverandørerne, men de har endnu ikke påbegyndt at 

monitorere hele koncernens samfundsmæssige påvirkning. Muligvis vil Toms bevæge sig en ka-

tegori op når de fuldt ud har implementeret UNGP, da de på det tidspunkt bør have klare indikato-

rer at måle på. Ifølge Toms samfundsrapport vil et udkast til en omfattende menneskerettigheds-

politik blive præsenteret i løbet af 2013 (Toms 2013b:20). 

Peter Beier Chokolade er igen vanskelig at placere. Den interne ledelse drives af grundlæggeren 

Peter Beier. Han udtrykker sin rolle følgende: ”Det er mig der tegner virksomheden. In- og eks-

ternt. Og mine holdninger og meninger er det som virksomheden bærer præg af” (Beier 2013).  
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Virksomhedskonceptet bærer præg af en værdibaseret ledelse, som bygger på Peter Beiers egne 

principper. De rapporterer ikke om deres SA på samme måde som Toms og Nestlé, da Peter Beier 

ikke kan se en værdi i det og ser store politikker som tom snak (Beier 2013). I stedet dyrker han et 

rendyrket koncept ’fra jord til bord’ og forlanger af sine medarbejdere, at de lever op til virksom-

hedens etiske retningslinjer. For ham er det en livsstil at drive virksomhed. I forhold til monitore-

ring foregår det ved, at Peter Beier selv eller andre ansatte tæt på ham tager ned til kakaoplantagen 

i Den Dominikanske Republik. De rapporterer ikke offentligt om arbejdet på plantagen – ikke 

fordi de prøver at holde noget skjult, men fordi de ikke ser en værdi i det. Peter Beier benytter sig 

af andre metoder til at fortælle om sin virksomhed, f.eks. via foredrag og åbent hus-

arrangementer. Peter Beier Chokolade er derfor præget af en topledelse (Peter Beier), som træffer 

beslutningerne og samtidig står for overvågningen af virksomhedens aktiviteter. Stereotypen En-

ligthened self-interest beskriver bedst virksomhedens interne ledelse, da Peter Beiers interne poli-

tikker søges efterlevet i virksomheden. Igen understreges det, at modellen ikke formår at indkaps-

le Peter Beier Chokolades unikke tilgang til SA. 

Hvor dybt SA er forankret i ledelsen varierer mellem de tre virksomheder. Fra den store koncern 

Nestlé, som formår at uddelegere ansvaret til hele koncernen, til den lille virksomhed Peter Beier 

Chokolade, som er drevet af ejerens etiske principper. Toms ligger på sin vis midt imellem, men 

virksomhedens ledelse virker motiveret til at få Toms op på næste niveau og få SA dybere integre-

ret internt i virksomheden. 

4.3.4 Holdning til samfundsansvar 

Virksomheder kan have forskellige holdninger til, hvorfor de arbejder med SA. Laissez-faire ty-

pen agerer defensivt på pres fra omverdenen, da de mener, at det er statens opgave at varetage 

samfundsmæssige problemstillinger. I Enlightened self-interest tilgangen reagerer virksomheder 

på pres fra omverdenen. I Forum for stakeholder interaction tilgangen er virksomhederne mere 

proaktive i deres holdning til SA og kan se en værdi i at arbejde med det. Den sidste tilgang, Sha-

pers of Society, arbejder med SA strategisk og er med til at definere SA-rammer for andre virk-

somheder (Johnson 2008). 

Nestlé er langt fremme med deres SA og ser en værdi i arbejdet. De skriver i deres SA-rapport: 

”We believe that we can create value for our shareholders and society by doing business in ways 

that specifically help address global and local issues in the areas of nutrition, water and rural 

development” (Nestlé 2013c:2). Deres engagement i UNGC LEAD er udtryk for et ønske om at 
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præge udviklingen af SA ved at være et ledende eksempel. Deres deltagelse i arbejdsgrupperne 

for menneskerettigheds- og leverandørkædeområdet, viser deres vilje til at ændre ’the rule of the 

game’ for virksomheder. Derudover er koncernen den første fødevarevirksomhed, som indgår 

partnerskab med Fair Labor Association, hvilket demonstrerer Nestlés vilje til at være ledende. 

Kortlægningen af Nestlés leverandørkæder er en måde at definere omfanget af SA-arbejdet på, da 

Nestlé optræder som case til fremtidig reference for andre virksomheder i industrien. Derudover 

er Nestlé en meget transparent virksomhed. På deres hjemmeside offentliggør de standpunkter, 

handlinger, hvad de har udrettet, udfordringer samt fremtidige handlingsplaner vedrørende deres 

SA-arbejde25. De søger i samarbejde med organisationer som FN og FLA at definere, hvilke 

rammer virksomheder skal operere under i forhold til SA. De kan derfor siges at være en Shaper 

of society i deres holdning til SA. 

Toms har været medlem af UNGC siden 2006. I deres SA-rapport skriver de: “we acknowledge 

our responsibility as a business to manage our impacts to contribute positively to sustainable 

development, socially, environmentally and economically in the world around us” (Toms 

2013b:5). De er aktivt medlem af WCF og ICI, da de ønsker at være med til at accelerere udvik-

lingen af bæredygtig kakao. De skriver selv, at deres arbejde med UNGP til dels skyldes, at Prin-

cipperne er inkorporeret i OECD, EU og den danske regerings nye handlingsplan for CSR, og 

derfor er noget Toms bliver nødt til at tage stilling til. ”UNGP has, apart from being integrated in 

the expectations from OECD and EU, also been incorporated in the Danish National Action Plan 

for CSR 2012-2015, through which new CSR reporting requirements have been established” 

(Toms 2013b:20). I lyset af dette er Toms i gang med at identificere potentielle menneskeret-

tighedsrisici i deres leverandørkæde for at imødekomme UNGP. Dermed kan det argumenteres, at 

de har en proaktiv holdning til SA og dermed kan placeres under Forum for stakeholder interac-

tion tilgangen. 

Peter Beier Chokolade har også en proaktiv holdning til SA, men på en anerledes måde end 

Toms. Peter Beier tror ikke på, at en tilslutning til UNGC eller UNGP giver udtryk for ansvarlig 

virksomhedsdrift, men snarere er stempler virksomheder gemmer sig bag. Han er proaktiv i hans 

måde at drive forretning på, da han har erkendt, at for at få 100 procent kontrol med de råvarer 

han bruger i produktionen, bliver han nødt til at eje det selv, og dermed springe mellemmanden 

over. Grundet Peter Beiers relativt lille produktion, er det nemmere for ham at træffe beslutninger 

og eksekvere dem. I et studie af europæiske SMV’ers tilgang til SA, identificerer Spence et al. 
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 http://www.nestle.com/csv/human-rights-compliance/human-rights 
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fleksibilitet, personlig service og omdømme som vigtige konkurrencefordele for SMV’er (Spence 

et al 2010:39) En af Peter Beiers ideer er medejerskab af plantager. ”Du kan gå ind og lave med-

ejerskab […] Jeg har en plantage og det chokolade jeg får derfra, får jeg hertil. Du kan købe dig 

ind i sådan et form for aktiv for 5000 kroner, så er du medejer af plantagen og dermed, så ejer du 

en lille del af det her chokolade, og er fri fra børnearbejde”, siger Peter Beier, men tror ikke ideen 

eksekveres foreløbig: ”Problemet er, at lige nu er der ikke nogen der gør noget. Lige nu står alt 

helt låst [...] Hvis det skal komme nogen steder fra, så skal det komme fra min side af. Om det gør 

det eller ej, det vil tiden vise”. Peter Beier Chokolade har dermed en proaktiv tilgang til SA og kan 

placeres i stereotypen Forum for stakeholder interaction, til trods for det misvisende navn. 

Nestlé, Toms og Peter Beier Chokolade har dermed forskellige holdninger til SA. Fra Nestlés 

definerende rolle, som søger at sætte rammer for andre virksomheder til Peter Beiers innovative 

holdning, som bygger på kontrol via ejerskab. Toms holdning bærer præg af ønsket om at inkor-

porerer UNGP i virksomheden og identificere menneskerettighedsrisici i leverandørkæden for på 

den måde at være på forkant med potentielle udfordringer. 

4.3.5 Forhold til interessenter 

En anden parameter, der illustrerer virksomhedernes tilgang til SA, er deres forhold til interessen-

ter. Som beskrevet øverst i afsnittet, antager stakeholderteori, at det skaber værdi for virksomhe-

den at involvere interessenter. Laissez-faire tilgangens forhold til interessenter er præget af en-

vejskommunikation, hvilket kan være utilfredsstillende for samfundet, da de ikke bliver hørt. En-

ligthened self-interest tilgangen har en mere interaktiv tilgang til deres interessenter, og virksom-

heden kan føle ansvar for at have et forhold til dem (set i kontrast til at have et ansvar over for 

dem). Forum for stakeholder interaction tilgangen går skridtet videre. Virksomheder under denne 

stereotyp indgår partnerskaber med deres interessenter og bruger dem som konsulenter når strate-

giske linjer skal lægges. Shapers of society tilgangen tilstræber multiorganisationsalliancer, for på 

den måde at opfylde deres vision og mission (Johnson 2008). 

Hvert år får Nestlé udarbejdet en rapport af den uafhængige tænketank SustainAbility26, der iden-

tificerer og prioriterer de vigtigste problemstillinger for virksomheden og dens interessenter. I 

samarbejde med den globale forskningsvirksomhed GlobalScan27, som har specialiseret sig inden 

for bæredygtighed, har Nestlé udarbejdet en matrix, der udtrykker, hvilke områder, der bekymrer 
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 http://www.sustainability.com/ 
27

 http://www.globescan.com/ 
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interessenterne mest samt, i hvor høj grad de påvirker Nestlé. På den måde har Nestlé et overblik 

over, hvilke områder de skal fokusere på. Ud fra analysen er børnearbejde og ’responsible sour-

cing’ identificeret som områder, der bekymrer interessenterne meget og kan påvirke Nestlé nega-

tivt (Nestlé 2013d). Udviklingen af matrixen er et udtryk for Nestlés seriøse forhold til sine inte-

ressenter. For at adressere interessenternes bekymring omkring Nestlés aktiviteter, indgår de i 

partnerskaber og alliancer for at finde løsninger, der kan opfylde virksomhedens og samfundets 

behov. Derudover er Nestlés rolle i UNGC LEAD et udtryk for en åben og transparent tilgang til 

interessenterne, herunder også deres konkurrenter. Med andre ord tilstræber Nestlé en multiorga-

nisationstilgang til deres interessenter, som placerer dem i stereotypen Shapers of society. 

Toms arbejder også seriøst med deres interessenter. Deres omfattende projekt med Source Trust 

og IBIS i Ghana, er et godt eksempel på et initiativ som involverer interessenterne. Derudover 

arbejder de også sammen med forskellige aktører i deres arbejde i CEN-komiteen. Toms 

fremhæver, at ”the work in CEN/TC415 is consensus-based and has much emphasis on inclusive-

ness. Therefore much effort has been on inviting all relevant stakeholders to the table, including 

representatives from the cocoa producing countries. Thus the working committee has participants 

from the whole supply chain up to consumer organizations” (Toms 2013b:16). Toms er samtidig 

involveret i ’Côte d’Ivoire Sustainable Cocoa Initiative’ (CISCI). Det er et partnerskab mellem 

nordiske chokoladeproducenter, FN’s Udviklingsprogram (UNDP), WCF og ICI. Initiativet søger 

at fremme en bæredygtig kakaoleverandørkæde i Elfenbenskysten (Toms 2013b:17). Toms får 

kakaobønner fra Ghana, men kakaosmør fra Elfenbenskysten, hvorfor de også har en interesse i at 

fremme en bæredygtig udvikling der. ”Child labour and trafficking does take place in the cocoa 

production here, a clear violation of fundamental human rights, and we find that the CISCI part-

nership is a strong way to take action”, skriver de (Toms 2013b). Toms er dermed, på samme 

måde som Nestlé, dybt involveret i deres interessentarbejde og befinder sig på kanten mellem de 

to stereotyper Forum for stakeholder interaction og Shaper of Society. Grundet Toms størrelse har 

de ikke mulighed for at deltage i multiorganisationsalliancer på samme niveau som Nestlé. Alli-

gevel formår de at iværksætte og deltage i initiativer, der adresserer problemområder, der påvirker 

deres virksomhed. 

Peter Beier Chokolade skiller sig ud fra de to andre virksomheder. Som analysen viste i afsnittet 

omkring intern ledelse, er det Peter Beier selv, der træffer beslutningerne vedr. driften. Dermed er 

det hans holdninger og værdier, der definerer virksomhedens SA. Peter Beier har ikke stor tiltro til 

brancheorganisationer og netværk, da han mener, at de ” ville brødføde de andre” (Beier 2013). I 
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stedet går Peter Beier ud og taler virksomhedens sag, hvis de har noget på hjerte, som han bl.a. 

gjorde, da den høje chokoladeafgift blev debatteret i de danske medier: ”Vi er det eneste land i 

verden der har en chokoladeafgift. Det er der ikke andre der har. Den er på 24 kr. pr. kg. Fuld-

stændig vanvittig afgift. Og brancheorganisationen - har det hjulpet? Nej det har det ikke” (Beier 

2013). Derudover tror Peter Beier ikke, at folk er interesserede i store rapporter, der markedsfører 

virksomhedens indsatser og politikker. I stedet tror han på nærvær og åbenhed. ”Jeg tror vi skal 

være meget mere nærværende. Jeg vil gerne have folk tæt på. Jeg vil gerne mærke dem. Jeg vil 

gerne kommunikere med dem direkte” (Beier 2013). De interessenter Peter Beier Chokolade 

kommunikerer mest med er forbrugerne. De holder åbent hus arrangementer, hvor Peter Beier 

selv fortæller om chokoladeproduktionen og hans plantage i Den Dominikanske Republik. På 

hans gods i Gurre ved Helsingør har han en lille indendørs plantage, hvor gæster kan se, hvordan 

det hele foregår på hans egen plantage. I påsken holdt han åbent hus, hvor mere end 850 menne-

sker kom på besøg. Derudover medvirkede Peter Beier i en Tv-udsendelse28, hvor seerne fik ind-

blik i hans verden. ”Jeg kan bruge at du åbner dørene og siger kom og se [...] Åben op hvis du 

har noget på hjertet”, siger Peter Beier. Peter Beier Chokolade har dermed en mere interaktiv 

tilgang til sine interessenter, da han gerne vil have et forhold til dem, men ikke decideret giver 

udtryk for, at han har et ansvar over for dem. Han vil gerne behandle forbrugerne godt og udtryk-

ker: ”Hvem er til for hvem? Er vi til for forbrugeren? Eller er forbrugeren til for os? Og der skal 

vi huske, at vi er et servicefag”. Derfor kan virksomheden placeres i stereotypen Enligthened self-

interest. 

Forholdet til interessenterne er igen et område, som adskiller Peter Beier Chokolade fra de to stør-

re virksomheder. På den ene side har vi Peter Beier Chokolade, som ser interessenter (i dette til-

fælde primært forbrugerne) som noget man bør have et forhold til, og åbner dørene op til sin virk-

somhed for interesserede, men ser ingen værdi i store samfundsrapporter. På den anden side har vi 

Toms og Nestlé, som ser værdien i at indgå partnerskaber og deltage i multiorganisationsalliancer, 

for at finde fælles løsninger på aktuelle og fremtidige udfordringer i samarbejde med andre aktø-

rer i industrien. Specielt Nestlé kommunikerer på et højt niveau via forskellige kanaler, for at væ-

re så transparente som mulige overfor sine interessenter. 
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 TV2: ’Felix jagter vejen til succes’, sendt den 16. juni 2013 
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4.4 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående analyse af Nestlé, Toms og Peter Beier Chokolades standpunkter inden for de 

forskellige parametre, kan deres SA-tilgang identificeres. Alle har de et mål om at fjerne børnear-

bejde fra chokoladeproduktionen, men med hver deres tilgang.  

Nestlé har flest træk, der falder indenfor Shapers of society stereotypen, hvilket indikerer, at det er 

en virksomhed, som ønsker at ændre spillets regler og aktivt benytter sig af sine interessenter til at 

løse udfordringer, der påvirker virksomheden og samfundet. Virksomhedens tilstedeværelse i 

diverse fora, gør dem til en indflydelsesrig spiller i industrien, da de er med til at sætte rammerne 

for, hvordan virksomhederes SA bør takles. Deres rationale for at tage SA er, at det skal skabe 

værdi for både samfundet og virksomheden.  

Toms er også langt fremme med deres SA-arbejde og kan se værdien i at involvere interessenter 

og indgå i partnerskaber og alliancer. Alligevel har de flest træk, der falder inden for Forum for 

stakeholder interaction, da de agerer proaktivt i forhold til SA. Nestlé har, udover at være proak-

tive, også har en definerende rolle i forbindelse med SAS’er, hvilket igen er med til at hæve dem 

til et højere niveau end Toms. Toms arbejder dermed ud fra de rammer, som andre har defineret. 

De har dog en aktiv rolle i udarbejdelsen af CEN’s nye standard, som antyder en vilje til at agere 

mere definerende og arbejde bredt med aktører i industrien.  

Anerledes ser det ud med Peter Beier Chokolade. Her har vi at gøre med en virksomhed, som har 

en unik tilgang til SA. Johnson et al.-modellen formår ikke at indkapsle SA-tilgangen på ideel vis, 

men ud fra ovenstående analyse har Peter Beier Chokolade flest træk, der falder ind under Enligt-

hened self-interest stereotypen. Det indikerer, at det er en virksomhed som kan se en værdi i at 

have et godt forhold til sine interessenter, men ikke nødvendigvis føler et ansvar over for dem. 

Peter Beier Chokolade bygger på grundlæggerens etiske værdier, hvilket gennemsyrer hele virk-

somheden, fra dyrkning af råvarer til salg. Peter Beier vægter kundernes interesser højt og søger 

via foredrag og åbnet hus arrangementer at uddanne forbrugere til at sætte pris på kvalitetschoko-

lade. De er den eneste virksomhed i Danmark, som har deres egen kakaoplantage og dermed har 

fuld kontrol over de råvarer, som anvendes i produktionen. Alt dette viser en unik tilgang til SA, 

som ikke spirer pga. omverdenens forventninger eller SAS’er, men pga. grundlæggeren Peter Bei-

ers stærke holdning til etik, moral og kvalitet. Selvom Peter Beier Chokolade er den mindste af de 

tre virksomheder, er de måske dem, der er længst fremme i udviklingen af en 100 procent garante-

ret børnearbejdsfri produktion. 
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Virksomhedernes tilgang til samfundsansvar 

I næste kapitel undersøges processen bag udviklingen af SAS’er. Derudover udvikles en ny mo-

del, som indkapsler forholdet mellem virksomhedernes indflydelse på udviklingen af SAS’er og i 

hvor høj grad de bliver påvirket af dem. 
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5 Udvikling af standarder – hvem har indflydelse? 

5.1 Introduktion 

De forrige kapitler har identificeret chokoladeindustriens udfordringer, rammerne virksomhederne 

forventes at operer under samt de tre casevirksomheders tilgang til SA. I dette kapitel analyseres 

processen bag udviklingen af samfundsansvarstandarder dybere, for på den måde at skabe en for-

ståelse for sammenhængen mellem, hvem der har indflydelse på udviklingen af SAS’er og hvem 

der reelt påvirkes af dem.  

5.2 Standardiseringsprocessen 

Frivillige SAS’er hævdes at blive udviklet i en inkluderende, konsensussøgende proces, der tilgo-

deser flere interessenters interesser. Udviklingen af SAS’er er en kompliceret proces, som udføres 

på forskellige måder i de standardsættende organisationer. De forskellige processer kan ikke be-

skrives til fulde i et enkelt delafsnit, hvorfor ISO 26000 anvendes som et illustrativt eksempel. 

ISO 26000 siges at være den mest inkluderende proces inden for SAS’er nogensinde, men ikke 

alle deler dette synspunkt. 

SAS’er siges at opnå legitimitet via den inkluderende natur i udviklingsprocessen. Ponte et al po-

interer imidlertid, at multiinteressentfora kontinuerligt skal søge at rekonstruere sig selv, hvis legi-

timiteten skal bestå og magtbalancen retfærdiggøres. Standarder bliver mere komplekse og bu-

reaukratiske, hvilket gør det vanskeligt at følge processen. Det er med til at mindske multiinteres-

sentforaenes legitimitet (Ponte 2011:17). 

Murphy et al. kritiserer ISO-organisationen for at være nået til et stadie, hvor bureaukrati spiller 

en stadig større rolle (Murphy et al 2011:174). Alice Tepper Marlin, grundlægger af Social Ac-

countability International29 har heller ikke udelukkende ros til ISO 26000-processen. Hun mener, 

den bar præg af at hænge fast i gamle procedurer, der ikke tager højde for forskellen mellem tek-

niske og sociale problemer. En af de største udfordringer er ISO’s regel om, at NBS’er skal etab-

lere intern konsensus mellem forskellige interessenter før de kan meddele deres position på et 

givent problem (citeret i Murphy et al 2011:173). Det kan betyde, at de mest kapitalstærke inte-

ressenter med flest ressourcer til at deltage i de nationale komiteer, bliver fremhævet på bekost-

ning af de små. Derudover kan interessenter, hvis holdninger ikke stemmer overens med flertal-
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 http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=700 
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lets, blive frosset ude af processen, da konsensus skal opnås (Murphy et al 2011:176). På den må-

de er ISO 26000 en SAS, som bærer præg af at indeholde det som ’alle’ kunne bliv enige om. 

Et andet kritikpunkt er den manglende repræsentation af små virksomheder. Egyedi et al. kritise-

rer definitionen på de kategorier, der inddeler interessenterne. SMV’er har ikke en separat katego-

ri i ISO-regi, som er tilfældet i CEN-regi pga. deres økonomiske indflydelse på den europæiske 

økonomi og deres store antal: ”Since […] SMEs will represent 90 percent of all potential users of 

the ISO26000 standard, they would seem to warrant a separate category or a specific paragraph 

in the guide” (Egyedi et al 2008:11). De mener dermed, at processen ikke repræsenterede de inte-

ressenter, som ville blive påvirket af standarden. I EU (CEN) er der tradition for at inddrage små 

virksomheders synspunkter i standardiseringsprocessen. Organisationen NORMAPME30, vareta-

ger udelukkende små og mellemstore virksomheders interesser i standardiseringsarbejdet i euro-

pæiske regi. 

De interessenter, som føler sig ekskluderet i ISO-processen vender blikket mod ISEAL (Murphy 

et al 2011). ISEAL formår at skabe forbindelse mellem virksomheder og NGO’er, som ønsker at 

sætte sociale og miljømæssige standarder på et højere niveau end hvad der er muligt gennem ISO-

processen. ’ISEAL Code of Good Practice: Setting Social and Environmental Standards v5.0’ er 

et metakodeks for, hvordan sociale standarder bør udvikles. Intentionen med kodekset er at skabe 

overensstemmelse og sammenhæng mellem standarder og dermed øge deres effektivitet (ISEAL 

2010). Kodekset fastslår, at når en ny standard skal udvikles, skal følgende elementer være op-

fyldt: 1) En begrundelse for, hvordan standarden opfylder et udtrykt behov, hvordan andre eksi-

sterende standarder eller standarder under udvikling tilgodeser det samme behov samt hvor bredt 

standarden skal anvendes; 2) klare målsætninger for standarden; og til sidst 3) en vurdering af 

risici involveret i implementeringen af standarden og hvordan disse kan begrænses (ISEAL 2010). 

ISEAL efterstræber dermed, at SAS’er udvikles, hvor der er et behov og under fair og veloverve-

jede forhold. UTZ, Rainforest Alliance og Fairtrade er fulde medlemmer af ISEAL, hvilket bety-

der, at de har tilsluttet sig alle ISEAL’s metakodeks og til enhver tid skal leve op til dem.  

ISEAL er ifølge Djarma et al. en vigtig aktør inden for SAS’er, da de har en normsættende rolle. 

De hævder, at ”sustainability standards are dominated by a neoliberal political rationality, char-

acterized by three main managerial technologies of government: consensus-formation, audit and 

benchmarking” (Djama et al 2011:205). Konsensus bygges på viden fra konsulenter, som de reste-

rende medlemmer af de standardsættende organer tilslutter sig. Konsulenterne har derfor en stor 
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magt i udviklingen af standarder (Hall et al 2002). Når standarderne er udviklet legitimeres de via 

akkreditererede certificeringsorganers kontrol af implementeringen. Det sidste punkt i Djama et 

als rationale for SAS’er er benchmarking, som de mener ISEAL er en illustration på via organisa-

tionens hastige udbredelse af metastandarder, som skal skabe ensartethed og minimimere konflik-

tende interesser mellem de standardsættende organer.  

5.3 Udvikling af ny model: Indflydelse/påvirkningsmodellen 

Som kapitel tre identificerede, er der en bred vifte af SAS’er. De er udviklet i forskellige fora på 

forskellige grundlag, men alle søger de at regulere virksomheder via frivillige initiativer. Som 

forrige kapitel viste, er der forskel på, hvordan de tre casevirksomheder arbejder med SA. I dette 

afsnit introduceres en model jeg har udviklet til dette speciale. Den viser sammenhængen mellem 

virksomheders indflydelse på udviklingen af SAS’er set i forhold til, i hvor høj grad de bliver 

påvirket af dem. Modellen bygger på resultaterne af specialets foregående kapitler. 

5.3.1 Introduktion til modellen 

Indflydelse/påvirkningsmodellen er udviklet på baggrund af en mangelfuld forståelse for sam-

menhængen mellem, hvem der er med til at udvikle SAS’er og hvem, der reelt bliver påvirket af 

dem. Forskere (heriblandt Murphy et al 2011) taler ofte om, at små virksomheder overses i udvik-

lingsprocessen af SAS’er i forhold til, hvordan de påvirkes af dem jf. ovenstående kritikpunkter af 

ISO 26000-processen. Men forholder det sig reelt også sådan? Ifølge de empiriske data indsamlet 

til dette speciale, viser der sig et lidt mere nuanceret billede. Inden modellens resultater diskute-

res, defineres akserne og indholdet af mo-

dellen. 

5.3.2 Definition 

Modellens horisontale akse viser i hvor høj 

grad virksomhederne bliver påvirket af 

SAS’erne og adresserer dermed første del 

af specialets problemformulering: ”I hvor 

høj grad er frivillige SAS’er med til at på-

virke virksomheders adfærd i chokoladein-

dustrien?”. Med påvirkning skal forstås, i 

hvor høj grad, virksomhederne retter ind 

Figur 1: Indflydelse/påvirkningsmodel 
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efter de civilregulerende initiativer og integrerer dem i deres forretningsmodel. Her er åbenhed og 

transparens en afgørende faktor, der indikerer virksomhedernes grad af påvirkning, da mange 

SAS’er – f.eks. UNGP – opfordrer virksomheder til at identificere de risici, der er i deres værdi-

kæde og finde en måde at takle dem på. En anden indikator på en høj grad af påvirkning, er virk-

somhedens tilslutning til forskellige initiativer såsom UNGC samt en høj grad af rapportering. 

Virksomheder med en høj grad af påvirkning vil med andre ord være virksomheder, som offent-

ligt er fortalere for SAS’er og har integreret dem i deres forretningsmodel. Samtidig er de i tæt 

dialog med f.eks. certificeringsorganer, NGO’er, myndigheder og forskningsinstitutter for at finde 

den mest optimale løsning på et samfundsproblem, der påvirker deres forretning. 

Modellens vertikale akse viser virksomhedernes indflydelse på udviklingen af SAS’er og adresse-

rer dermed anden del af specialets problemformulering: ”Hvem har indflydelse på formuleringen 

af disse standarder?”. Udviklingsprocessen er ofte langvarig og ressourcekrævende. Samtidig 

kræver processen, at de medvirkende interessenter har sat sig ind i det behov, som søges afdækket 

af standarden, hvilket kræver know-how og ekspertise på området. Derudover skal virksomheder 

yde en høj kommunikationsindsats for at gøre sin stemme gældende og derigennem opnå en høje-

re indflydelse på udviklingen. De skal med andre ord være åbne overfor deres interessenter og 

indgå i tætte partnerskaber og alliancer for på den måde at fungere som foregangsvirksomhed for 

arbejdet med SA. 

En tredje parameter i modellen er størrelsen på virksomhedens ’cirkel’. Des større cirklen er i 

modellen, desto mere integreret er deres tilgang til SA, som blev identificeret i foregående kapitel. 

Denne dimension er en vigtig betragtning at medtage, da den er med til at illustrere, hvordan de 

tre virksomheder differentierer sig fra hinanden. 

5.3.3 Modellens resultater 

Som de foregående kapitler viser, er chokoladeindustrien udfordret af en kompleks værdikæde. 

Analysen af virksomhedernes tilgang til SA viser samtidig, at der findes forskellige løsninger på 

problemet. I figur 2 placeres virksomhederne i indflydelses/påvirkningsmodellen efter deres en-

gagement i udviklingen og integration af SAS’er. 
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Som figur 2 viser, er de tre casevirksom-

heder placeret forskelligt i modellen. Det 

er vigtigt at understrege, at fordi en virk-

somhed ligger i nederste venstre hjørne, er 

det ikke et udtryk for, at de ikke arbejder 

for at løse industriens problemer. Det er 

alene et udtryk for, at virksomheden ikke 

involverer sig i arbejdet omkring udvik-

ling af SAS’er og ikke føler sig påvirket af 

dem.  

Det er tilfældet med Peter Beier Chokola-

de. Som kapitel fire viste, har de en unik tilgang til SA. Grundet virksomhedens lille størrelse, er 

det alligevel interessant, at Peter Beier Chokolade er den eneste danske chokoladeproducent, som 

kan garantere 100 procent ’børnefri’ chokolade, da de kun anvender kakaobønner fra deres egen 

plantage i Den Dominikanske Republik. Dog er der ingen akkrediteret auditør til at verificere 

virksomhedens påstande, hvilket begrænser legitimiteten (Djama et al 2011). Virksomheden er 

ikke inkluderende af natur, men åbner gerne op for interesserede, der ønsker at vide mere om de-

res forretning. Ifølge Peter Beier ser han ingen grund til at rapportere om virksomhedens arbejde 

med SA, da nærvær er den vigtigste faktor for ham. Peter Beier mener selv, at han kan være for-

kæmper for mere ansvarlig chokolade. Det er imidlertid ikke via SAS’er, men via oplæring af 

forbrugerne og eksemplets magt: ”Hvem der skal gå foran og gøre noget ved det, det er set med 

mine øjne individuelt. Og hvem der har etik og moral til det. Men jeg synes i bund og grund at 

virksomhederne er en ting. Men jeg lyst til at tage hammeren og slå forbrugeren oven i hovedet” 

(Beier 2013). Han mener dermed, at det er en holdningsændring blandt forbrugerne, der er nøglen 

til at løse industriens problemer, frem for store, tomme initiativer. Han beklager forbrugerens 

hang til at gå efter det billigste tilbud, fordi de dermed fravælger kvaliteten. Til den bevidste for-

bruger, arbejder Peter Beier på ideen om, at arrangere ture til hans plantage i Den Dominikanske 

Republik. Men han er samtidig realistisk omkring finanskrisens konsekvenser og accepterer, at 

forbrugerene muligvis ikke er klar til dette eventyr på nuværende tidspunkt (Beier 2013). Derfor 

har Peter Beier Chokolade valgt at arbejde med uddannelse af og oplysning til deres forbrugere 

frem for at indgå i diverse fora for udvikling af SAS’er. Peter Beier nævner samtidig, at de ikke 

føler sig presset til at inkorporere SAS’er eller samarbejde med certificeringsorganer selvom de 

Figur 2: Indflydelse/påvirkningsmodel med virksomheder 
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har planer om at udvide forretningen til andre markeder end det danske og svenske (Beier 2013). 

Derfor placeres de i modellens nederste venstre hjørne. 

Toms er den største chokoladeproducent i Danmark, men som Christine Lohmann fra Dansk In-

dustri siger: ”er Toms en lille spiller i det globale spil” (Lohmann 2013). Som kapitel fire viser, 

arbejder Toms på at få integreret UNGP i driften af virksomheden, hvilket indikerer en høj grad af 

påvirkning af SAS’er. De rapporterer om deres SA og indgår i partnerskaber og dialog med deres 

interessenter for at adressere industriens udfordringer. Alligevel placeres de ikke i øverste højre 

hjørne, da de ikke har samme indflydelse på udviklingen af SAS’er som f.eks. Nestlé. Toms er set 

i dansk perspektiv en engageret og aktiv medspiller i definitionen af, hvilken retning f.eks. CEN’s 

nye kakaostandard skal gå. Men på globalt plan, har de ikke meget indflydelse. Her er det især 

Dansk Industri, som varetager Toms og andre danske virksomheders interesser. Toms reagerer på 

pres fra omverdenen, men kan samtidig se værdien i at arbejde proaktivt med SA. ”Når Toms går 

ind og laver samarbejde i Ghana med lokale universiteter, NGO'er og kakaobønderne, så er det 

jo også fordi det gavner bundlinjen. Det skaber et bedre resultat og nogle bedre kvaliteter” 

(Lohmann 2013). Toms er derfor et godt eksempel på en virksomhed, som gerne vil inkorporere 

SAS’er til trods for, at de ikke har den store indflydelse på deres udvikling. De følger de allerede 

etablerede rammer, men formår samtidig at opnå indflydelse de steder, som de har udset sig kan 

være værdifulde for dem.  

Nestlé placeres i øverste højre hjørne, da de er et godt eksempel på en virksomhed, som både har 

indflydelse på udviklingen af SAS’er og integrerer dem dybt i virksomheden. Nestlé arbejder mål-

rettet for at være dem, der er med til at præge udviklingen af SAS’er i forskellige fora. Udover 

Nestlés rolle i UNGC LEAD, er John Bulcke, Nestlés CEO, i juni måned blevet valgt som med-

formand for Consumer Good Forum31 – et globalt forum, som samler ledere fra mere end 400 

virksomheder i over 70 lande. I forbindelse med udnævnelsen udtaler Bulcke: “There are many 

challenges in society today and we have to define priorities to work together in collaboration with 

multiple stakeholders in order to bring sustainable solutions” (Nestlé 2013b). Som allerede iden-

tificeret er Nestlés tilgang til SA præget af en høj grad af transparens. Det giver sig bl.a. til udtryk 

i Nestlés samarbejde med FLA og det rige informationsindhold på virksomhedens hjemmeside, 

hvor de åbent fortæller om de udfordringer de møder i deres værdikæde. Nestlé har dermed et højt 

niveau af kommunikation vedr. deres arbejde med SA. 
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Modellen illustrerer dermed tre forskellige grader af indflydelse på udviklingen af SAS’er, men 

også tre forskelige grader af påvirkning. Ud fra modellens resultater kan det udeledes, at jo mere 

indflydelse en virksomhed har på udviklingen af SAS’er, i jo højere grad inkorporerer de dem i 

virksomheden.  

5.3.4 Modellens begrænsninger 

Modellen har dog også visse begrænsninger. En model kan aldrig indkapsle virkeligheden 100 

procent, hvilket er vigtigt at have in mente når modellen anvendes. Modellen bygger på data dels 

indsamlet via desk research, hvilket resulterer i, at analysen af Toms og Nestlé er præget af virk-

somhedernes hensigter vedr. SA frem for deres reelle arbejde med det. Derudover bør der tages 

højde for, at Peter Beier Chokolade har en unik tilgang til SA, som ikke direkte kan overføres til 

andre små chokoladeproducenter, hvorfor resultatet af analysen kunne have set anerledes ud, så-

fremt en anden lille virksomhed var analysegenstand. Trods modellens begrænsninger, er den 

alligevel værdifuld i betragtningen af virksomhedernes forskellige niveauer af indflydelse og på-

virkning. Den er også værdifuld i den forstand, at den udfordrer tidligere forsknings påstande om, 

at små og mellemstore virksomheder presses til at inkorporere SAS’er. Som analysen af Peter 

Beier Chokolade viser, er dette ikke altid tilfældet, hvilket bør tages i betragtning når man disku-

terer, hvorvidt SAS’er påvirker små virksomheder negativt. Jeg opfordrer andre til at arbejde vi-

dere med modellen ved at inkorporere flere virksomhedsdata. 

5.4 Delkonklusion 

I dette kapitel blev udvikling af SAS’er analyseret. ISO 26000-processen er blevet kaldt den mest 

inkluderende proces nogensinde, men alligevel er der kritikere, der påpeger de små virksomheders 

manglende stemme. Derudover kritisereres konsensuspolitikken, da de nationale standpunkter 

bærer præg af de stærkeste interessenters synspunkter fremfor et mere varieret billede. De interes-

senter, som bliver sorteret fra i de nationale standardiseringsorganer bliver derfor ikke hørt på 

internationalt plan. Ifølge Murphy et al. vender de frasorterede virksomheder sig mod ISEAL, 

som den organisation, som kan varetage deres interessefelt. ISEAL spiller en afgørende rolle i 

standardiseringsprocessen, da organisationen ses som en mægler mellem virksomheder og 

NGO’er, der ønsker at sætte højere sociale og miljømæssige standarder end hvad der er muligt 

gennem andre processer. ISEAL’s medlemmer er underlagt organisationens metakodekser, som 

skal sikre ensartede og retfærdige standarder, udviklet under fair forhold. 
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Indflydelses/påvirkningsmodellen viser casevirksomhedernes grad af indflydelse på udviklingen 

af SAS’er set i forhold til, i hvor høj grad de bliver påvirket af dem. Virksomhedernes placeringer 

i modellen bygger på de forgående analysers resultater. Ud fra modellens resultater kan det udle-

des, at jo mindre en virksomhed har indflydelse på udviklingen af SAS’er, desto mindre lader de 

sig påvirke af dem og integrerer dem dermed ikke i virksomheden.  

I næste kapitel diskuteres og samles der op på specialets forgående kapitler.  
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6 Diskussion 

6.1 Chokoladeindustriens udfordringer 

Dette speciale har vist, at chokoladeindustrien står overfor store udfordringer. Børnearbejde er et 

resultat af traditionelle landbrugsmetoder i de lande, som producerer størstedelen af kakaobønner-

ne. Børnearbejde er ikke accepteret af det internationale samfund, da det er skadeligt for børnene 

og forhindrer dem i at gå i skole. Som industrianalysen i kapitel to viser, ser vi en stigende inte-

resse for bæredygtigt produceret chokolade blandt forbrugere, hvilket sætter et yderligere pres på 

virksomhederne til at finde en løsning på problemstillingen. Lars Brogaard udtrykker, at en væ-

sentlig udfordring i chokoladeindustrien, er fremstillingen af bæredygtigt produceret kakao: ”Fle-

re chokoladeproducenter og lande har sat sig mål for at udfase kakao, der ikke er bæredygtig 

dyrket – mål som er meget vanskelige at opfylde, hvis ikke der skabes effektive værktøjer, der kan 

medvirke til, at den bæredygtige produktion øges” (Brogaard 2013). 

Chokoladeproducenter erkender, at det er en vanskelig opgave at garantere 100 procent ’børnefri’ 

chokolade. Toms er én af dem. Efter dokumentaren ’Chokoladens Mørke Side’ i 2010 afslørede et 

foruroligende billede af chokoladeproduktionens skyggesider, udtalte Toms’ Jesper Møller til 

Ritzaus Bureau, at de ikke kunne garantere 100 procent børnefri chokolade: ”Det må alle, der 

producerer chokolade desværre leve med, som det er i dag. Alle skal bruge kakaosmør til at pro-

ducere chokolade, og det kan kun fås fra nogle få store udbydere, der køber deres produkter fra et 

antal lande” (Ritzaus Bureau 2010). Generalsekretærer i Red Barnet, Mimi Jacobsen, var ikke 

tilfreds med Toms ansvarsfraskrivelse og meldte klart ud, at ”producenterne er pinedød ansvarli-

ge for at bidrage til at løse problemet ved roden, og for at vise åbenhed om problemets omfang. 

De skal sørge for, at børnene arbejder under forsvarlige forhold, og de skal ikke mindst sørge for, 

at de får en uddannelse ved siden af. Særligt skal de store multinationale selskaber gå forrest” 

(Ritzaus Bureau 2010). Siden Møllers udtalelse i 2010, har Toms intensiveret deres arbejde med 

at sikre sporbar og ’børnefri’ kakao fra både Ghana og Elfenbenskysten via initiativer hos WCF 

og ICI, hvilket er en indikation på, at de reagerer på pres fra omverdenen (Toms 2013b).  

Hvordan skal virksomheder takle problemet? Det er ikke en ideel løsning, hvis virksomheder op-

hører samarbejdet med de plantager, som bruger børnearbejde, da der er en reel risiko for, at plan-

tageejerne finder andre købere og forstætter med at bruge børnearbejde. Georg Kell, direktør for 

UNGC, udtrykker følgende: “To eliminate child labour, we need careful effort from businesses on 

the ground. Dropping operations that utilise underage workers from a supply chain does not al-
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ways stop them from finding other outlets. Removing child workers abruptly from their jobs can 

have the unintended consequence of depriving poor households of a source of income, leaving the 

children at risk of even more serious exploitation without necessarily ensuring that they end up in 

school” (Kell 2013). Kell argumenterer for, at løsningen på udfordringen skal findes via multiinte-

ressentpartnerskaber og fremhæver ICI som et eksempel på dette. ICI fokuserer på at udrydde 

børnearbejde i chokoladeindustrien og samler virksomheder, NGO’er og lokalsamfund for at finde 

fælles løsninger. Deres projekter har angiveligt medført en stigning i antallet af skoleindmeldte 

børn i perioden 2007-2011 på 16 procent i Elfenbenskysten og 24 procent i Ghana (Kell 2013). 

Alligevel kritiseres organisationen for ikke at være effektiv nok. Det er bl.a. tilfældet i Mistratis 

dokumentarer, som langer ud efter store chokoladeproducenter og frivillige initiativer. 

6.2 Diskussion af virksomhedernes tilgang til samfundsansvar 

Både Toms og Nestlé er på linje med Kells anbefalinger, men som de forrige kapitler illustrer, har 

den lille chokoladeprocent Peter Beier Chokolade en anden løsning på udfordringen med børnear-

bejde. Og denne løsning involverer ikke interessentsamarbejde. I stedet har Peter Beier erkendt, at 

han ikke kan stole på mellemmænd og taget konsekvensen deraf og erhvervet sig sin egen planta-

ge. På den måde har han fuld kontrol over produktionen og undgår børnearbejde. Ifølge Jenkins 

arbejder små virksomheder ofte med deres interessenter på en personlig og intim måde, hvorimod 

store virksomheder arbejder med deres interessenter på en mere strategisk måde, hvor virksomhe-

den ofte har den største magt (Jenkins 2006:243). Denne forskel i arbejdet med interessenterne 

afspejles i analysen af casevirksomheders tilgang til SA og indflydelse/påvirkningsmodellen. 

Indflydelse/påvirkningsmodellen indikerer, at virksomheder integrerer SAS’er, hvis de har indfly-

delse på deres udvikling. Peter Beier Chokolade giver derfor ikke meget for store internationale 

principper, da de ingen indflydelse har på deres udvikling. Dermed ikke sagt, at de takler industri-

ens udfordringer mindre effektivt end store virksomheder såsom Nestlé. Tværtimod har de netop 

fanget essensen af UNGP, som siger, at virksomheder skal identificere de udfordringer de står 

overfor og finde en måde at løse dem på. De arbejder dog ikke med det på en systematisk måde, 

hvor det er muligt for interessenter at følge op på virksomhedens arbejde. Ifølge Charlotte Trap-

Kinberg, CSR-konsulent i Dansk Standard, er det vigtigt, at små virksomheder også arbejder sy-

stematisk med SA, hvis det skal lykkes: ”Det gavner forretningen at sikre, at det bliver lidt mere 

systematisk, så det understøtter din forretning i højere grad” (Trap-Kinberg 2013). 
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Ifølge Amnestys Sanne Borges, har små virksomheder reelt et større ansvar for at sikre, at deres 

leverandører lever op til de fastsatte SAS’er, da de har færre ressourcer at gøre godt med, og der-

for må prioritere anerledes end store virksomheder: ”Jeg mener faktisk, at ansvaret er endnu stør-

re hos de små end de store i forhold til det der med at sige ’jamen, hvordan kan vi så i virkelighe-

den have vores værdikæde et sted hvor vi kan overskue den?’ Netop fordi man har så få ressour-

cer til at tage sig af det, så må man også vælge de sikre leverancer” (Borges 2013). Det er, hvad 

Peter Beier Chokolade har gjort ved at fravælge usikre leverancer af kakaobønner til deres pro-

duktion. Da Peter Beiers produktion er lille i forhold til både Toms og Nestlés, har de nemmere 

ved at træffe beslutninger vedr. produktionen. Derudover er det også vigtigt at pointere, at Peter 

Beier kun har fire ansatte på hans plantage, hvilket gør det nemmere for ham at kontrollere, hvor-

dan arbejdet forløber. Det er en hel anden størrelsesorden vi skal op i, hvis Toms og Nestlé skulle 

benytte sig af samme model som Peter Beier Chokolade. 

EU opfordrer i sin CSR-strategi for 2011-2014 alle virksomheder til at indgå i tætte relationer 

med deres interessenter med det formål at ”skabe størst mulig fælles værdi for virksomhedens 

ejere/aktionærer og øvrige interessenter og samfundet som helhed; og identificere, forebygge og 

afbøde eventuelle negative virkninger”. Samtidig anerkender EU, at SMV’er og især mikrovirk-

somheder32, ”formentlig vil bevare en uformel og intuitiv tilgang til SA” (Europa-

Kommissionen 2011). For store virksomheder henviser de til internationale principper og guide-

lines som ISO 26000, UNGC og UNGP. De mener, at de internationale principper er udtryk for en 

global ramme for SA, og tilrettelægger derfor den europæiske politik på området i overensstem-

melse med disse.  

På linje med EU’s anbefalinger opfordrer den danske regering danske virksomheder til at følge 

internationalt anerkendte retningsliner, såsom UNGC, UNGP og ISO 26000 i deres handlingsplan 

for virksomheders SA 2012-2015 (Erhvervs- & Vækstministeriet 2012). EU og Danmark har sær-

lig fokus på SMV’er, da omkring 99 procent af de europæiske virksomheder er i denne kategori. 

Derfor iværksættes på europæisk og nationalt plan forskellige tiltag, som skal opfordrer SMV’er 

til at arbejde med SA.  

En lille virksomhed som Peter Beier Chokolade kan have svært ved at integrere store internationa-

le principper, da de ikke kan identificere sig med de business cases eller guidelines, der skal guide 

virksomheder til at anvende principperne. En undersøgelse af muligheder og barrierer for SA i 

danske små og mellemstore virksomheder viser, at der ”ikke er behov for flere generelle guide-

                                                   
32

 Ifølge EU-definition, har mikrovirksomheder under 10 ansatte og en omsætning på under kr. 14,9 mio. 
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lines, kompasser og værktøjer”, men derimod er brug for mere materiale til virksomhederne om-

kring dybdegående indsatser (Erhvervsstyrrelsen 2013:7). Mange af de guidelines, der findes på 

nuværende tidspunkt bærer præg af at fokusere på, at ’det er godt for bundlinjen at fokusere på 

SA’. SMV’ers tilgang til SA er imidlertid sjældent drevet af økonomiske motiver, hvorfor sådan-

ne argumenter ikke motiverer dem til at arbejde seriøst med SA (Jenkins 2006). Ifølge undersø-

gelsen svarede 79 procent af de adspurgte danske SMV’er, at de arbejder med SA fordi det er en 

moralsk forpligtelse, hvorimod kun 23 procent svarede, at det var pga. økonomiske motiver 

(Erhvervsstyrrelsen 2013:12). Det stemmer overens med Peter Beier Chokolades rationale for at 

arbejde med SA. 

6.3 Fordele, ulemper, muligheder og udfordringer 

For at få en forståelse for, hvordan store og små virksomheder adskiller sig fra hinanden i deres 

arbejde med SA, er det nyttigt at diskutere de fordele og ulemper samt muligheder og udfordrin-

ger virksomhederne møder.  

Analysen af virksomhedernes tilgang til SA viser, at store virksomheder ofte kan allokere flere 

ressourcer til SA-arbejde. De kan dermed arbejde med det mere integreret i forhold til små virk-

somheder, som hverken har tid eller ressourcer til at løfte det op på et tilsvarende niveau. Spence 

et al understreger, at små virksomheder ønsker at være uafhængige af indblanding og bureaukrati, 

hvorfor de ofte ikke reagerer positivt på myndigheders politikker omkring virksomhedsadfærd. 

Derfor kan de være svære at påvirke (Spence et al 2010). Derudover fremhæver de, at små virk-

somheder ”are less likely to adopt and develop explicit social responsibility strategies than their 

larger counterparts” (Spence et al 2010:38). Det stemmer overens med dette speciales analyse af 

Peter Beier Chokolades forhold til SA, som adskiller sig meget fra Toms og Nestlés. 

Små virksomheder kan imidlertid også drage fordel af deres størrelse. De har nemmere ved at 

have et tættere forhold til kunderne og der er ikke langt fra tanke til handling (Jenkins 2006). Peter 

Beier Chokolade er et godt eksempel på disse fordele, da Peter Beier lægger stor vægt på nærvæ-

ret med sine kunder. Store virksomheder kan have svært ved at skabe den intime og tætte kontakt, 

og beslutninger skal ofte tage en lang vej i organisationen før de bliver til handling. Derudover 

oplever store virksomheder et større pres fra omverdenen til at agere ansvarligt. Amnesty bekræf-

ter, at ”der vil være en tendens til at gå efter de brands, som selvfølgelig også giver presseomtale 

og dermed også får regeringers bevågenhed” (Borges 2013). Dermed er store virksomheder ofte 

udsat for et stort pres, hvorimod små virksomheder kan gemme sig fra mediernes og NGO’ernes 
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søgelys. Store virksomheder er derfor mere udsatte for pres fra omverdenen, men de er samtidig 

de virksomheder, som har størst indflydelse på de samfund de opererer i. Som indflydel-

se/påvirkningsmodellen viser, er det de store virksomheder, som arbejder mest på at influere ud-

viklingen af SAS’er, hvilket også gør dem mere villige til at inkorporere dem i virksomheden. Det 

kan sammenlignes med ændringsprocesser i virksomheder. Forskning viser, at ændringer i virk-

somheder accepteres bedst af medarbejderne, hvis de har været med i udviklingen og planlægnin-

gen (Morgan et al 2003). 

Både store og små virksomheder oplever udfordringer i deres arbejde med SA. Store virksomhe-

der står ofte overfor en stor leverandørkæde, som vanskeliggør kontrollen med anvendte råvarer, 

hvorimod små virksomheder oplever kommunikation som en udfordring. Peter Beier vil gerne 

have at folk ved, hvad hans virksomhed står for, men ønsker ikke at publicere CSR-rapporter. I 

Jenkins studie af 24 britiske SMV’er kom han frem til samme konklusion. Virksomhederne ”did 

not feel comfortable with ’boasting’ about the social aspects of their CSR activities as they were 

undertaken for moral reasons and not business reasons” (Jenkins 2006:250). Når de små virk-

somheder ikke rapporterer eller kommunikerer om deres tiltag, er der en risiko for, at forbrugere-

ne ikke får kendskab til virksomhedens arbejde med SA. Peter Beier erkender, at dette er en stor 

udfordring for ham: ”Det er vanvittigt vigtigt. Og sindssygt svært. Det er det virkelig. Vi prøver at 

være så informative som overhovedet muligt. Derfor det åbne hus her i påsken. Vi blev mødt af 

chok indimellem når de hører, hvad vi egentlig står for. Det er de ikke klar over” (Beier 2013). 

En måde små virksomheder kan stå stærkere, er ved at involvere sig i diverse netværk. Enderle 

argumenterer for, at de forskellige netværk kan styrke SMV’ers økonomiske præstation samtidig 

med deres sociale og miljømæssige præstation (Enderle 2004:57). Han taler om virksomheders 

’frihedsrum’ (spaces of freedom), som medfører et etisk ansvar. Jo større en virksomheds friheds-

rum er, desto større er virksomhedens etiske ansvar. Han siger, at små virksomheder skal komme 

udover ’uafhængighedstankegangen’ og indgå i netværk for at udvide og udnytte virksomhedens 

frihedsrum til det yderste. Charlotte Trap-Kinberg er ligeledes fortaler for dannelsen af netværk 

som hun via Dansk Standard er med til at facilitere. ”Vi er jo en netværksfacilitator i rigtig mange 

sammenhænge. Vi har gjort det i forhold til energiledelse, det er også en standard, som er knyttet 

til CSR-emnet, i forhold til netop at nå ud til nogle små og mellemstore virksomheder, hvor de har 

indgået i et implementeringsforløb og nogle netværksmøder og rådgivning undervejs blandet med 

deres egen indsats. Det fungerede rigtig godt” (Trap-Kinberg 2013). Det er dog ikke uden pro-

blemer at få sådan et netværksinitiativ op at køre, da Trap-Kinberg indrømmer, at det er svært at 
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finde små virksomheder, som er villige til at deltage. Peter Beier bekræfter denne udfordring, da 

han ikke kan se værdien i at samarbejde med andre virksomheder, idet han med egne ord ”vil 

brødføde dem” (Beier 2013). Værdien i at indgå i et netværk, hvor små virksomheder kan dele 

oplevelser og udfordringer med SA, opvejer ikke de ulemper som Peter Beier ser ved netværk. 

Han mener, at han vil ende med ”at bidrage til en masse og modtage ingenting” (Beier 2013). 

Små virksomheder er ofte drevet af lederens ambitioner og visioner, som kan forhindre udvik-

lingsmuligheder, såfremt han/hun kun går egne veje frem for at lytte til andre. 

Trap-Kinberg, mener ikke, at SMV’er har sværere ved at arbejde med SA end store virksomheder: 

”I en lille virksomhed, har du mange kasketter på, og er meget mere fladt organiseret, så det er 

også en fordel i forhold til at arbejde med CSR og se på det holistiske billede i en organisation” 

(Trap-Kinberg 2013). Store virksomheder skal først definere en strategi og derefter implementere 

den i hele organisationen, hvilket kan være en vanskelig proces. Peter Beier Chokolade er under-

lagt de samme principper og love som Toms og Nestlé, men benytter ikke de samme termer og 

metoder som de store virksomheder til at fortælle, hvad det er de gør. Det er ifølge Russo et al 

karakteriserende ved mange SMV’er (Russo et al 2010:211).  

6.4 Standarder og certificering – har det en effekt? 

Som specialets forskellige kapitler viser, er der en række forskellige SAS’er, som dækker alt fra 

brede principper vedr. ansvarlig virksomhedsadfærd til industrispecifikke normer og aftaler, der 

skal bekæmpe industriens udfordringer. Alle er de kendetegnet ved at være frivillige initiativer, 

som ofte er defineret i et multiinteressentmiljø. Pga. deres frivillige natur, er der som hovedregel 

ingen sanktionsmuligheder ved overtrædelse af SAS’ens bestemmelser. Hvis en virksomhed i 

UNGC ikke formår at indsende sin årlige Communication on Progress, bliver de i værste tilfælde 

’delisted’. Spørgsmålet er derfor, om standarder i realiteten gør en forskel? 

Som nævnt i kapitel tre, pointerer Rasche, at det er vigtigt at være opmærksom på, hvad de for-

skellige SAS’er er og ikke er. UNGC er ikke ment som et FN-stempel, der godkender virksomhe-

ders sociale ansvar, men et initiativ, som skal facilitere en læringsproces via en netværksbaseret 

tilgang (Rasche 2012). Borges fra Amnesty udtrykker imidlertid bekymring over, at UNGC netop 

benyttes som et hult kvalitetsstempel: ”Hvad med de virksomheder, der har gang i noget 

’bluewashing’, der hedder, ’at det ser smadder godt ud på en hjemmeside, at vi støtter de her 

principper. Vi gør bare ikke en disse ved at implementere dem’. Det er klart, at det er noget vi er 

meget kritiske overfor. På den ene side er der en god awareness-raising via de her standarder. På 
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den anden side ønsker vi simpelthen mere lovgivning” (Borges 2013). I Dansk Industri mener de, 

at virksomheder skal tilslutte sig SAS’er såfremt det giver mening for virksomheden. De fremhæ-

ver særligt samarbejde indenfor brancher som en god mulighed for at adressere udfordringer i 

industrien: ”At man fælles går ind og siger i branchen ’vi ved, der er nogle problemer med børne-

arbejde her, eller miljøforhold her’, og går ind og sætter nogle fælles standarder for, at ’i vores 

branche vil vi gerne, at vi lever op til de her principper’, det giver rigtig god mening, fordi det 

også er med til at give ’level playing field’ hele vejen rundt” (Lohmann 2013).  Både Toms og 

Nestlé er engageret i branchefællesskaber, bl.a. ICI, mens Peter Beier Chokolade har valgt at gå 

egne veje. Da Peter Beier Chokolade ikke anvender kakao fra andre steder end sin egen plantage, 

kan de være en af årsagerne til, at virksomheden ikke kan se værdien i at samarbejde med andre 

virksomheder i at finde en løsning på problemet. Hvis Peter Beier Chokolade købte kakao fra 

Ghana eller Elfenbenskysten, ville den lille virksomhed muligvis se flere fordele i at samarbejde, 

for på den måde at reducere omkostninger ved kontrol af plantager. 

Borges adresserer en af de helt store diskussioner ved SAS’er: deres frivillige natur. I Danmark er 

det lovpligtigt for de største danske virksomheder at rapportere om deres SA jf. Regnskabsloven 

§99a. Denne tendens har bredt sig til EU, med EU-Kommissionens forslag om en ændring af nu-

værende regnskabslovgivning til også at omfatte rapportering af SA for virksomheder med over 

500 ansatte (Europa-Kommissionen 2013b). Målet er at etablere en mere strømlinet rapporterings-

stil på europæisk plan og skabe et sammenligningsgrundlag mellem de europæiske lande. Små 

virksomheder kommer ikke til at mærke til denne ændring i lovgivningen, da man fra EU’s side 

ikke ønsker at pålægge små virksomheder ekstra økonomiske byrder som de anerkender, SA-

rapportering er. Det er vigtigt at påpege, at det udelukkende er et krav til rapportering om virk-

somhedernes SA-arbejde og ikke et krav til, hvordan de skal gøre det. Ifølge Borges er de ikke 

tilfredse med indholdet i lovforslaget, men erkender, det sender et vigtigt signal fra EU om en 

mere seriøs indsats overfor virksomheders SA. ”Jeg synes faktisk det er flot af EU-kommissær 

Barnier fra DG Internal Market, at han på trods af meget modstand fra forskellige industriorga-

nisationer, Tyskland og andre, faktisk har holdt fast og er kommet ud med det her lovforslag nu. 

For uanset, hvor kritiske vi NGO'er kan være overfor indholdet, så vil det i sig selv være med til 

at sende meget kraftige signaler om, hvor europæiske virksomheder bør bevæge sig hen. Men i 

indhold er vi ikke imponeret” (Borges 2013). 

Amnesty fokuser mest på regeringerne, da de mener, at det overordnede ansvar for, at virksomhe-

der overholder et lands lovgivning ligger her. ”Vi mener, det bør være en del af lovgivningen, at 
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man også tænker på de mennesker og miljø som virksomhedens aktiviteter kan gå ud over”, frem-

hæver Borges. De ønsker især lovgivning med udgangspunkt i UNGP, da fokus ligger på due dili-

gence. Både Danmark og EU har erklæret deres støtte til principperne, men det har endnu ikke 

resultereret i lovgivning på området ud over det som er fastsat i de internationale konventioner. 

Virksomheder arbejder derfor stadig med SA på en frivillig basis, som ifølge Lohmann også er 

den mest effektive måde. ”Det er faktisk rigtig svært at gå ind og sætte noget generel lovgivning 

op, fordi det ofte ikke vil give mening hele vejen rundt. Og man vil nå meget længere – det er i 

hvert fald det vi kan se – ved, at det kommer indefra virksomheden selv. Så er der et andet enga-

gement omkring det” (Lohmann 2013). 

Vogel peger på samarbejdet mellem to typer af virksomhedsregulering: Stats- og civilregulering.  

Stats- og civilregulering bør komplementere hinanden, for på den måde at regulere og opfordre 

virksomheder til selvregulering. Statsregulering skal få virksomheder til at følge landets love, 

hvorimod civilregulering skal få virksomheder til at gå skridtet videre og agere mere ansvarligt 

end hvad der er lovbestemt (Vogel 2010:69). 

En mere industrispecifik løsning på chokoladeindustriens udfordringer er certificering af kakao. 

Som kapitel tre viste, er der en stigende efterspørgsel efter certificeret kakao fra både virksomhe-

der og regeringer. CEN-projektkomite 415 er i skrivende stund i gang med at udarbejde en pro-

duktstandard indenfor bæredygtig kakao. Brogaard, sekretrær for projektkomiteen, udtrykker føl-

gende: ”De krav som Fair Trade, UTZ og Rainforest Alliance stiller, tager udgangspunkt i de 

krav, vi som forbrugere i den vestlige verden ønsker opfyldt. Så vi prøver at vende det lidt rundt 

og ser som udgangspunkt på, hvilke krav, der kan være til fordel for kakaofarmerne, så de anspo-

res til at øge deres produktion af bæredygtig kakao” (Brogaard 2013). Han siger, at de private 

ordninger ikke er lykkedes med at bringe bæredygtig kakao op på et niveau som er tilfredsstillen-

de og kan imødekomme efterspørgslen, hvorfor CEN igangsatte udarbejdelsen af internationale 

konsensus-standarder. Selve certificeringsdelen, er det som er omkostningsfyldt for bønderne. 

Derfor arbejder komiteen ud fra den overbevisning, at den produktstandard de udvikler, ikke skal 

kræve, men alene tilbyde certificering. 

En undersøgelse, der fastsætter de essentielle problemområder og vilkår for bæredygtig kakao i 

Elfenbenskysten (CISCI-projektet) blev udført i 2012. Undersøgelsen blev bestilt af UNDP og 

udarbejdet af Fafo Institute for Applied International Studies, med hovedsæde i Norge, i samar-

bejde med konsulenter fra Elfenbenskysten (Hatløy et al 2012). Undersøgelsen viser, at selvom 

certificering opfattes som en måde at styrke kakaoleverandørkæden, er dette ikke altid tilfældet. 
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Bl.a. fremhæver Hatløy et al, at ”anecdotal evidence indicates that farmers are not receiving their 

pay in a timely manner as well as the distribution of premiums from certification is not resulting 

in any meaningful payout to farmers as it is easily siphoned off by ill-conceived cooperative struc-

tures” (Hatløy et al 2012:21). Derfor sætter de spørgsmålstegn ved certificeringsorganernes legi-

timitet og fremhæver i stedet, at løsninger skal være mere orienteret mod regeringer og myndig-

heder i de lande, som producerer kakao. De kan bedre indføre standardisering og sikre ordentlige 

forhold på plantagerne og kooperativerne. 

KMPG-undersøgelsen, der undersøgte omkostninger, fordele og ulemper ved kakaocertificering i 

Ghana og Elfenbenskysten, blev publiceret på samme tid som ovennævnte undersøgelse. De kan 

imidlertid se en overvejende fordel for kakaobønderne ved at indgå i certificeringsordninger 

(KPMG 2012:67), selvom de erkender at fordelene varierer fra bonde til bonde, alt afhængig af 

plantagens størrelse. Jo større plantage, desto større fordel er der ved certificeringsordningerne 

(KPMG 2012:7). 

Frivillige SAS’er kan være med til at genere værdi for samfundet, men samtidig ser vi en voksen-

de bekymring over de mange forskellige standarder og certificeringsordninger, der findes i dag. 

Bekymringerne er mange: Manglende valid information om, hvad standarderne konkret indehol-

der, høje certificeringsomkostninger, marginalisering af små producenter, manglende harmonise-

ring mellem standarderne og manglende transparens for blot at nævne nogle stykker (UNFSS 

2013). FN har i marts 2013 lanceret et nyt forum kaldet United Nations Forum on Sustainability 

Standards (UNFSS33), som skal adressere disse bekymringer. Deres første mål er, at skabe et 

overblik over de initiativer og programmer som findes på nuværende tidspunkt. De henvender sig 

primært til regeringer, myndigheder, NGO’er og lignende i udviklingslandene, da det ofte er dem, 

der udtrykker bekymring over det væld af krav, der stilles til dem via civilregulerende initiativer 

(UNFSS 2013). Etableringen af dette forum er en indikation på, at vi er nået til et punkt, hvor 

frivillige SAS’er muligvis kan påvirke udviklingslandene og deres producenter negativt, da de 

mødes af mange forskellige krav og derfor kan sætte deres udvikling i stå.  

                                                   
33

 http://unfss.org/  
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7 Konklusion 

Børnearbejde på kakaoplantager er et problem, som har vakt opsigt i mange kredse. På The World 

Cocoa Conference 2012, blev traditionelle, kulturelle landbrugsmetoder samt fattigdom identifice-

ret som hovedårsagerne til problemet (ICCO, 2012b). Ansvaret skal placeres, men hvor? Og 

hvordan? Indenfor de seneste par år er udviklingen af SAS’er intensiveret og multiinteressent fora 

skudt op, for at adressere virksomheders sociale ansvar. 

Dette speciale har analyseret tre virksomheders tilgang til SA og udviklet en model, som viser 

sammenhængen mellem virksomhedernes indflydelse på udviklingen af SAS’er set i forhold til, 

hvordan de lader sig påvirke af dem og dermed integrerer dem i virksomheden. I indledningen 

blev følgende problemformulering stillet: 

”I hvor høj grad er frivillige samfundsansvarsstandarder med til at påvirke virksomheders 

adfærd i chokoladeindustrien og hvem har indflydelse på formuleringen af disse standar-

der?” 

Gennem specialets analyser er følgende hypoteser blevet testet: 

Hypotese 1: Store virksomheder lader sig i højere grad påvirke af SAS’er end små virksom-

heder fordi; 

Hypotese 2: Store virksomheder er i højere grad end små virksomheder med til at udvikle 

SAS’er inden for chokoladeindustrien, hvilket gør standarderne mere strømlinede til store 

virksomheder.  

Problemformuleringen blev adresseret i alle specialets kapitler. Kapitel to analyserede den kom-

plekse kontekst chokoladeproducenter operer i, og identificerede to væsentlige forandringsfakto-

rer, der påvirker industrien: efterspørgslen efter bæredygtig kakao og virksomhedernes stigende 

reference til internationale principper. En måde virksomheder har valgt at begrænse risikoen for at 

købe kakao produceret under uacceptable forhold, er ved at købe certificeret kakao og indgå sam-

arbejde med certificeringsorganer og andre private aktører. Det gør Toms bl.a. via Source Trust i 

Ghana og Nestlé samarbejder via Nestlé Cocoa Plan med UTZ og Fairtrade. Peter Beier Chokola-

de anvender kakao fra hans egen plantage i Den Dominikanske Republik, og giver stærkt udtryk 

for, at det er den eneste måde man kan garantere kakao uden børnearbejde. 
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Kapitel tre illustrerede en bred variation af SAS’er. Fra de brede principper formuleret i FN- og 

ISO-regi, som definerer de overordnede rammer for virksomheders samfundsansvar, til de mere 

specifikke standarder formuleret af industrien og dens aktører. Alle har det tilfælles, at de søger at 

påvirke virksomheder til at agere på en ansvarlig måde. Gennemgangen af SAS’erne viste, at på 

trods af den stigende reference fra virksomhederne til disse SAS’er, er der stadig behov for myn-

digheders regulering af virksomheder, udmøntet i lovgivning. Vogel (2010) peger på dette som en 

væsentlig betingelse for en effektiv regulering af virksomhederne. Stats- og civilregulering skal 

spille sammen og ses som en helhed. 

I kapitel fire blev de tre casevirksomheder præsenteret og deres tilgang til SA analyseret. Der viste 

sig et varieret billede. For at facilitere et sammenligningsgrundlag anvendte jeg Johnson et als 

samfundsansvarsmodel. Nestlé falder under kategorien Shaper of society, da de arbejder med SA 

på et højt niveau, deltager i flere forskellige fora og bruges som business case for, hvordan man 

kan arbejde med SA via UNGC LEAD. Toms falder ind under kategorien Forum for stakeholder 

interaction. På samme måde som Nestlé arbejder de seriøst med SA, men har endnu ikke fået 

kommunikationen og integrationen internt i virksomheden op på samme niveau som fødevaregi-

ganten. Det skal dog understreges, at trods Toms relativt lille størrelse i forhold til Nestlé, formår 

Toms at sætte sit præg på SA-debatten, om end ikke globalt, så i hvert fald i Norden og Europa. 

Peter Beier Chokolade falder under kategorien Enlightened self-interest, da grundlæggeren Peter 

Beier, giver udtryk for, at han gerne ser, at de har et godt forhold til deres kunder, men ikke føler 

et ansvar over for dem. Peter Beier Chokolade er drevet af grundlæggerens visioner, etik og mo-

ral, som grundfæstes i produktionen af kakaobønner på hans egen plantage til salget af chokolade. 

Peter Beier Chokolade er dermed den virksomhed, som på papiret arbejder mindst med SA ud af 

de tre virksomheder, men i praksis er det den virksomhed, som bedst kan garantere ’børnefri’ 

chokolade. 

Med udgangspunkt i de foregående kapitlers analyser, blev der i kapitel fem introduceret en mo-

del jeg har udviklet til at indkapsle essensen af specialet. Den viser sammenhængen mellem virk-

somhedernes indflydelse på udviklingen af SAS’er set i forhold til, hvordan de lader sig påvirke af 

dem, og dermed integrerer dem i virksomheden. Modellen er værdifuld, da den betragter virk-

somhedernes forskellige niveauer af indflydelse og påvirkning og udfordrer tidligere forsknings 

påstande, der hævder, at små og mellemstore virksomheder presses til at inkorporere samfundsan-

svarsstandarder. Som analysen af Peter Beier Chokolade viser, er dette ikke altid tilfældet, hvilket 

bør tages i betragtning når man diskuterer, hvorvidt samfundsansvarsstandarder påvirker små 
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virksomheder negativt. Ud fra modellens resultater og dens begrænsninger taget i betragtning, kan 

det udledes, at jo mindre en virksomhed har indflydelse på udviklingen af SAS’er, desto mindre 

lader de sig påvirke af dem og integrerer dem dermed ikke i virksomheden. 

I kapitel seks blev specialets resultater diskuteret og de forskellige kapitler sat i perspektiv til hin-

anden. Specialets problemformulering er hermed besvaret og hypoteserne accepteret. 

7.1 Perspektivering 

Ud fra specialets resultater, kan det udledes, at hvis standardsættere ønsker en bred opbakning til 

deres SAS’er, bør de inkludere SMV’er mere i udarbejdelsen, da der er større sandsynlighed for at 

de vil inkorporere dem, hvis de har indflydelse på udviklingen. Specialets resultater åbner op for 

nye forskningsområder, som kunne være relevante at undersøge nærmere. Dette speciale har ude-

lukkende set på én enkelt SMV med en unik tilgang til SA. Små virksomheder er ofte drevet af 

lederens ambitioner og værdier, hvorfor en mere dybdegående forståelse for små virksomheders 

forskelligheder er nødvendig for at validere indflydelses/påvirkningsmodellens anvendelighed på 

et generelt plan. Jeg opfordrer derfor, at andre arbejder videre med indflydel-

se/påvirkningsmodellen og validerer den mod flere virksomheder og eventuelt også andre bran-

cher, f.eks. tøj- eller legetøjsindustrien. 

Et andet område, som bør efterforskes yderligere er etableringen af FN’s nye forum UNFSS, og 

hvilken betydning det får på udviklingen af SAS’er. Det er interessant, at det er nødvendigt at 

etablere et organ, som skal sikre, at SAS’er ikke bliver en hindring for udviklingen af u-lande. 

SAS’er er netop sat i verden for at fremme samfundsforhold i mindre udviklede samfund. Det 

adresserer en de største udfordringer ved SAS’er, da der efterhånden findes et utal af standarder, 

som kan stille modstridende krav. Derfor er det også en interessant udvikling, at CEN via deres 

udvikling af en bæredygtig kakaostandard, har sat bonden i fokus frem for forbrugerens krav, da 

det er vigtigt at få bønderne overbevist om, at det er nødvendigt at omlægge produktionen, så de-

res virksomhed kan fremtidssikres.  
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Bilag 

Bilag A: Anvendte forkortelser 

Forkortelse Forklaring 

CEN Den Europæiske Standardiseringsorganisation 

CEO chief executive officer / administrerende dikretør 

CISCI Côte d’Ivoire Sustainable Cocoa Initiative 

COP communication on progress (i forbindelse med medlemskab af UNGC) 

COPOLCO ISO council committee on consumer policy 

CRIG Cocoa Research Institute of Ghana 

CSR corporate social responsibility 

EU Den Europæiske Union 

FLO-CERT Fairtrades certificeringsorgan 

FN Forende Nationer 

ICI International Cocoa Initiative 

ICCO International Cocoa Organization 

ILO International Labor Organization 

ILO-IPEC ILO's program: International Programme on the Elimination of Child Labour 

ISEAL International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance  

ISO Den Internationale Standardiseringsorganisation 

MNC multinational corporation 

NGO Non-governmental organisation 

NORMAPME European Office of Crafts, Trades and Small and Medium sized Enterprises for 

Standardisation 

NSB national standardisation body 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

SA samfundsansvar 

SAS samfundsansvarsstandard 

SMV små og mellemstore virksomheder 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

UNDP United Nations Development Programme 

UNGC United Nations Global Compact 

UNGC LEAD United Nations Global Compact LEAD  

UNGP United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 

UNFSS United Nations Forum on Sustainability Standards 

UNICEF The United Nations Children's Fund  

WCF World Cocoa Foundation 
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Bilag B: Samfundsansvarsmodel 

 Laissez-faire Enlightened self-

interest 

Forum for stake-

holder interaction 

Shaper of society 

Rationale 

Legal compliance: 

make a profit, pay 

taxes and provide 

jobs 

Sound business 

sense 

Sustainability or triple 

bottom line 

Social and market 

change 

Leadership Peripheral Supportive  Champion Visionary 

Management 
Middle manage-

ment responsibility 

Systems to ensure 

good practice  

Board level issue: 

organisation-wide 

monitoring  

Individual respon-

sibility throughout 

the organisation 

Mode 
Defensive to out-

side pressures 

Reactive to outside 

pressures  
Proactive  Defining 

Stakehodler relati-

onship 
Unilateral  Interactive  Partnership  

Multi-organisation 

alliances 

Kilde: Johnson et al (2008) 

Bilag C: Indflydelse/påvirkningsmodel 
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Bilag D: Interview med Amnesty International Denmark (Sanne Borges) 

Dato:  19.4.2013 kl. 13.30 

Sted:  Amnesty, Gammeltorv 8, 5.sal, København 

Interview Person:  Sanne Borges, Senior Advisor, Business and Human Rights hos Am-

nesty International Denmark 

HSN:  Hannah Scheldt Nielsen (Interviewer) 

SB:  Sanne Borges (Interviewperson) 

HSN: Først og fremmest vil jeg sige 1000 tak fordi du har taget dig tid til det. Jeg ved du har en 

meget travl kalender. #00:00:08-9#  

SB: Ja der er meget lige for øjeblikket, men det er alle tiders. #00:00:11-2#  

HSN: Vil du kort beskrive din funktion her i Amnesty? #00:00:16-0#  

SB: Jeg arbejder som chefkonsulent på det område, der hedder business and human rights eller 

menneskerettigheder og erhverv. Det vil sige at jeg har med det af vores arbejde, som ikke kun 

har med virksomheder men alle økonomiske aktører at gøre. Og når man snakker om økonomiske 

aktører, så taler man også om investorer, man taler om verdensbanken og man taler om IFF, IMF, 

eksportkreditfonde, industrialiseringsfonde for udviklingslande. Hele den række af organisationer 

og virksomheder. #00:00:43-9#  

HSN: Hvad ser du som Amnestys rolle i samfundet set i forhold til virksomheders samfundsan-

svar? #00:00:52-6#  

SB: I forhold til virksomheders samfundsansvar, så handler det primært om at være forkæmper 

for menneskerettighederne. Også set i relation til virksomheder. Vi har det med at tale rigtig me-

get om, hvad stater har af ansvar i forhold til at beskytte menneskerettighederne, fordi det er dem 

der nu engang skriver under på nogle konventioner og ratificerer nogle konventioner som FN er 

kommet ud med. Men virksomheder har jo rent juridisk indirekte et ansvar det øjeblik, at stater 

gør konventioner gældende overfor dem, som de har implementeret i national lov. Men derudover 

er man også indirekte moralsk ansvarlig for menneskerettigheder uanset, fordi FN jo taler om 

menneskerettigheder som værende gældende for "every organ of society". Og virksomheder er et 

meget centralt "organ of society". Så der følger uanset lovgivning et stort moralsk ansvar med. 

#00:01:47-9#  

HSN: Samarbejder I med virksomheder i form af netværk, fora eller lignende? #00:01:54-5#  
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SB: Vi gjorde det rigtig meget før i tiden. Fordi i starten af Amnestys arbejde på det her område, 

der handlede det jo meget om også at få virksomheder til at forstå, hvad det her har med dem at 

gøre. Man kan ikke forvente, at virksomhederne ved det per definition. Og det er selvfølgelig no-

get med konventioner, der primært orienterer sig mod stater - hvad pokker har det med mig som 

virksomhed at gøre? Så derfor havde vi i mange år et netværk som hed Amnesty Business Forum, 

hvor vi brugte meget tid sammen med de 15-20 største danske virksomheder og kapacitetsopbyg-

ge, erfaringsudveksle, diskutere især de mange uenigheder, der selvfølgelig er mellem NGO'er og 

virksomheder i forhold til, hvordan en virksomhed skal agere og opføre sig. Meget, meget spæn-

dende forum at have med at gøre, med fire rundbordsdiskussioner om året og individuelle møder 

med virksomheder og så videre. Men så kommer der også en tid efter vi har været engang i sådan, 

hvad bliver det, 7 år efterhånden, hvor man også må sige, at Amnesty arbejder på den måde, at det 

ikke er mig som medarbejder i Amnesty Danmark, som tager ud og laver research på danske virk-

somheder. Det er sådan, at vi er del af et internationalt system, og det er vores researchers primært 

i London, som er ude at lave research på virksomheder, som de så kommer hjem, laver rapporter 

om og så agere vi på de rapporter i de forskellige afdelinger. Og det vil sige, når opdelingen af 

arbejdet nu engang er sådan, og danske virksomheder som oftest ikke kommer op på Amnestys 

internationale rader, fordi der jo vil være canadiske, amerikanske, australske og engelske op på 

radaren inden de danske gør, ikk? Så betyder det også, at der ikke rigtig var nogen fra Amnesty, 

der var ude at lave research på danske virksomheder. Og derfor ad åre gik det måske hen og blev 

en anelse teoretisk diskussion vi havde, hvor jeg så kunne sidde og tale med en underdirektør i et 

stort dansk firma og måtte ligesom tage ham på ordet i forhold til, at det de har gjort i Bangladesh, 

det de har det gjort i Kina og det de har gjort alle mulige steder, er rigtigt. Og det gik til sidste hen 

at blive sådan lidt, ej det holder nok ikke rigtig. Fordi en ting er, at vi gerne vil have dialog med 

de danske virksomheder, men vi er først og fremmest sat i verden for at være vagthund for men-

neskerettighederne. Vi er ikke sat i verden for at være konsulentbureau for virksomheder. Og der-

for, efter lange og meget grundige overvejelser nedlagde vi Amnesty Business Forum i 2010, og 

nu er der meget mere fokus på, hvad staters roller er i relation til at stille virksomheder til ansvar 

på det her område. Det vil sige, hvilken lovgivning skal være gældende og hvilke politikker skal 

stater gøre gældende i forhold til, hvordan virksomheder opfører sig i andre lande. Og det er en ny 

ting. Fordi man kan sige traditionelt og historisk set har det været sådan, at en stat vil forholde sig 

til hvordan virksomheder agere inden for eget land. Det der med, at man som stat skal forholde sig 

til, hvordan for eksempel danske virksomheder operer uden for Danmark, har man i meget lang 

tid måske ikke rigtig ønsket som dansk regering at blande sig i. Fordi det jo er frivilligt og det er 

noget virksomheder selv skal finde ud af, og det er også uden for den danske jurisdiktion. Vi kan 
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ikke lave lovgivning uden for Danmarks grænser. Så er der først fra 2008 og frem, at man egentlig 

er gået hen og sige, ”jamen altså, det er jo trods alt danske virksomheder, og vi har jo et ansvar for 

hvordan de opererer” osv. Og så fra 2008 og frem er der så kommet nu to handlingsplaner for 

CSR-området fra regeringens side. Du har måske set en fra 2008 og en fra 2012. Og det er jo en 

interessant udvikling, hvor vi som NGO'er selvfølgelig er ude at sige, at nu kan det ikke blive ved 

med at være så frivilligt. Fordi I har stadig en "duty to protect" uanset om det kun er inden for 

Danmark eller også er uden for landets grænser. Der er så en masse jura der handler om, hvordan 

Danmark også har et ansvar uden for landets grænser. Vi taler meget om det i forbindelse med 

terrorisme, men vi prøver også at drage det ansvar ind i relation til virksomhedernes ansvar.  

#00:05:59-6#  

HSN: Hvis virksomheder skal leve op til jeres ideal, hvordan skal den perfekte virksomhed så 

agere? #00:06:06-5#  

SB: Jamen den perfekte virksomhed arbejder kontinuerligt på at gøre sit allerbedste for at handle i 

overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder uanset, hvilket land man 

opererer i. Og jeg taler her meget om processen. Jeg får rigtig mange henvendelser fra især folke-

skoleelever, der beder mig om at fortælle dem, hvilke virksomheder, der handler i overensstem-

melse med menneskerettighederne. Og der bliver jeg nødt til at skuffe dem og sige, at det kan man 

ikke sige. Man kan godt sige, hvilke virksomheder, der måske gør det relativt godt i forhold til at 

prøve at handle i overensstemmelse med menneskerettigheder, men dermed ikke sagt at de gør 

det. Fordi, menneskerettigheder dækker jo mange områder og der vil kontinuerligt være udfor-

dringer ligegyldig, hvilken virksomhed man arbejder for. Så det er nok det man taler om mere end 

om den perfekte virksomhed gør det ordentligt, fordi det kan man ikke sige. Det kan godt være, at 

det man lige ser, at der har de gjort noget godt, men to dage senere så går det ikke så godt allige-

vel. #00:07:09-2#  

HSN: Der er også tale om, at virksomheder skal være mere transparente i hele deres værdikæde 

og den måde de agerer på. Men der kan virksomheder så sige, at hvis de er transparente, så går 

det ud over deres konkurrenceevne. Hvor langt mener du, at virksomheder skal gå? #00:07:28-8#  

SB: Det er jo også en del af en interessant diskussion. Har du set de diskussioner der har været i 

FN omkring Ruggies Guiding Principles? Det bør blive en meget central del af din opgave, fordi 

den simpelthen handler om, at man har haft en særlig repræsentant for menneskerettigheder og 

erhverv ansat i FN på meget højt niveau, altså på "special rapporteur"-niveau, som simpelthen fik 



 

86 

Samfundsansvarsstandarder i chokoladeindustrien 

til opgave at identificere, beskrive og komme med løsninger i forhold til de udfordringer, der er på 

menneskerettigheder og erhverv-siden. Han er så over en periode på seks år kommet med nogle 

gode analyser og så det, der hedder UN Guiding Principles som kom ud i 2011. Og der er hele det 

her med "Human Rights Due Diligence" en meget central del af arbejdet. Og det handler netop 

om, hvordan virksomheder "should know and show", hvad det er de gør for at identificere, fore-

bygge, adressere, håndtere og være transparente omkring - og det var der vi kom hen til din pointe 

- hvordan de handler i overensstemmelse med menneskerettighederne. Det vil sige, vi taler om et 

– for os NGO'er set – nødvendigt paradigmeskifte væk fra "nu må vi hellere kun fortælle de posi-

tive filantropihistorier til vores aktionærer, fordi det er dem vi skal tilfredsstille. Viser vi der hvor 

det ikke går så godt, falder aktieværdien nok". Der mener vi jo som menneskerettighedsorganisa-

tion, at konkurrenceevne aldrig må ske på bekostning af fundamentale menneskerettigheder. Der-

for så er, alle Ruggies anbefalinger i forhold til Human Rights Due Diligence meget vigtigt for os 

i den sammenhæng. Og det handler altså også om åbenhed omkring, hvor skoen trykker mest. Vi 

forventer jo ikke, at man fortæller alt til alle tider. Fordi det kræver meget. Men vi forventer en 

åbenhed omkring udfordringer og, hvordan man adresserer dem. Og det handler simpelthen om, at 

for Amnesty – ja, aktionærer og forbrugere er vigtige – men de allervigtigste for os, det er jo dem 

vi kalder for rettighedshaverne. Det vil sige de mennesker, som kan blive påvirket negativt, hvis 

menneskerettigheder kan blive påvirket negativt af en virksomheds aktiviteter. De skal have mu-

lighed for at have en stemme i forhold til, hvordan virksomheder agerer. Have indflydelse på 

f.eks. at man ikke lige hælder en masse, hvad ved jeg, olie ned i deres baghave eller hvad det nu 

måtte være. Og der er transparensen en rigtig vigtig ting. Rapportering er så en lille del af det, 

men transparens omkring, hvordan man laver en miljøvurdering, hvordan man laver en vurdering 

af, hvordan ens aktiviteter kan gå ud over menneskerettighederne, det er utrolig vigtigt. Og det 

handler altså om åbenhed og om "adverse impact". #00:10:34-1#  

HSN: Der er jo det med, at for en lille virksomhed kan det her være enormt ressourcekrævende. 

Mit speciale går også ud på at se forskellen på den store og den lille virksomhed. I jeres øjne, har 

en lille virksomhed lige så stort et ansvar for at være transparente og lægge kortene på bordet 

som en stor virksomhed? #00:10:58-0#  

SB: Altså, man kan sige i princippet ja, i princippet. Fordi en lille virksomhed kan faktisk have 

lige så store skadelige virkninger på menneskerettighederne som en stor virksomhed - afhængigt 

af kontekst. Det siger Ruggie også selv. Derfor kan små virksomheder ikke bare sige "vi er små, 

så vi har ikke et ansvar". Så hvad skal man sige, processen i forhold til, hvad virksomheder gør, 
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skal være den samme som de store. Det vil sige, at man identificerer, forebygger, adresserer, 

håndterer og er transparente omkring hvad man gør. Så er det klart at som lille virksomhed, så er 

der grænser for ressourcer. Og det vil sige, at man jo så skal tænke i to ting. For det første, hvor-

dan kan jeg gøre mine risici på det her område så små som mulige? Det vil sige, at man måske 

lader være med at bestille regnfrakker fra 50 lande, fordi så kan man ikke styre sin leverandørstyr-

ring overhovedet. Og så handler det selvfølgelig om, at vi NGO'er bliver nødt til at have forståelse 

for, at virksomheder sætter ind der, hvor risikoen er størst. Men det må ikke blive en undskyld-

ning for, at man så ikke er åben omkring, hvor risikoen er størst. Fordi jeg synes jeg mærker me-

get, ikke kun i Danmark, men også i hele Europa, at den der med at være lille og mellemstor, bli-

ver en undskyldning for faktisk ikke at gøre noget som helst ved tingene. Og det er ikke okay. Så 

processen er den samme, ressourcerne i forhold til det vil nok være noget andet. Men jeg mener 

faktisk, at ansvaret er endnu større hos de små end de store i forhold til det der med at sige ”ja-

men, hvordan kan vi så i virkeligheden have vores værdikæde et sted hvor vi kan overskue den?” 

Netop fordi man har så få ressourcer til at tage sig af det, så må man også vælge de sikre leveran-

cer. #00:12:39-9#  

HSN: Så man simpelthen arbejder det ind i forretningsgrundlaget? #00:12:43-2#  

SB: At man simpelthen gør det så lidt risikabelt for menneskerettighederne som muligt. Det vil 

sige, at man ikke bare tager, f.eks. Bangladesh, Vietnam, Pakistan, Kina som ens leverancelande, 

hvis man ikke kan overskue de leverandørkæder og de konsekvenser som det har. Altså det at 

være en lille virksomhed må aldrig være en undskyldning for laissez-fair. #00:13:04-8#  

HSN: Kommissionen kom den 16. april med et nyt forslag om transparens, der pålægger virk-

somheder at rapportere om miljømæssig og social impact. Forslaget ekskluderer virksomheder 

med under 500 medarbejder, hvad er din holdning til det? #00:13:18-3#  

SB: Ja, det er vi ikke glade for. Altså, man kan sige, at allerede den danske lov på området, allere-

de er lidt bedre, hvad det angår, fordi det er sat ned til 250. Og det synes vi er vigtigt. Og jeg sy-

nes også at det sender et dårligt signal fra Kommissionen i forhold til at, hvad skal vi.. slag på 

tasken, hvor mange virksomheder i Europa er små og mellemstore. Det er langt de fleste. 

#00:13:37-5#  

HSN: Det er cirka 99 % #00:13:39-7#  

SB: Et eller andet ja. Og derfor bliver det sådan lidt underligt, at man på den ene side gerne vil 
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gøre noget ved det her, og på den anden side så allievel ikke. Og derfor så har vi også, jeg kan 

sende det til dig, ligeså snart jeg har go for det. Det er Amnestys positionspapir på det her lov-

forslag. Og der er det jo netop, at vi taler om det her med, at netop også små og mellemstore virk-

somheder også har et ansvar og derfor bør de jo også være inkluderet. Altså, det er altid svært som 

NGO her. Fordi det er også noget med, hvad skal man sige, det muliges kunst. Og selvfølgelig er 

vi glade for, at Kommissionen for det første nu definerer CSR som "impact on society", hvilket er 

rigtig vigtigt. Så kommer vi væk fra filantropien. Det er positivt. Det er også positivt, at man be-

gynder at tale om "smart mix" mellem lovgivning og frivillighed. Fordi så begynder lovgivningen 

at komme i spil i det mindste. Og dermed også nu.. Jeg synes faktisk det er flot af EU-Kommissær 

Barnier fra DG Internal Market, at han faktisk på trods af meget, meget modstand fra forskellige 

industriorganisationer, Tyskland og andre, faktisk har holdt fast og er kommet ud med det her 

lovforslag nu. For uanset, hvor kritiske vi NGO'er kan være overfor indholdet, så vil det i sig selv 

være med til at sende meget kraftige signaler om, hvor europæiske virksomheder bør bevæge sig 

hen. Så det er sådan jeg gerne vil vælge at se på det. Men i indhold er vi ikke imponeret. 

#00:15:21-9#  

HSN: Det kan blive lidt en glossy statement af en eller anden art? #00:15:25-3#  

SB: Ja og igen, en ting som også er meget vigtigt i den her sammenhæng, der synes jeg også, at 

noget af det som gør det her område utrolig svært er, at vi har en grundlæggende selskabsret, som 

i den grad kun er lagt an på, hvordan aktionærerne og ejerne har det. Det er som om der slet ikke 

indgår en tanke i, hvordan aktiviteter kan påvirke miljø og mennesker negativt. Og bør det ikke 

også indgå i ligningen? Og så er der selvfølgelig rigtig mange søde CEO's derude, der synes, at ja 

det bør det, fordi de godt kan se, at det betyder meget for deres ”brand value”, at man gør det på 

den måde. Men alt andet lige, synes vi NGO'er selvfølgelig ikke det er okay, at det er brand value, 

der skal afgøre det. Vi mener, det bør være en del af lovgivningen, at man også tænker på de 

mennesker og miljø som virksomhedens aktiviteter kan gå ud over. Men det er bare for at sige, at 

vi taler om et paradigmeskifte og det kommer til at tage lang tid. Det er jeg ret sikker på. 

#00:16:20-2#  

HSN: Er der områder, hvor I ser, at SMV'er rent faktisk vil have en fordel frem for store virksom-

heder til at inkorporere samfundsansvar i deres arbejde? #00:16:31-7#  

SB: Ja det mener jeg absolut. Der er måske mange af de store virksomheder, som får nogle point 

på brand value allerede. Hvor små virksomheder ikke har navnet med sig, og derfor måske netop 
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kan bruge det her til at skabe sig det gode navn. Derudover, så synes jeg heller ikke, uanset om 

man er lille eller stor, så skal man jo heller ikke glemme det her med, at det kan godt være, at der 

er nogle administrative omkostninger år ét og to i forhold til at rapportere. Men hvis man så går 

ind og bruger det som andet end bare en glossy rapport, så kan man jo faktisk bruge det som 

benchmarking i forhold til, at man så også bruger det her til at spare penge. Fordi sætter du ind på 

de og de områder og er klar over, hvad der foregår, så kan du også spare penge ved, at der ikke 

sker så mange arbejdsulykker og der ikke sker.. osv osv. Så der er også store besparelser i at tæn-

ke meget mere "due diligence". Hvis man er mere transparent overfor de mennesker, som kan 

blive påvirket negativt af ens aktiviteter, så undgår man også en masse demonstrationer og en 

masse negativ presseomtale og en masse.. Altså, der var engang et canadisk olieselskab, som end-

te med at trække sig fra Sudan, fordi den øverste chef sagde åbent, at han brugte for meget tid på 

at besvare negative pressespørgsmål. Så man skal ikke undervurderer den der brand value og, 

hvad man som virksomhed bruger tid på. Vil man bruge sin tid på positivt at tjene nogle penge 

bæredygtigt eller vil man bruge en masse tid på at gemme sig og, hvad dertil hører. #00:18:18-6#  

HSN: Nu siger du at dine kollegaer over i London researcher. Kan det skabe mere presseomtale 

at gå efter en stor virksomhed? Kan små virksomheder gemme sig lidt bag det? At der ikke er nær 

så meget mediefokus på dem? #00:18:37-2#  

SB: Det tror jeg nok, at man kan sige for NGO'er generelt. Ja, der vil være en tendens til at gå 

efter de brands, som selvfølgelig også giver presseomtale og dermed også får regeringers bevå-

genhed. Men den gode hensigt er, at har regeringer større bevågenhed på det, så vil de også være 

mere motiveret til at gøre det vi gerne vil have dem til. Der er selvfølgelig mange grunde til det. 

Men jeg har da hørt flere af de store danske virksomheder brokke sig over det der med, ”hvorfor 

er det hele tiden os, der bliver skudt på? Hvorfor har man ikke også fokus på den og den og den?” 

Og det vil jeg give ret i. Problemet ligger hos flere parter i den sag. Fordi det jo også er journali-

sterne selv, som også selv har brug for, at deres aviser bliver læst og derfor er det også nemmere 

at udpege brands. #00:19:37-0#  

HSN: Så bevæger vi os lidt over i standardiseringsboldgaden. Der er jo inden for de seneste år 

sket en øget standardisering inden for samfundsansvar, UN Global Compact, ISO 26000 

#00:19:48-0#  

SB: Kalder du det for standardisering? Altså ikke en certificering men standardisering? 

#00:19:53-7#  
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HSN: Altså en form for nogle principper eller standarder, som globalt eller internationalt går ind 

og sætter dagsordenen. Kan sådan nogle principper eller ”benchmarks” gå ind og gøre en forskel 

eller? #00:20:23-5#  

SB: Både ja og nej. UN Global Compact kender vi som gode hensigtserklæringer. Og det er jo 

fint i forhold til at få virksomheder i gang med noget. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi har 

været meget kritiske i forhold til implementeringen af UN Global Compact. Altså det der med, at 

man har det her lille bitte kontor over i New York. Der er ingen opfølgning, der er ingen monito-

rering. Det er først her mange år efter initiativet kom op at køre i 1999, det er først her for få år 

siden, at man overhovedet tog sig sammen til at smide virksomheder ud af medlemslisten, som 

ikke rapporterede. Og det er bare virksomheder, der ikke rapporterer. Hvad med de virksomheder, 

der har gang i noget "bluewashing", der hedder, ”at det ser smadder godt ud på en hjemmeside, at 

vi støtter de her principper. Vi gør bare ikke en disse ved at implementere dem”. Det er klart, at 

det er noget vi er meget kritiske overfor. På den ene side er der en god awareness-raising via de 

her standarder. På den anden side ønsker vi simpelthen mere lovgivning. #00:21:24-6#  

HSN: Opfordrer i virksomheder til at prøve at se på de her principper? #00:21:38-7#  

SB: Det er klart, at vi ønsker lovgivning og vi ønsker lovgivning med udgangspunkt i UN 

Guiding Principles fordi, due diligence-tankegangen gør op med hele den der tankegang, at det 

kun er filantropi og social innovation og alle de der ting vi fortæller om. Helt fint, ikke nogle pro-

blemer med det. Alle tiders. Men det skal ikke ske på bekostning af, at man forholder sig til sine 

adverse impacts. Fordi det er der skoen trykker for os NGO'er. At få virksomhedernes opmærk-

somhed hen på det, arbejde hen på det, indsats hen på det, er positivt i sig selv. Men det skal bare 

ikke kun være frivilligt. Det skal også være lovpligtigt. #00:22:17-3#  

HSN: Men det kan måske få nogle virksomheder til at få øjnene op for det? #00:22:22-7#  

SB: Ja det kan det, men hvor Global Compact havde det med især i starten at være meget hen-

sigtsorienteret om, ”vi vil også gerne arbejde for en god verden”, så blev det meget sådan noget 

med, at virksomheder klapper små børn på hovedet. Her handler det om virksomheders eget foot-

print og egen indsats i forhold til at gøre noget ved de footprints. Nu taler jeg ikke kun miljø, jeg 

taler også menneskerettigheder. Og det er en fundamental forskel. Altså en stor del af vores kritik 

mod UN Global Compact har netop været det der om, at det ikke handler om at sponsorerer en 

brønd i Afrika. Det handler simpelthen om at kigge på jeres egne aktiviteter og, hvilke negative 

footprints, der er der og gøre noget ved det.  #00:23:08-8#  
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HSN: Nu kan virksomheder jo blive certificeret inden for den danske udgave af ISO 26000 kaldet 

DS 49001. #00:23:22-8#  

SB: Så er det certificering ved processor ikke? Det er ikke certificering af, at nu er man bare com-

pliant? #00:23:30-9#  

HSN: Nej det er igennem processen, det er et ledelsessystem. #00:23:34-9#  

SB: Det kan være udemærket, men i Amnesty er vi interesseret i resultater. Vi er interesseret i, 

hvor godt identificerer du, hvor godt forebygger du, hvor godt adresserer du, hvor transparent er 

du.  #00:23:58-2#  

HSN: Går I ind og laver assesments af nogle virksomheder? #00:24:01-9#  

SB: Det som vi har valgt at gøre er, at – jeg er den eneste medarbejder i dansk afdeling på det her 

område. Og i og med at jeg beskæftiger mig med alt, både virksomheders ansvar, Danmarks ud-

viklingsbistand, mæglings- og klageinstitutioner, standarder, verdensbank og det hele inklusiv 

kreditfonde, så har jeg ikke også tid til at gå ud og agere konsulent for virksomhederne. Så det jeg 

gør er, at jeg har sagt, okay, jeg interesserer mig i teorien for top 20 virksomheder i Danmark. Og 

når de kontakter mig, så plejer jeg at sige – hvis jeg overhovedet har tid – lad mig kigge på det. 

Og så kan de godt få noget hurtigt feedback fra mig. Men derfra at gå ind og lave assesments og 

sådan nogle ting, det gør jeg ikke decideret. Jeg har her for nylig været ude hos en af de store 

virksomheder for at give det pågældende selskab feedback på deres revidering af code of conduct 

i relation til UN Guiding Principles. Det synes jeg var interessant, også fordi det er så nyt med 

Guiding Principles. Der var jeg ude at lede dem i en retning i forhold til det initiativ de er i gang 

med. Og det synes jeg jo er interessant, fordi jeg også bliver klogere af de udfordringer som de 

sidder med og sådan nogle ting. Men jeg kan ikke gøre det for uanset, hvem der ringer om alt mu-

ligt. Og det handler simpelthen om ressourcer og hvad vi bliver nødt til at bruge vores ressourcer 

på. #00:25:46-7#  

HSN: Nu snakkede du tidligere om, at der skal lovgivning på banen. Er det en af jeres primære 

mål? #00:25:57-5#  

SB: Ja det er det. Og det handler selvfølgelig ikke bare om lovgivning for lovgivningens skyld. 

Men det handler simpelthen om lovgivning, altså, nu er det bare min egen kærlighed for citater 

nogen gange. Hvor du har den der, ”just do it". Sådan en reklame var der på et tidspunkt. Og det 
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med lov gør altså, at man i forhold til virksomheder siger "just do it". Lad være med at komme 

med en masse dårlige undskyldninger om det ene og det andet. Fordi på en eller anden måde, når 

det handler om, at du vil tjene penge på et eller anden produkt, så gør du jo det der er nødvendigt. 

Hvis du laver en merger eller en acquisition eller, hvad du gør, så er du også inde og lave det, der 

er nødvendigt. Du skal ikke have en undskyldning for ikke at gøre det nødvendige herover også, 

fordi det er også en del af din business uanset. Dit samfundsmæssige footprint er også en del af 

din business. Uanset om du operer i Danmark eller har din produktion af varer uden for landets 

grænser, så er det stadig en del af din værdikæde og din produktion. Og derfor har du også et an-

svar der. Så der kommer sådan lidt fra os NGO'er: Just do it. Ikke en masse undskyldninger, hvor-

for jeg ikke har tid til det i dag og hvorfor jeg ikke lige har råd til det i dag osv. Vi har forståelse 

for udfordringer og, at det er svært, men vi har ikke forståelse for undskyldninger for ikke at gøre 

det nødvendige. Og det er der, hvor lovgivningen spiller en central rolle for os. Så det vi siger, det 

er jo ikke noget med.. Det virksomheder er meget nervøse for er, at de ikke får den nødvendige 

fleksibilitet, at der er lavet en "one standard fits all" og det mener vi sådan set ikke. Det vi er op-

mærksomme på er, at der skal lovgivning omkring processen, dvs. lovgivning omkring det, at 

man identificerer, hvor skoen trykker mest og, at man håndterer det. Det er due diligence. Lov-

pligtig due diligence. Det er det vi ønsker. Og så selvfølgelig med nogle vejledninger ud i de for-

skellige sektorer. Er du en medicinalvirksomhed, jamen så er det nok ”right to health" du arbejder 

mere med. Er du en virksomhed i IT-branchen, så arbejder du med "right to privacy" og "right to 

freedom of expression". Så der er ikke en "one size fits all", men processen bør være den samme i 

forhold til negativ footprints. #00:28:01-0#  

HSN: Også med hensyn til virksomhedens størrelse? #00:28:02-9#  

SB: Ja processen. Der kan man selvfølgelig sige, at hvis du er en kæmpe koncern, så bør du jo 

nok identificere de første ti. Er du en lillebitte virksomhed, så bliver det måske en til to kombine-

ret med, at du minimerer dine risici up front. Så mere raketvidenskab er det heller ikke. 

#00:28:28-5#  

HSN: Jeg kan forstå at du også sidder i Rådet for Samfundsansvar for 92-Gruppen. Hvad kan du 

få ud af det, hvad kan Amnesty få ud af, at I sidder med i sådan et råd? #00:28:39-1#  

SB: Det handler selvfølgelig om fra Amnestys side, at vi sammen med andre NGO'er kan opnå 

meget mere. Altså, vi har meget mere indflydelse ved at være 23 organisationer der står sammen 

end at Amnesty står alene. Det betyder rigtig meget. Og i og med, at jeg også er blevet NGO'ernes 
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stemme i et råd, som regeringen lytter meget til, så kan man sige, at vores placering der giver os 

god indflydelse på, hvad regeringen bliver vejledt i forhold til og sådan nogle ting. Der er ingen 

tvivl om, at vi jo ikke kun arbejder gennem Rådet for Samfundsansvar, vi arbejder også uden for. 

Fordi Rådet for Samfundsansvar, de anbefalinger, der kommer der, vil jo altid være multistake-

holder-orienteret. Så derfor kan vi ikke nøjes med at gå den vej igennem. Men det er klart, at i og 

med, at Rådet fylder så meget hos regeringen på det her område som det gør, så kan man sige, at 

der ikke er nogen vej uden om og det er godt sted at være. #00:29:42-9#  

HSN: Hvem repræsenterer du i Rådet? #00:29:42-9#  

SB: Jeg er repræsentant for det der hedder 92-gruppen. Jeg repræsenterer Amnesty sammen med 

22 andre organisationer der. #00:29:57-8#  

HSN: Hvis vi ser på hvem det er der skal gå ind og definere en lovgivning inden for samfundsan-

svar, så kunne det jo for eksempel også være sådan et Råd, som har en relativ stor indflydelse. 

Hvem vil du mene også har indflydelse? #00:30:15-3#  

SB: Jeg vil nok sige, at med den situation vi har i dag, med finanskrise og sådan noget, så må man 

nøgtern konstatere, at virksomheder har størst indflydelse på den lovgivning, der sættes i værk og 

de partier, som traditionelt repræsenterer erhvervslivet. Sådan er det, tror jeg godt man kan tillade 

sig at sige. Dvs. at brancheorganisationerne og lignende vil selvfølgelig have meget stor indfly-

delse. Derfor er det vigtigt, at vi kan tale os frem til et kompromis med dem så langt hen ad vejen 

som overhovedet muligt. Men det er klart, også set i lyset af finanskrisen, så må vi NGO'er hele 

tiden være dem, der råber vagt i gevær i forhold til, at konkurrenceevne ikke må ske på bekost-

ning af liv, helbred og miljø. Og det bliver endnu mere vigtigt i en krisetid, fordi det er som om, at 

man i mange sammenhænge måske kun vil lave lovgivning, der fremmer den konkurrenceevne og 

ikke så meget det, der også tager hensyn til de andre ting. Og der bliver vi ved med at råbe og 

skrige der, hvor det er nødvendigt. Sådan er det nu engang. Vi kan ikke kun leve højt på kompro-

miserne. Det er fint nok med kompromiser, men vi bliver også nødt til at være ude og råbe på 

vores egne præmisser. Jeg er ikke kun en humanitær nørd når jeg siger, at det vi arbejder for er 

vigtigt. Altså, vi er jo ude at se nogle forfærdelige konsekvenser der, hvor lovgivningen ikke fun-

gerer og der, hvor den ikke håndhæves. Og det er ikke rimeligt. Så det er jo ikke for sjov det her. 

Det er meget vigtigt at påpege. #00:32:20-9#  

HSN: Hvad mener du, er den største udfordring indenfor hele den her standardiseringstermino-

logi og begrebsdefinering. Hvad er den største udfordring for jer som NGO i forhold til virksom-
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hederne? #00:32:34-5#  

SB: Altså i standardiseringsdiskussionen? #00:32:36-1#  

HSN: Ja, hvilke udfordringer er der ved standardiseringen. Vi har været lidt inde på, at det ikke 

er lovgivende, men primært er frivilligt. #00:32:48-2#  

SB: Det handler udover frivillig kontra lovgivning, også om paradigmeskiftet fra filantropi over 

mod åbenhed og adverse impacts. Altså ikke kun åbenhed, men det der med ”knowing og sho-

wing”. Altså prøve at gøre op med det paradigme, der hedder, ”at det vil vi aldrig fortælle nogen 

om som virksomhed, fordi det kan vi miste aktieværdi på, og det kan vi det ene og det andet”. Det 

er heller ikke okay for os. Så det er de to udfordringer vi taler om primært. #00:33:27-8#  

HSN: Jamen så har jeg faktisk ikke så mange spørgsmål tilbage. Er der noget du mener, er eks-

tremt vigtigt at jeg får med? #00:33:33-9#  

SB: Jeg synes i og for sig, at vi er meget godt omkring meget af det. Det synes jeg. Har du lov-

forslaget for EU-kommissionen om ikke-finansiel rapportering? #00:33:47-1#  

HSN: Ja det har jeg. #00:33:48-8#  

SB: Og så synes jeg du skal have Amnestys positionspapir. Jeg skal bare lige være sikker på at det 

er offentligt nu, det tror jeg. Og så indgår vi et tæt samarbejde med det, der hedder "European 

Coalition for Corporate Justice" (ECCJ), meget fint, langt navn. Men det er et NGO-netværk, som 

udgår fra Bruxelles, som handler om, hvordan man påvirker EU, institutioner og medlemslandene 

på det her område. Og de er rigtig gode at samarbejde med, fordi de har nogle dygtige jurister. Jeg 

er ikke selv jurist af uddannelse så der er lige nogle ting med, hvordan kan man indrette lovgiv-

ningen. #00:34:26-2#  

HSN: Så selvom I er en rigtig stor organisation, så er et netværk vigtigt? #00:34:30-7#  

SB: Enormt vigtigt. Fordi der sidder nogle folk der, som kan nogle ting som jeg nødvendigvis 

ikke kan selv og sådan nogle ting. Når vi taler om, hvad vi arbejder hen i mod, vi talte om lovplig-

tig due diligence, men derudover handler det også om, det her med "better access to justice", altså 

når skaden virkelig er sket og der ikke er den håndhævelse af lovningen eller domstole, der funge-

re i det land, hvor skaden er sket. Der skal det være muligt at bringe sager til de domstole, hvor 

virksomhedernes hovedkvarter hører hjemme. Det er det vi taler om. Med et meget fint ord hedder 
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det "ekstraterritorialitet". Fordi vi har et territorium: det er Danmark, ekstra: udenfor. Dvs. danske 

virksomheder, som gøres ansvarlige for noget, som er helt uden for landets grænser. Hvor man 

ikke kan få retfærdighed som offer, så skal man kunne komme til en dansk domstol at få det. 

Kæmpe udfordring. Vi har haft – det skal jeg måske også sende en artikel til dig om – et system i 

USA i mange år, som hedder "Alien Tort Statute", som har gjort det muligt at sagsøge virksomhe-

der i USA for krænkelser, der er sket uden for USA’s grænser. Der har Højesteret i USA nu været 

inde og begrænse den lovgivning rigtig meget. Og det er netop på grund af det her med, at hele 

den her territoriale tilgang som lande har gør, at det er utrolig svært at få noget som helst til at 

fungere som har uden for landets grænser at gøre, med mindre det er terrorisme. Og her taler vi jo 

ikke om en tiårig, som er blevet til sat til at køre en cykel. Vi taler virkelig om forfærdelige, for-

færdelige krænkelser, hvor folk er udsat for de værste ting. Kemisk forurening som folk dør af 

osv. Hvor der bare ikke er nogen kompensation og retfærdighed at få nogle steder. Og det er selv-

følgelig noget vi NGO'er er meget stærkt optaget af ikke er rimeligt. Men det er meget skægt, at 

når man kommer fra CBS så kan det godt virke lidt, ”altså vi er i Danmark, vi har jo sådan nogle 

søde virksomheder, lidt børnearbejde hist og pist og sådan nogle ting”. Helt fair, danske virksom-

heder gør på mange områder relativt godt. Men der er altså nogle sager derude som ikke er for 

børn. #00:37:07-6#  

HSN: Helt sikkert. Det er lige præcis børnearbejde, som er omdrejningspunktet for mit speciale. 

Der kigger jeg på en lille virksomhed, en mellemstor virksomhed og en global. Der er det lidt 

sjovt at se, jeg har blandt andet snakket en lille virksomhed, hvordan den arbejder med det her 

problem. Ledelsen er nok meget på linje med jer, ikke særlig glad for de her standarder. De har 

truffet den beslutning at købe en kakaoplantage, fordi de kender sine begrænsninger inden for 

leverandørstyrring. De har sit hovedsæde i Danmark, og så har de butikker rundt omkring. 

#00:37:54-7#  

SB: Det lyder da super. #00:37:59-4#  

HSN: Det er jo super interessant, fordi det jo er lige præcis det I siger, at man skal holde styr på 

sine udfordringer? #00:38:07-5#  

SB: Det handler simpelthen om, at som lille virksomhed at begrænse sine udfordringer. 

#00:38:13-6#  

HSN: De er 50 medarbejdere. #00:38:16-7#  
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SB: Det lyder super. Det er lige præcis sådan som vi tænker det. Og det, der også er så dumt det 

er, at det kommer til at virke som om, at vi NGO'er sidder her med ring i næsen. Det er jo ikke 

det, det handler om. Det handler om at forebygge det allerværst forfærdelige. Og så handler det jo 

i virkeligheden om, at når man snakker om det der med ”level playing field”. Det kan lovgivning 

om proces jo også give. Så det er ikke one size fits all, men netop det der med just do it. I skal 

gøre det her på linje med alt det andet i gør i jeres virksomheder. Så skal I også gøre det her. Men 

hvordan I gør det, det er selvfølgelig noget man skal finde ud af ude i virksomhederne. Men der 

skal være en lovgivning, der siger, at man skal gøre det og, at man skal være transparent omkring 

det man gør. Og så må investorer og aktionærer få det ind som et billede af, hvordan en virksom-

hed skal operere. Jeg har det helt fint med, at aktionærer skal have deres. Men de skal have deres 

ud fra en virksomhed, som fungerer ordentligt. Og ikke ud fra sådan en "hvis vi skærer nogle 

hjørner her, så dør der nogle børn og sådan noget og så kan vi tjene lidt mere". Ikke okay. Så i 

virkeligheden er den lille virksomhed og jeg jo rimelig enige. Jeg håber du har fået det du kom 

efter? #00:39:30-5#  

HSN: Det har jeg i hvert fald. Jeg synes vi har været meget omkring. Også UN Guiding Princi-

ples #00:39:43-7#  

SB: Man kan sige, at Amnesty ikke er enige med UN Guiding Principles. Fordi man kan sige, at 

Ruggie, gjorde det, der var politisk muligt for ham, ved at opstille en frokostbuffet. Forstået på 

den måde, at hvad skal stater gøre? Stater kan: udvikle politikker, lovgivning bam bam bam alt 

afhængige af, hvad man synes er nødvendigt. Det er klart, at vi NGO'er var meget sure over, at 

han ikke var mere normativ omkring lovgivning. Der svigtede han os lidt der til sidst. Men han 

har nok gjort det, der var politisk muligt ved simpelthen at sige, at han opstiller en frokostbuffet 

og nogle muligheder og så må stater vælge afhængig af kontekst. Det er det vi prøver at udfordre 

nu og sige, at han har opstillet et godt framework, vi har brug for mere lovgivning på de områder 

han identificerer. Faktisk på baggrund af de problemer han selv har identificeret. Og det er så det 

man er i gang med at diskutere nu. Altså due diligence taler man faktisk om at gøre lovpligtig i 

forhold til konfliktområder, fordi krænkelserne er så forfærdelige i de her områder, at det bør der 

være, hvis man som virksomhed opererer i f.eks. Congo. #00:40:52-1#  

HSN: Så tror jeg faktisk vi har været inde på det meste. #00:40:54-6#  

SB: Det lyder som et spændende projekt du laver. #00:40:59-4#  

HSN: Jeg lover at sende transskriberingen når jeg har lavet den, så du kan godkende den. Tak for 
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din tid. 

Sanne Borges ønskede gennemlæsning og godkendte efter få ændringer. Nedenfor findes doku-

mentation for godkendelse: 
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Bilag E: Interview med Dansk Industri (Christine Jøker Lohmann) 

Dato:  23.04.2013  

Sted:  Dansk Industri 

Interview Person:  Christine Jøker Lohmann, CSR-konsulent i Dansk Industri 

HSN:  Hannah Scheldt Nielsen (Interviewer) 

CJL:  Christine Jøker Lohmann (Interviewperson) 

HSN: Først vil jeg sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at snakke med mig. Jeg kan forstå 

at der er fart på. #00:00:06-2#  

CJL: Ja vi har en bagkant i dag, men det går nok. #00:00:09-5#  

HSN: Jeg skal gøre det så hurtigt som jeg overhovedet kan. Først og fremmest kunne jeg godt 

tænke mig, hvis du lige kort forklarer hvad din funktion er i Dansk Industri. #00:00:19-5#  

CJL: Det kan du tro. Jeg sidder i det der hedder den internationale afdeling, som er en del af er-

hvervsorganisationen. DI er jo delt op og har også en stor overenskomstafdeling og beskæftiger 

sig meget med det. Det har jeg ikke noget med at gøre, men sidder i det der groft sagt er erhvervs-

organisationen og som sagt i den internationale afdeling, hvor jeg sidder i en afdeling der hedder 

Afsætningspolitik, hvor vi har at gøre med alt hvad der har at gøre med afsætning primært uden 

for EU. Så det er eksport, kontrol og selvfølgelig også CSR og de risici der er forbundet med at 

afsætte ude på markederne. Det er handelspolitik, det er toldproblemstillinger og det er sådan no-

get med muligheder på vækstmarkeder og globalisering og sådan typer af problemstillinger. Vi er 

en politisk afdeling, det vil sige at vi følger hvad der foregår politisk og rent konkret sidder jeg 

med CSR-vinklingen primært med den international rettet og som derfor er meget ansvarlig leve-

randørstyring med antikorruption, som også er en væsentlig del af det og med problemstillinger 

omkring sikkerhed, terror, kidnapning, rejsesikkerhed og sådan noget. Så generelt ting man ikke 

er interesseret i at støde ind i når man opererer på de internationale markeder, men som der er stor 

sandsynlighed for at man støder ind i. Og det arbejde kan så deles op i tre for at gøre det lidt over-

skueligt. Det ene er politisk lobbyarbejde, altså lave konkret lobbyarbejde i forhold til Christians-

borg, der sker der ikke så meget på det her område, det er primært i forhold til EU og særligt i 

forhold til OECD og FN, så at give høring ind til og deltage i hvad der foregår der. Og så er der 

det mere medlemsrettede, hvor vi har nogle netværk og giver rådgivning direkte til medlemmer, 

hvis de har en eller anden problemstilling og siger "er jeg omfattet af UK Bribery Act?" så kan de 

ringe og så får vi en snak om det. Men laver ikke som sådan implementerende arbejde, det har vi 

en anden afdeling som gør, der tager ud og kan hjælpe virksomhederne med at lave politiker og 



 

99 

Bilag E: Interview med Dansk Industri (Christine Jøker Lohmann) 

kan implementere det og træning og alle de her ting. Det er mere det overordnede rådgivende, 

hvad foregår der og hvad er op og ned i en eller anden problemstilling. Og det tredje og sidste ben 

er så vores værktøjer. Vi laver en del forskellige online værktøjer og selvfølgelig også publikatio-

ner og sådan noget, konferencer og lignende som også er en del af det. #00:03:13-6#  

HSN: Nu er du allerede kommet lidt ind på, hvad Dansk Industris rolle er i det danske samfund. 

Hvilke interesser varetager i? #00:03:22-2#  

CJL: Vores fornemmeste opgave er at gøre det bedst muligt for virksomheder at drive forretning 

ind og ud af Danmark, sådan helt kort sagt. Og det gør vi ved at klæde virksomhederne på, både 

ved at følge, hvad sker der og hvad er de ongoing trends, hvad sker der juridisk og lovgivnings-

mæssigt og selvfølgelig forsøge at påvirke det, der skaber de bedst mulige rammebetingelser for 

danske virksomheder. #00:03:51-4#  

HSN: Ja fordi I skriver at i gør det både lokalt, regionalt og globalt. Vil du prøve at uddybe det 

lidt, altså hvad det er i konkret gør? #00:03:55-6#  

CJL: Vi har alle vores medlemmer, 10.000 af dem er delt op i hver deres regionalforening, så vi 

har 19 regionalforeninger, det er sådan set danmarkskortet delt op, og der påvirker vi lokalt gen-

nem borgmestre og lignende. Og så gør vi selvfølgelig så også på det næste niveau, nemlig det 

nationale niveau. Og som sagt så deltager vi også i internationalt lobbyarbejde kan man sige. Vi 

sidder med i forhold til EU, er der noget der hedder Business Europe, som er erhvervsorganisatio-

nen som samler alle erhvervsorganisationer i EU, og der sidder vi så med. Det samme  gør vi i 

forhold til OECD hvor vi har en business organisation som hedder BIAC, som har høringsret ind 

til OECD og der sidder jeg blandt andet også med når vi taler antikorruption, hvilket er et emne 

der typisk bliver reguleret gennem OECD, fordi den danske lovgivning er en ratificering af 

OECD-konventionen, så sker der noget nyt der, så påvirker det også tilbage på, hvad der sker i 

Danmark, så der sidder vi med. Og i forhold til FN, er der det internationale handelskammer, som 

har høringsret ind til FN, så der sidder vi også med.  #00:05:22-2#  

HSN: Hvordan vil I definere end virksomheds rolle er i samfundet? #00:05:28-4#  

CJL: Det var et stort spørgsmål. #00:05:31-8#  

HSN: Hvis man sætter det op i forhold til, om virksomheden udelukkende skal drive forretning 

eller om de også har andre roller. #00:05:36-6#  
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CJL: Ja, er business udelukkende business. Det er lidt et mix. Det er svært at sætte fuldstændig 

firkantet. Vores samfund kan ikke eksistere, hvis ikke vi har virksomheder. Og den anden vej 

rundt, så derfor er der selvfølgelig en gensidig forpligtelse for at der er en balance i tingene. 

#00:06:02-9#  

HSN: Oplever i en stigende interesse i samfundsansvar fra andre interessenter end virksomhe-

der? #00:06:10-6#  

CJL: Ja, det er noget der er kommet på agendaen. Hvis man ser lidt historisk på det, så har danske 

virksomheder altid taget et ansvar. Det har man jo gjort i det lokalområde man er, man har hyret 

lokal arbejdskraft og man har været med til at sponsorere den lokale fodboldklub og engagere sig, 

og det gør danske virksomheder jo stadigvæk i meget, meget høj grad. Så har vi i Danmark nogle 

meget høje miljøkrav, vi har nogle love der gør, for eksempel sådan noget som ferielov har vi i 

Danmark, hvor vi har fem, nogle seks, ugers ferie. Altså, det ville være fuldstændig utænkeligt at 

have det samme i USA. I USA vil du kalde sådan noget for CSR, men det ville du ikke kunne i 

Danmark, fordi det er reguleret via lovgivning. Så sådan historisk har vi også haft mange af de 

elementer man taler om i CSR og faktisk implementere det i lovgivningen. Og så gør det det svært 

at tale om CSR i en dansk kontekst, men kigger vi jo sådan set internationalt på det, vil det reelt 

være det, fordi man allerede har implementeret det og det bare er en naturlig måde at drive virk-

somhed på. Og hvis vi så går længere op til nutiden, er danske virksomheder jo stadigvæk på rig-

tig mange måder på forkant med både arbejdstagerrettigheder, men også miljø og indirekte også 

antikorruption og menneskerettigheder. Men samtidig er der jo kørt en proces med lovgivningen. 

De 1100 største virksomheder skal rapporterer om deres CSR-aktiviteter, og det er selvfølgelig 

også med til at skubbe agendaen, for at det er noget man begrebsliggører og arbejder med på en 

anden med i virksomheden end at det bare ligger som en del af "sådan gør man", man begynder at 

blive mere strategisk omkring det og også bruge det mere strategisk end man har gjort tidligere 

fordi der har det bare været "det er bare sådan vi gør". Og det er også når man snakker med især 

mange mindre virksomheder, så siger man "hvorfor er det at vi skal til at have særlig CSR-

programmer, fordi vi gør det jo allerede? Hvorfor er det vi skal til at ændre måden vi tænker på?". 

Og det er jo i høj grad fordi der sker både noget på dansk og international front som er med til at 

fremhæve det her begreb, men som også gør, at man ikke nødvendigvis skal handle anderledes, 

men man kan handle mere strategisk på det og faktisk også bruge det i sin virksomhed, både til at 

fremme egne aktiviteter og processer, men selvfølgelig også i forhold til den eksterne branding. 

#00:08:52-2#  
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HSN: Men er det så primært et form for pres udefra i form af regulering eller kommer det inde 

fra virksomheden selv? #00:09:00-2#  

CJL: Det kommer egentlig begge steder fra synes jeg. Fordi det er også noget med, hvad er god 

business. Når Toms går ind og laver samarbejde i Ghana med lokale universiteter, NGO'er og 

kakaobønderne, så er det jo også fordi det gavner bundlinjen. Det skaber et bedre resultat og nogle 

bedre kvaliteter. Derfor tror jeg det er svært at sige at det er det ene eller det andet, fordi det bliver 

et mix. Og det er også helst det vi ser. Vi ser helst at det er forretningsdrevet og at CSR ikke bare 

er noget du ligger på som en sidebemærkning men at det rent faktisk er implementeret i måden at 

drive forretning på, fordi så giver det også mening på bundlinjen. #00:09:44-5#  

HSN: Kan det skabe problemer for nogle typer af virksomheder? Hvem er det typisk der henven-

der sig til jer for at få råd og vejledning? #00:09:50-4#  

CJL: Det er alle typer af virksomheder. Det kan være store og små og sorte og grønne, hvis man 

kan dele det op på den måde, og virksomheder som kun opererer i en dansk kontekst, men selv-

følgelig i højere grad virksomheder som opererer internationalt. Man kan sige når vi taler rigtig 

meget om konkurrenceevne og globalisering og den type, og det betyder jo også at danske virk-

somheder er ved, og det har de gjort særligt gennem de sidste fem år, bevæget sig ud på nye mar-

keder, som er meget anderledes end de markeder hvor vi traditionelt har bevæget os på. Altså vi 

kender ligesom det svenske, tyske og engelske marked og også det amerikanske marked, men nu 

begynder vi at gå ind på nogle kinesiske markeder, som er helt, helt anderledes i deres samfunds-

mæssige setup og det er selvfølgelig også i det forskellige respektive afrikanske lande, Latiname-

rika også. Så man begynder at komme ind på nogle markeder som er helt anderledes, hvor nogle a 

de her problemstillinger popper op som noget helt særegent som man er nødt til at forsøge at 

håndtere. #00:11:00-8#  

HSN: Inden for de seneste ti år, er der sket en form for standardisering af samfundsansvar ud-

møntet i for eksempel ISO 26000, UN Guding Principles og så videre. Alle de her principper går 

jo ind og pålægger virksomhederne et ansvar som de måske ikke før i tiden så som deres ansvar. 

Det kunne godt være at de arbejde med det, men nu er det rent faktisk opsat nogle rammer for det. 

Hvad er DI's holdning til sådan en form for standardisering? #00:11:34-2#  

CJL: Vi vil meget gerne at det er internationale standarder, og at vi ikke laver vores egne små 

standarder her i Danmark. Og man har taget et skridt til at lave særlige danske initiativer, blandt 

andet rapporteringen kan være et dansk initiativ. Men ellers har de danske initiativer lagt sig me-
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get op af de internationale, og det skal det også være, fordi det nytter ikke en disse at vi laver et 

eller særligt tiltag i Danmark. Vi er fem millioner mennesker, det batter ikke i det store og hele og 

det lægger bare ekstra begrænsninger på virksomhederne. Så det giver rigtig god mening at man 

kigger på det internationalt. Og så er det jo klart, at der er nogle udfordringer rundt omkring i ver-

den, både med menneskerettigheder, arbejdstager rettigheder, miljø og antikorruption, som man 

ligesom er nødt til at håndtere. man kan så stille spørgsmålstegn ved, om det er virksomhederne 

alene der skal håndtere det og tage det ansvar. Der er vi lidt i en situation, hvor det bliver de nødt 

til på en eller anden måde, at gå ind og se, hvad er det for nogle omstændigheder vi producerer 

under eller får produceret under. Samtidig skal der ikke herske nogen som helst tvivl om, at det 

overordnede ansvar ligger hos staterne. Det er staterne, der skal sørge for at lovene som de typisk 

har, bliver implementeret og håndhævet så der ikke er den risikofaktor. Det gør jo også med til at 

et land rent faktisk bliver mindre attraktivt at drive forretning i. Sådan et land som Rusland har et 

kæmpe potentiale, men der er en del af vores medlemmer som siger, "jamen vi tør ikke gå ind i 

Rusland, fordi det er for usikkert hvor meget vi skal betale i korruption og bestikkelse og al mulig 

anden form for smørelse". De har lovgivning på plads i Rusland. Det er slet ikke det der er pro-

blemet. Det er håndhævelsen af det. Og den agenda er ret væsentlig for os og noget vi forsøger 

også at rejse i de her forum jeg nævnte. Fordi det gør investeringsklimaet rigtig svært for det en-

kelte land, der gør at for eksempel danske virksomheder vælger andre lande til og så må vælge 

nogle lande fra. Og det er jo ikke særlig fordelagtigt, at det er på den måde. Så min holdning er at 

ansvaret ligger først og fremmest hos staterne, så man skyder sig selv i foden ved ikke at sørge for 

ar have nogle ordentlige forhold. Og så er det selvfølgelig klart at virksomhederne også går ind og 

tager at ansvar og skal sørge for at de krav de stiller til produktionen også er rimelige og lever op 

til de gængse standarder der er. #00:14:34-9#  

HSN: Nogle siger, at det blandt andet er erhvervsorganisationer som jer, der måske er dem der 

har størst magt til at gå ind og definere, hvad der er virksomheders ansvar. Mener du, at det er 

jer, der sidder med den største påvirkningskraft? #00:14:59-1#  

CJL: Nej sådan føles det ikke. Nej, der er vi bare en lille spiller i Danmark. En enorm lille spiller. 

Når vi ser på, hvad der foregår i OECD og FN, der skal man nok ikke tro man har for meget magt 

som dansk erhvervsorganisation eller virksomhed som sådan. Så det vil jeg nok ikke synes vi har. 

#00:15:41-5#  

HSN: Okay. Nu går vi lidt over til chokoladeindustrien. Fordi i chokoladeindustrien har der væ-

ret meget medieomtale af børnearbejde og så videre. Hvordan forholder i jer til hele den her pro-



 

103 

Bilag E: Interview med Dansk Industri (Christine Jøker Lohmann) 

blematik der er i chokoladeindustrien? #00:16:00-4#  

CJL: Altså vi følger hvad der sker, men går sjældent ind i den enkelte virksomhed, fordi det har 

vi simpelthen ikke viden om, og siger at "Toms I skal gøre sådan og sådan", og "Toms har ikke 

gjort det godt nok". Altså, det har vi ikke den interne viden om til at kunne gøre. Men det er selv-

følgelige nogle generelle trends som vi forholder os til. Blandt andet som jeg nævnte før, at Toms 

har opnået bedre kvalitet ved at gå ind og lave nogle af de tiltag og det er jo helt fantastisk når 

sådan noget går hånd i hånd. Det ser vi mange eksempler på. Fiskeindustrien har også gjort det, 

hvor man har været inde og se, hvor får vi fiskene fra, hvad er det for noget foder de får og hvilket 

vand og sådan nogle ting. Hvor man på den måde får en bedre kvalitet ud af det. Og det er det vi 

mener er rigtig, rigtig fornuftigt. For os er det væsentlige, at det er virksomhederne der definere, 

hvad giver mening for dem, fordi det er så individuelt i stedet for at man går ind fra lovgivningens 

side og siger "nu skal I gøre sådan og sådan og sådan". Fordi så bliver det sådan noget overordnet, 

generisk, fluffy noget, som måske ikke er det der giver mest mening. #00:17:38-4#  

HSN: Så det skal være baseret på individualitet og frivillighed? #00:17:42-4#  

CJL: Ja, fordi det er der vi kan se at det rykker noget. Så er det klart, at man kan gå ind og disku-

tere frivillighed og det ene og det andet. Du har forbrugerne og du har en masse love og konventi-

oner du skal forholde dig til. Men det er jo væsentligt at det er virksomhederne, der går ind og 

definere og sige "at det er her vi har et problem, og det vil vi gerne have løst og det gør vi så på 

den her måde", og så inddrage de interessenter der giver mening i forhold til løsningen af det. Der 

er også mange virksomheder, der netop går ind og inddrager NGO'er og lokale borgergrupper og 

så videre til at løse de udfordringer der er lokalt. Det er faktisk rigtig svært at gå ind og sætte no-

get generel lovgivning op, fordi det ofte ikke vil give mening hele vejen rundt. Og man vil nå 

meget længere, det er i hvert fald det vi kan se, at man når meget længere ved at det ligesom 

kommer indefra. Så er der også et andet engagement omkring det. Man tager en beslutning om, at 

"vi gør sådan her", og så gør man det sgu bare hele vejen ned.  #00:18:50-8#  

HSN: Blandt andet Toms sidder med i et af Dansk Standards udvalg, som skal udarbejde stan-

darder indenfor bæredygtig og sporbar kakao. Synes du det er en god ide at lave sådan nogle 

standarder og anbefaler i virksomheder at indgå i sådan en udarbejdelsesproces? #00:19:15-8#  

CJL: Hvis det giver mening for Toms, at gå ind i det, og det gør det åbenbart, og de har en masse 

rigtig god erfaring, så ja selvfølgelig. Hvis man tager det op på lidt højere niveau kan vi se, at det 

kan være rigtig svært for især en lille og mellemstor virksomhed, og Toms er jo også en lille spil-
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ler i det globale spil, og gå ind og gøre en forskel. Og det kan man ofte gøre hvis man går ind i 

forskellige branchesamarbejder. Og det er også det vi ser, at man ligesom fælles går ind og siger i 

branchen "vi ved der er nogle problemer med børnearbejde her, eller miljøforhold her" eller andre 

ting, og går ind og sætter nogle fælles standarder for, at "i vores branche vil vi gerne, at vi lever 

op til de her principper som man nu stiller op". Det giver rigtig god mening, fordi det er også med 

til at give noget "level playing field" hele vejen rundt. #00:20:21-7#  

HSN: Det er blandt det som International Cocoa Initiative har lavet. Der er jo også certifice-

ringsordninger, Fair Trade, UTZ og så videre. Er det samme holdning til det I har? #00:20:35-4#  

CJL: Ja, hvis det giver mening for virksomhederne at gå ind i det, så synes jeg for guds skyld de 

skal gøre det. Altså, vi står ikke og punker dem for at gå ind i det ene eller andet. Og vi kan sag-

tens bakke op om initiativerne og synes, at de er fine, men vi sidder jo ikke inde i maskinrummet 

på virksomhederne og ved, hvad det præcis giver mening for dem, og det gør regeringen heller 

ikke. Og derfor er det at jeg slår fast, at det er ret væsentligt at det er virksomhederne der får defi-

neret selv, "hvad er det der giver mening for os? Skal vi være med i en Fair Trade ordning eller 

skal vi ikke?". #00:21:12-5#  

HSN: Varetager i SMV'ers interesser på samme niveau som store virksomheders interesser? 

#00:21:20-9#  

CJL: Ja, internationalt set har vi nok ikke nogen rigtig store virksomheder i Danmark. Danmark 

har meget små virksomheder generelt. Og typisk vil man se mig side og sige nåår jeg sidder til de 

her internationale møder, at "nu skal vi også lige huske de små og mellemstore virksomheder. 

Hvordan er det lige vi får implementeret der?" Så det gør vi i høj grad. Det er en af vores kæphe-

ste. #00:21:53-8#  

HSN: Fordi man kan sige at små og mellemstore virksomheder ofte ikke ser samfundsansvar på 

samme måde som store virksomheder. De kan ikke rigtig se det i bokse og systemer. Det er en lidt 

mere moralsk og etisk tilgang til det. #00:22:05-2#  

CJL: Ja netop, "sådan gør man bare". #00:22:09-9#  

HSN: Derfor kan det være svært for små og mellemstore virksomheder at passe ind i alle de her 

store certificeringsordninger. Derudover har små virksomheder også færre ressourcer at gøre 

godt med og de vil højst sandsynligt ikke deltage i CSR-certificeringsordninger fordi de ikke ser 
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sig selv som "corporate". Ser i det som en ulempe, at de måske kan distancere sig lidt fra hele den 

der CSR-debat og sige "vi gør det på vores egen måde, I skal ikke blande jer"? #00:22:50-9#  

CJL: Både og. Når vi kigger på feltet, altså de "usual suspects" er det også mindre og mellemsto-

re virksomheder. Det er meget at gøre med, hvad det er for et produkt, der laves, hvor i verden der 

opereres og hvad er det så lige for nogle problemstillinger der popper op? #00:23:12-6#  

HSN: Især i chokoladeindustrien, vil du være nødsaget til at source kakaobønner fra udlandet, da 

vi ikke kan dyrke dem herhjemme i Danmark. Det kan være en problemstilling, som små og mel-

lemstore virksomheder kan udsat for at håndtere. #00:23:30-4#  

CJL: Ja, men det er jo ikke kun de store som  går ind og er med i sådan nogle certificeringsord-

ninger. Det er jo også mindre virksomheder, fordi det giver mening for dem sådan som de har 

defineret det. #00:23:52-3#  

HSN: Så I kæmper faktisk primært for små og mellemstore virksomheder når i internationalt sid-

der og forhandler ting på jeres medlemmers vegne? #00:24:03-7#  

CJL: Ja det er det. Fordi de andre skal nok finde ud af det. Toms og Danfoss og Grundfos og så 

videre, de skal nok finde ud af det. Det er de andre der har brug for os. Vi har lavet CSR-

kompasset, som er et ansvarlig leverandørstyringsværktøj, som lige præcis er rette mod små og 

mellemstore virksomheder. Og ja, vi har faktisk lige i dag lanceret vores Global Compact Self 

Assessment tool, som er en opdatering af et Global Compact værktøj, hvor vi går ind og kigger på 

de ti principper i Global Compact og får dem omsat til praksis, som også er rettet til små og mel-

lemstore virksomheder. Det er så globalt set og ikke kan Danmark, men globalt. Og det gør vi jo 

altså netop fordi, de store skal nok finde ud af det. Det er de små som skal have en saltvandsind-

sprøjtning. #00:24:52-8#  

HSN: Et område, hvor store virksomheder ofte bliver kritiseret, det er når de laver en stor marke-

tingkampagne, hvor de siger "at nu gør vi det og det og det, som er samfundsmæssigt godt", men 

så bagefter faktisk ikke kommunikerer ud, hvordan det faktisk er gået. Og en lille virksomhed 

kommer ofte ikke engang så langt som til at fortælle hvad de har til hensigt at gøre. Ser du en 

problemstilling i det? #00:25:22-0#  

CJL: Man skal jo aldrig greenwash, altså det har man lært, at det giver ikke mening. men hele det 

her med at kommunikere, er jo nærmest en selvstændig disciplin. Og det er rigtigt set, at mange 
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mindre virksomheder nok underkommunikere, jeg ved ikke om større virksomheder overkommu-

nikere, men det er svært at sidde som virksomhed og se på, hvor åben skal vi være og hvor vi lig-

ger henne. Og igen afhænger det også lidt af, hvad du er for en type virksomhed. Mærsk, som i 

øvrigt ikke er medlem her, de er i en rederiforening, de går ud og kommunikere når de virkelig har 

gjort et eller andet, altså så gør de det sgu, og går hele vejen og så er der andre ting de måske ikke 

kommunikerer om. Og det kan man kritisere dem for, men man ved så også at når de endelig siger 

et eller andet, så har de også styr på det. #00:26:33-3#  

HSN: Virksomheder i chokoladebranchen har netop være kritiseret for, altså de store af dem, at 

gå ud og sige "at nu har vi bygget skoler, som skal hive børnene ud af plantagerne", og så er sko-

lerne ikke rigtig blevet bygget, men man har reklameret for, at de er blevet bygget. Og så lyver 

man jo lidt overfor forbrugeren. #00:26:52-7#  

CJL: Det er jeg så ikke helt enig i denne sag. Der har været nogle særlige grunde til, hvorfor man 

ikke kunne bygge de skoler på Elfenbenskysten, fordi der dybest set har været borgerkrig i områ-

det, og det har man også gjort opmærksom på. Hvis du har gået ind på Toms hjemmeside, har det 

faktisk også stået der rimelig klart. Selvfølgelig laver man en handlingsplan og siger "at nu skal vi 

gå ud og bygge x antal skoler, og det har denne impact", og så kan man jo godt kommunikere om 

handlingsplanen. Så kan der selvfølgelig gå ged i den hen af vejen, og så skal man selvfølgelig 

sørge for at få den kommunikation med. Det er jo lidt et dilemma når en tidsplan ikke rigtig hol-

der. #00:27:37-7#  

HSN: Så er det jo bare at være ærlig overfor forbrugeren og melde klart ud. #00:27:40-0#  

CJL: Ja helt klart. #00:27:43-2#  

HSN: Menneskerettighedsorganisationer mener at frivillige standarder inden for samfundsan-

svar, det er ikke nok. Der skal noget mere lovgivning på området. De mener, at virksomheder er 

underlagt FN's konventioner, fordi de er en vigtig aktør i samfundet, og derfor bør der skabes 

lovgivning på området inden for virksomheders samfundsansvar. Hvad er jeres holdning til det? 

#00:28:16-6#  

CJL: Altså, virksomheder er jo reguleret af de love der er nationalt rundt omkring, så hvis stater-

ne ellers har implementeret lovgivning, og det er der jo mange der har, så er virksomhederne jo 

også bundet af dem. Som jeg nævnte tidligere, det er simpelthen alfa og omega, at stater rundt 

omkring i verden, rent faktisk får håndhævet den lovgivning de har. Og det vil også gavne danske 
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virksomheder helt utrolig meget. #00:29:00-9#  

HSN: For eksempel, hvis en dansk virksomhed overtræder nogle love, lad os sige i Ghana, så kan 

de ikke retsforfølges i Danmark, da de ikke befinder sig på dansk territorium. #00:29:13-9#  

CJL: Ja det gør man lokalt. #00:29:15-5#  

HSN: Ja netop. Men hvis lovsystemet i Ghana ikke formår at leve op til de standarder, som inter-

nationale standarder har defineret, skal den danske lovgivning kunne gå ind og gælde for den 

danske virksomhed? #00:29:33-6#  

CJL: Vi kan ikke have, at hvis man må køre 50 km/t i byområde i Danmark, at så må man også 

køre 50 km/t i resten af verdenen. Sådan er verden jo ikke helt delt op. Man kan sige, at det der er 

sket er, at i OECD-guidelines for MNC'er, som Danmark har underskrevet og ratificeret, er man 

forpligtet til at lave det der hedder et national contact point, hvor man i Danmark har lavet "Mæg-

lings- og Klageinstitutionen", hvor man sætter nogle guidelines, sætter nogle krav og anbefalinger 

til, hvordan virksomheder skal agere. Og så har man det her værktøj som en regulerende enhed. 

Og hvor man jo også igen skal bruge lokalt, hvis det er lokalt det sker, hvis ikke det kan behandles 

lokalt, så kan man gå til hjemlandet og få det håndteret der. Jeg tror bare, at vi får ikke danske 

myndigheder til at gå ud og være politimand i Ghana. Altså det giver jo ikke helt mening på den 

måde, og vi er ligesom også nødt til ikke at umyndiggøre Ghana. Det har jeg selv lidt en tyrkertro 

på, at de kan altså godt finde ud af det, jeg vil meget gerne at de gør det endnu mere, altså at de får 

håndhævet de love der allerede er. jeg ser det bestemt ikke som en konkurrencefordel for danske 

virksomheder, at der er svagere love. Tværtimod, det ville være meget bedre. Det vil også være 

meget bedre, hvis de fik udryddet korruption, så vi ikke havde det at slås med. Det ville spare 

virksomhederne for rigtig mange ressourcer.  #00:31:38-4#  

HSN: Men det skal gå gennem en styrkelse af de lovgivningssystemer, der er i udlandet? 

#00:31:45-4#  

CJL: Ja det skal det. Og det skal det også, fordi vi jo heller ikke skal have virksomhederne til at 

rende rundt og lege politimænd rundt omkring. Det er jeg også personligt meget ængstelig om, 

altså hvis man lige pludselig ligger det op til virksomhederne at gå ind og dømme og finde ud af, 

hvor er det baren ligger i det her? Og det må der ligesom være nogle lovgivende enheder, som går 

ind og tager det ansvar. #00:32:21-4#  
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HSN: EU-Kommissionen kom med et nyt forslag på regnskabsområdet, her den 16. april 2013, 

som omhandler at store europæiske virksomheder skal rapportere omkring miljømæssige og soci-

ale forhold i samme årsregnskab. Så det er en revidering af den regnskabslov, der er nu. Dan-

mark har selvfølgelig allerede en lovgivning på området her. Kommissionen siger, at virksomhe-

der med under 500 medarbejdere ikke er omfattet af forslaget, så de ikke skal rapportere. At det 

nu kommer i europæisk regi, har det en indflydelse på danske virksomheder? #00:33:16-4#  

CJL: Nej det tror jeg rent faktisk ikke. Uden at have lavet den store analyse på det, som du også 

siger, så har vi haft lovgivning på det nu i et par i Danmark, og for os har det givet mening at man 

har kigget på den danske lov, og de erfaringer man har, i stedet for at lave noget helt nyt igen. Og 

det har man jo også gjort til en hvis udstrækning. #00:33:47-7#  

HSN: Nu må vi se om Ministerrådet og Parlamentet vil godkende det. #00:33:49-9#  

CJL: Ja så må vi se hvordan det kommer til at se ud. #00:33:53-5#  

HSN: Jeg kan forstå at du også er medlem af Transparency International Danmarks bestyrelse. 

Hvad er din rolle der? #00:34:05-8#  

CJL: Det er jo antikorruption. Jeg har arbejdet med antikorruption med over ti år nu, jeg føler 

mig helt gammel når jeg siger det, men det har jeg rent faktisk. Det er jo at fremme antikorruption 

nationalt og internationalt. DI er i øvrigt også medlem af Transperency International Danmark og 

var det også før jeg blev ansat i DI, og jeg var også medlem af bestyrelsen før jeg blev ansat i DI, 

så det er den vej rundt. Jeg var først i TI og derefter DI. Det er jo antikorruprionsagendaen i høj 

grad. Og grunden til, at man fra DI's side også støtter op omkring det, er jo at man måske lidt na-

ivt ideologisk tror på, at hvis man har en verden uden korruption, vil det være meget nemmere for 

os alle sammen. #00:35:09-5#  

HSN: Det er jo nok meget rigtigt. Lige til sidst har jeg nogle afsluttende spørgsmål. Hvad mener 

du kan være den største udfordring i forbindelse med samfundsansvar i chokoladeindustrien?  

#00:35:26-8#  

CJL: I chokoladeindustrien? Jeg sidder ikke så meget med fødevareområdet. #00:35:29-6#  

HSN: Eller blot mere generelt i forhold til leverandørstyring og etisk indkøb. #00:35:40-5#  

CJL: Jamen den største udfordring er helt klart at få de respektive lande til at håndhæve deres 
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egen lovgivning, det ville være rigtig rart, hvis vi nåede dertil. Og så er vi lidt på et stadie, hvor vi 

har en masse standarder og konventioner og frameworks og guidelines og det ene og det andet, 

som er kommet her de sidste par år. At man får et nogle erfaringer med, hvordan håndtere vi de 

her problemstillinger, fordi vi kan sidde og snakke om det og  det kan lide rimelig simpelt, men 

det er jo hamrende komplekst at gå ind, dels og finde ud af, hvor er det rent faktisk, at vi som 

virksomhed, hvor de produkter vi køber ind, hvor kommer de fra? Det i sig selv er hamrende 

komplekst, og måske umuligt, eller det er umuligt for rigtig mange brancher, at kunne gå ind, 

fordi der er rigtig mange led i virksomhedernes leverandørkæder. Vi operer enormt globalt. Så det 

kan være svært i sig selv. Og hvis man så går ind og kan se, hvad er det faktisk hele vejen tilbage, 

dem der sidder og propper de første dimser på et eller andet, eller plukker frugterne eller, hvad der 

nu er tale om, og gå ind og løse nogle lokale problemer. Fordi de er jo heller ikke.. Altså, det er 

ikke BARE at bygge en skole og så er alle glade. Der går man også ind og berører nogle lokale 

magtstrukturer og du kan ikke bare komme og bygge en skole i Danmark. Det er ligesom nogle 

komplekse systemer man kommer ind i og som man også skal være varsom overfor, hvad det er 

man lige gør. Og ikke kommer heroppe fra og tror at vi ved alt og det hele skal gøres på vores 

måde. Så på den måde er der rigtig mange komplekse ting omkring det. Og det skal der opbygges 

en masse erfaringer med, og det er det man er i gang med nu og finde ud af, hvordan kan vi gøre 

det, hvad er det for nogle "lessons learned" og hvordan kan det spille over på andre, hvordan kan 

man lave brancheinitiativer, så man får brancher til at gå ind? Det er nok den næste bølge vi må-

ske ser, det er de her "joined actions", hvor man ikke alene som virksomhed, men går sammen 

med nogle andre og i partnerskaber også med NGO'er og med lokale partnere og så videre får 

kigget i nogle problemstillinger. #00:38:23-1#  

HSN: Men vil det sige, at det i virkeligheden er en lidt mere brancheorienteret tilgang man vil se 

i stedet for store globale principper? #00:38:34-7#  

CJL: Jamen de er  jo rigtig gode som guidelines, men de går ikke ind og siger, hvad chokolade-

branchen skal gøre. Eller hvad elektronikbranchen skal gøre og hvad det er for nogle udfordringer 

man har der. Så man kan godt bruge de her overordnede guidelines og sige "okay, så har vi en 

eller anden rettesnor". Men går man ind og læser Global Compact, så står man med et ligeså stort 

spørgsmål bagefter og tænker, hvad betyder det så? Jeg skal respektere menneskerettigheder, ja, 

det vidste jeg også før jeg læste det. Altså, hvis man skal stille det sådan lidt på spidserne. Og hvis 

man læser OECD's guidelines, så bliver man ikke.. Altså, det er fint nok med de her overordnede, 

vi har brug rigtig meget tid på det, men det rejser også rigtig mange spørgsmål om, hvordan skal 
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jeg så i min virksomhed få det her implementeret og hvor er det at det giver mening? Og det er 

den tolkning man er i gang med. Hvor giver det mening for mig? Hvor er det lige jeg skal fokuse-

re, og hvor er det det har den største impact? #00:39:36-0#  

HSN: Og i hele den her debat som kører nu her, synes du så at små og mellemstore virksomhe-

ders interesser også bliver hørt på den globale scene? #00:39:44-5#  

CJL: Ja det synes jeg. I OECD's guidelines differenceres der mellem meget store og små virk-

somheder. Altså, der skelnes mellem hvor stor impact har man også og hvor stor er påvirknings-

kraften. Og det står der jo også i ISO guidelines og Global Compact. Så der synes jeg ligesom, at 

man har det med. Så det tror jeg egentlig at man har på mange måder. Men samtidig også nævne, 

at vi har jo også rigtig, rigtig mange små og mellemstore virksomheder, som er enormt langt 

fremme. Og også kan i nogle mindre virksomheder og internt bureaukrati og måske tættere sam-

arbejde direkte med leverandøren, og kan også nogle andre ting. Så det er bestemt ikke en hæm-

sko nødvendigvis at være en lille eller mellemstor virksomhed. Det kan altså på mange måder 

også være en fordel. Det kan være nemmere at ændre nogle ting. #00:41:04-4#  

HSN: Her til sidst har jeg ikke mere, medmindre du ligger inde med noget som du synes er meget 

vigtigt at få med? #00:41:11-2#  

CJL: Jeg synes egentlig vi har været meget godt rundt. Man kommer nemt til at tale om det her 

emne, jamen så sætter jeg bare et krav til min leverandør, og så er det ligesom klaret. Men ofte når 

man køber ind i en virksomhed, gør man det jo med nogle mellemmænd, der køber det af nogle 

andre led og så derud af. Og hvis man sidder og har, som måske de større virksomheder, måske 

10.000 leverandører, så gør det altså en kende komplekst, og de 10.000 leverandører har jo s også 

leverandører derude, og så kommer vi hurtigt op på 100.000. Så det er jo ikke sådan noget man 

lige gør over night. Og jeg synes faktisk generelt, når jeg er ude hos virksomheder, de gør rigtig, 

rigtig meget, og også med at finde deres ben og finde ud af, hvordan får vi gjort et her på en for-

nuftig måde? Så det giver mening både for os og eksternt. #00:42:26-8#  

HSN: Så har jeg ikke mere. 1000 tak for interviewet og fordi du tog dig tid. #00:42:29-8#  

CJL: Godt at vi nåede det hele. Det var alle tiders. #00:42:34-6#  

Christine Jøker Lohmann ønskede ikke gennemlæsning og godkendte interviewet med det samme. 
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Bilag F: Interview med Dansk Standard (Charlotte Trap-Kinberg) 

Dato:  23.4.2013 kl. 14.00 

Sted:  Cafe Nørrebro, Frederiksborggade 20, København 

Interview Person:  Charlotte Trap-Kinberg, CSR-Konsulent i Dansk Standard 

HSN:  Hannah Scheldt Nielsen (Interviewer) 

CTK:  Charlotte Trap-Kinberg (Interviewperson) 

HSN: Jeg har forståelse for, at du ikke sidder med i udviklingen af standarder, men har en rådgi-

vende rolle i Dansk Standard. Vil du kort beskrive din funktion? #00:00:39-5#  

CTK: Jeg sidder som rådgiver og konsulent primært inden for CSR-området. Og jeg rådgiver 

virksomheder omkring implementering af CSR og det kan være dem, der lige skal begynde. 

Hvordan får de gang i deres proces, hvordan får de lige struktureret deres indsats. Og det kan være 

virksomheder som er langt, men har brug for eksempelvis at finde ud af, hvordan hænger deres 

policies, aktiviteter og resultater sammen? Mapping op imod standarder, eventuelt og det kan også 

være policy-udvikling, strategiudvikling, handlingsplaner, code of conduct osv. Det er en bred 

palette. Jeg fungerer som ekstern rådgiver. #00:01:29-0#  

HSN: Hvad er Dansk Standards rolle i samfundet? #00:01:32-9#  

CTK: Det er at varetage Danmarks interesser i standardiseringsarbejdet, nationalt og internatio-

nalt. Det er vores primære funktion.. Vi har et commitment i forhold til det og et ansvar også i 

forhold til, at vi har nogle resultatkontrakter med regeringen – Erhvervs- og Vækstministeriet – 

om at lave en bestemt type projekter i forhold til at styrke vækst og kvalitet i det danske samfund. 

Og hjælpe virksomheder med at få gavn af standarder og få viftet eventuelle fordomme væk, som 

kan være omkring standardisering og standarder generelt. Og så har vi rådgivningsafdelingen som 

er mere kommerciel. #00:02:14-3#  

HSN: I skriver blandt andet på jeres hjemmeside, at I selve CSR-arbejdet, der er dialog med inte-

ressenterne enormt vigtigt. Vil du prøve at uddybe, hvorfor det er vigtigt? #00:02:27-7#  

CTK: Fordi, en ting er, at man skal finde ud af, hvilke CSR-områder, der er vigtige for din virk-

somhed. Så er du selvfølgelig nødt til at lave nogle små delanalyser som vi kalder det. Og en ting 

er at analysere en virksomheds risici og muligheder og hvad gør vi allerede i dag og, hvad der er 

af trends i samfundet osv. Men det er rigtig vigtigt at bruge interessenterne som sparringspartnere, 

fordi de har krav og forventninger til din virksomhed og dens CSR-indsats. Så det her med dels at 

få identificeret, hvem er vores væsentligste stakeholders, og så finde ud af, hvilken form for dia-
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log og engagement man gerne vil have med dem, så man ikke kun ser på dem som en byrde, men 

nogen, der kan være med til at udvikle forretningen og dine produkter. På den måde får man iden-

tificeret de væsentligste CSR-temaer, ved både at definere hvilke temaer der er væsentlige for 

forretningen og for virksomhedens interessenter #00:03:14-0#.  

HSN: Arbejder I også sammen med f.eks. NGO'er eller rådgiver i primært virksomhederne om-

kring, hvem de skal rette henvendelse til?  #00:03:28-8#  

CTK: I forhold til? #00:03:29-4#  

HSN: Om I som Dansk Standard går ud også og har en dialog med andre interessenter, f.eks. 

NGO'er eller regeringen som du siger, eller om det primært er virksomhederne i anbefaler går ud 

og tager dialogen med interessenterne. #00:03:47-3#  

CTK: Der er forskel på vores eget interne CSR-arbejde, og så det jeg laver som CSR-konsulent. 

Det jeg laver er kun eksternt rettet. Jeg arbejder ikke med det interne. Så når jeg snakker om 

stakeholderinvolvering, så hjælper jeg vores kunder – og det kan være alle typer af virksomheder 

– med at få identificeret og prioriteret deres vigtigste interessenter og få hjulpet dem i gang med 

en god proces. #00:04:19-4#  

HSN: For en afklarings skyld, vil du kort beskrive, hvad det betyder, at man køber en standard 

hos jer? #00:04:25-1#  

CTK: Du kan gå ind på vores webshop, og så kan du søge på forskellige standarder vi har. Du 

kan købe dem og få dem med hjem som en bog eller downloade dem som en pdf-fil simpelthen. 

#00:04:37-8#  

HSN: Når man køber standarden DS 49001, som bygger på ISO 26000, hvad får man så? 

#00:04:48-7#  

CTK: Så køber du en standard der er bygget op som et managementsystem, et ledelsessystem. 

Det er en dansk CSR-kravspecifikation, som er baseret på den internationale standard ISO 26000 

som er et guidance-dokument og ikke-certificerbar. Så har der været et markedsbehov i Danmark, 

men også i andre dele af verden om at udvikle nationale certificerbare versioner. Man udvikler 

kun standarder, hvis der er et markedsbehov. Det er også en del af proceduren. Og det har det 

været her, så man har beholdt indholdet fra den internationale standard ISO 26000, og opbygget 

strukturen som et ledelsesssystem, dvs. på samme måde som i andre ledelsessystemstandarder; 
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eks. miljøledelses kvalitetsledelse og arbejdsmiljøledelse. #00:05:37-3#  

HSN: Var det virksomheder, som efterlyste den her certificerbare udgave? #00:05:43-0#  

CTK: Det er industrien som sådan. Alt standardiseringsarbejde har en meget bred stakeholder-

approach. Så når man ser der er en markedsefterspørgsel, så går der en lang proces i gang. Man 

laver en forundersøgelse og så går man ud og taler med de har mange forskellige interessenter 

omkring det. Og i selve udarbejdelsen af standarder, både internationalt og i Danmark, der sidder 

en lang række eksperter, virksomheder, NGO'er, statsfolk osv., hvem der nu er interesserede i at 

udvikle standarder. #00:06:16-5#  

HSN: Hvorfor er det, at man går ind og siger at det er en god ide at have en certificerbar tilgang 

til CSR, i stedet for, at man siger, at virksomheder individuelt kan finde ud af, hvordan de skal 

gøre det? #00:06:33-7#  

CTK: To ting. Når vi snakker generelt om CSR-standarder, UN Global Compact er så principper, 

men altså også en form for framework, og det samme som ISO 26000 som er en vejledende stan-

dard, så er de jo bredere i deres ramme end hvis vi har at gøre med en produktstandard. Den er 

fuldstændig præcis og specifik i sine definitioner. En kontakt skal passe ind i væggen og sådan er 

det. Men det kan du ikke gøre med CSR. Fordi CSR er i konstant bevægelse. Altså, CSR er kon-

tekstafhængigt, hvad det er for en virksomhed, hvilke CSR-prioriteter den pågældende virksom-

hed skal arbejde med. Så derfor er den internationale standard vejledende. Det er der nogle politi-

ske årsager til, at man ikke har gået ind og lavet en certificerbar version af den med det samme. 

Men i forhold til den danske, som er certificerbar, der har man gjort ligesom miljøledelse, hvor 

man kan sige, at med de typer af standarder, der sætter man ligesom en minimusbarriere, men 

hvor højt barren skal være, det bestemmer virksomheden selv. Så på den måde, når man tager den 

certificerbare CSR-standard, så dokumenterer man, at man gennemgår en systematisk proces til sit 

CSR-arbejde og, at man har udvalgt sit CSR-arbejde på en prioriteret vis og haft en dialog med 

sine stakeholders osv. Og man har nogle processor, procedure og en organisation på plads. Alt 

sammen hjælper med at få implementeret CSR i organisationen. Så det er et redskab til at få struk-

tur, og det er et redskab til at få ledelsen committed og giver en meget struktureret måde at arbej-

de på. Plan, do, check, act metoden.  #00:08:22-6#  

HSN: Er det din professionelle vurdering, at en virksomhed, som indgår i denne certificering har 

et højere niveau af CSR-arbejde end virksomheder, der går deres egen vej og har en anden ledel-

sestilgang? #00:08:43-9#  
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CTK: Altså, min grundlæggende holdning er jo, at jeg synes det er en rigtig god ide at bruge in-

ternationale standarder og principper. Om det er UN Global Compact, om det er ISO 26000, det 

gør ikke den store forskel. Man kan sige, at man kan bruge ISO 26000 til at implementere UN 

Global Compacts principper. Og det gør virksomheder, fordi ISO 26000 giver noget mere gui-

dance. Man kan ikke svare entydigt ja til, at niveauet bliver højere ved at benytte sig af disse stan-

darder. For nogle virksomheder gør det, fordi de committer sig, fordi de bliver fulgt op af en audi-

tør og de har nogle krav, som de skal leve op til. For andre virksomheder der kan man sagtens 

arbejde ligeså godt med CSR uden af have et certifikat, men hvor de simpelthen bare vælger at 

lægge sig op ad en standard. Og du har dine processor og procedurer på plads, og din strukturere-

de tilgang at arbejde med tingene på. Men inden for CSR er det rigtig svært, fordi det er så nyt. 

Og der er mange virksomheder, som ikke ved, hvordan de skal håndtere det. Så det her med at få 

en struktur på plads, få en systematik, der gør at CSR-arbejdet bliver integreret i kerneforretnin-

gen, det er rigtig svært, hvis du ikke bruger noget som helst.  #00:10:08-8#  

HSN: Der har også været lidt snak om kvaliteten af de CSR-indsatser, man som virksomhed im-

plementerer. At det ikke bare bliver et race to the bottom, at man indfører nogle minimumskrav, 

og så får et stempel der siger, "at nu gør du noget godt". Hvordan sikrer man, at det ikke udeluk-

kende bliver en form for marketingredskab? #00:10:32-1#  

CTK: Du snakker om den certificerbare? #00:10:34-1#  

HSN: Ja den og i det hele taget CSR generelt. Hvordan man kommer skridtet videre, end at det 

udelukkende bliver et marketingsredskab. #00:10:43-0#  

CTK: Der synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at du har en fin sammenhæng mellem dine poltikker, 

aktiviteter og dine resultater. Og det jeg meget ofte oplever når jeg læser en årsrapport det er, at 

der er en fin beskrivelse af alle aktiviteterne, måske en policy eller to, men når det kommer til 

indikatorer, altså hvad man måler på, så er det meget svingende kvalitet og det er meget svært at 

se sammenhængen.  #00:11:07-2#  

HSN: Går I ind og har en opfølgningsrolle eller rådgiver du udelukkende om implementeringen? 

#00:11:22-1#  

CTK: Det er afhængigt af, hvad kundens behov er. Så mange gange er det, hvad kan man sige.. 

Det kommer også an på, hvis virksomheden selv har en CSR-chef ansat f.eks., så går vi ind og har 

en lidt mere sparringsrolle til den her person, og hjælper vedkommende med at få planlagt proces-
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sen og måske hjælper med at afholde nogle workshops. Andre gange er vi meget mere styrende, 

hvis der ikke er nogen. Eller som i dag, hvor jeg afholdte en todages ledelsesworkshop for at få 

ledelsen committed på det her, for at få dem til at forstå, hvad det er for nogle processer man skal 

gå igennem for at arbejde mere struktureret. #00:12:01-6#  

HSN: Oplever du en stigende eller dalende interesse for CSR-arbejdet? #00:12:08-0#  

CTK: Den er stigende, men den er også samtidig for nogle virksomheder faldende, eller de skæ-

rer ned. Det er krisetider og så er det et område, der er meget nemt at skære ned på. Og vi ser jo 

CSR-managere blive fyret selvom man har arbejdet med CSR de sidste tre år, eksempelvis. Men 

nej, det er kommet for at blive, det er helt sikkert. #00:12:32-8#  

HSN: Så det er med i hvor høj grad, man som virksomhed implementerer CSR? #00:12:35-8#  

CTK: Ja, og danske virksomheder har et godt stykke arbejde endnu med at få den der sammen-

hæng mellem aktiviteter og resultater. Og jeg tænker også at Årsregnskabsloven er med til at 

hjælpe på det og det nye Mæglings- og Klageorgan osv. Så man kan dokumentere sin indsats. Og 

det er også det, at standarder er rigtig gode til, fordi de ved at have et certifikat, der dokumenterer, 

at det du siger, gør du. Også har en de en ekstern partner, der verificerer det. #00:13:06-9#  

HSN: Så der er en form for verificering af den danske udgave? #00:13:11-7#  

CTK: Altså i og med, at det er en krav-standard og du kan få et certifikat, så er det jo altid en 

ekstern, et auditørorgan, det kan eks. være Dansk Certificering, det kan være Bureau Veritas Cer-

tification, som går ud og laver audit #00:13:26-2#  

HSN: Er det et samarbejde I har med dem? #00:13:30-3#  

CTK: Det er noget virksomhederne selv vælger. Vi rådgiver bare, og så skal virksomhederne selv 

vælge, hvem der skal ud og lave audit. Det er meget klart adskilt. I og med, at du får certifikatet, 

så er de nødt til at gå ud og se om du så lever op til de krav, der står i standarden. Inden for CSR 

er det krav til prioritering af de her områder, krav til dine processer, hvordan har du gjort det, krav 

til at du har talt med dine stakeholders, krav til at du har sat dig selv nogle mål. #00:14:06-1#  

HSN: Nu er du allerede kommet ind på, hvordan du har kontakt til virksomhederne. Bl.a. via 

workshops. Er der andre måder, du har kontakt til virksomhederne på? #00:14:23-3#  

CTK: Vi laver mange forskellige aktiviteter. Det handler også om salg og synlighed. Så vi afhol-
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der selv konferencer, vi afholder en her i maj, gå-hjem-møder, afholder workshops, men det er 

selvfølgelig noget kunden har bedt os om. Så deltager jeg selv i netværksgrupper og seminarer. 

Primært for at holde mig opdateret, men selvfølgelig også med henblik på salg. Og så skriver vi 

artikler og er gode til at sprede de gode historier med virksomheder, der arbejder med CSR og 

prøver på den måde at synliggøre fremdriften indenfor det her område. #00:15:01-4#  

HSN: Kan man sige om der er en bestemt type af virksomhed, som kommer til jer eller kan det 

være alle typer af virksomheder? #00:15:12-4#  

CTK: Det er oftest private virksomheder. Men både de store og især små og mellemstore, men 

det er også dem der er flest af kan man sige.  #00:15:25-0#  

HSN: Oplever du, at de små og mellemstore har flere udfordringer ved CSR-arbejdet? 

#00:15:32-8#  

CTK: Man kan sige at, de er mindre, så de har ofte færre ressourcer, og har måske heller ikke 

været tvunget af eksterne interessenters krav, ej det passer ikke, hvad jeg siger, fordi det er de små 

så sandelig også. Men de store er måske tvunget i en højere grad til at påbegynde CSR-arbejdet 

end de små og mellemstore, tror de selv. Fordi sådan er virkeligheden faktisk ikke. Men de er 

mindre og det kan måske være svære at overskue. For store virksomheder så har du en hel afde-

ling for miljø, en hel afdeling for HR og en hel afdeling for indkøb. I en lille virksomhed, så har 

du mange kasketter på, og er meget mere fladt organiseret, så det er også en fordel i forhold til at 

arbejde med CSR og se på det holistiske billede i en organisation. Det der med at man er lille og 

ikke har ressourcer, det er ikke helt nogen god undskyldning synes jeg. #00:16:29-1#  

HSN: Ja, fordi argumentet lyder ofte, at små og mellemstore virksomheder ikke har så mange 

ressourcer. Samtidig så ser de også CSR på en lidt anden måde end store virksomheder. Forskere 

inden for området siger, at små virksomheder ser samfundsansvar gennem nogle moralske briller 

lidt mere end for eksempel store virksomheder gør. Og det kan selvfølgelig skabe CSR-aktiviteter i 

en anden retning, som måske ikke lige falder ind i den kasse og systematik, som store internatio-

nale initiativer, standarder og guidelines falder ind under. Har du oplevet om det har skabt kon-

flikter for små og mellemstore virksomheder? Om de føler, at de har været svært at leve op til de 

her principper og guidelines som ofte bliver udviklet til store virksomheder? #00:17:18-0#  

CTK: Først må jeg starte med at sige, at standarder og guidelines ikke kun bliver udviklet til store 

virksomheder. De bliver også udviklet til små og mellemstore. Især ISO 26000 og den danske 
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certificerbare er udviklet til alle typer af organisationer. Men når det så er sagt, så er en standard 

jo skrevet på en helt bestemt måde, på et helt bestemt sprog, som ikke just fremmer - mellem disse 

små døre her - som kan være svært for en lille virksomhed at forstå og håndtere. Så ja, det er rig-

tigt at ordet standard kan være en hæmsko for mange. Vi laver projekter målrettet små og mellem-

store virksomheder, vi prøver at omsætte standarder til brug for netop virksomheder som har et 

lidt andet fokus, et andet ressourcebehov. Og laver vejledninger og guidance-bøger til dem i ste-

det. #00:18:06-3#  

HSN: Så I tilrettelægger en eller anden form for hjælp eller guide til små og mellemstore virk-

somheder? #00:18:14-6#  

CTK: Altså, vi har ikke nogen mulighed for at påvirke selve, hvordan man skriver en standard. 

Det foregår i ISO-organisationen, og det er en meget, meget lang og tung proces. Så det kan der 

ikke rykkes ved lige nu. Så det vi tager hensyn til, det er jo dels ved sådan nogle projekter her, 

hvor regeringen også er inde over og har givet os nogle midler til at hjælpe små virksomheder i 

gang med at bruge standarder, fordi man kan se at det skaber vækst og kvalitet. Men også i form 

af, at når jeg er ude at rådgive, så f.eks. de her to dage, har jeg da haft standarden i baghovedet og 

arbejdet ud fra de syv CSR-hovedemner osv. Men jeg bruger det mere som inspiration og til 

struktur end jeg prøver at trække en standard ned over hovedet på dem fra A til Z. Så jeg taler 

mere metode og emner og det er rigtig vigtigt at tale virksomhedens sprog. Så man skal som råd-

giver forsøge at omsætte de her principper og guidelines. #00:19:12-9#  

HSN: Så den lidt fancy terminologi, skal man prøve at nedtone lidt? #00:19:15-9#  

CTK: Ja, det er vigtigt, at det er noget de kan forholde sig til. #00:19:26-7#  

HSN: Har du en opfattelse af om danske virksomheder er frontløbere i CSR-arbejdet eller om de 

egentlig bare følger trop? #00:19:42-4#  

CTK: Altså, siger man ikke at vi er frontløbere? Man vi er jo i hvert fald ved at blive halet inden-

om af Brasilien og mange andre lande, som gør rigtig mange ting på CSR-området. Så vi skal i 

hvert fald ikke hvile på laurbærrene, vil jeg sige.  #00:19:58-5#  

HSN: Hvilke områder er det det overhaler os på? #00:20:03-7#  

CTK: Jeg tænker det må være den systematiske tilgang.  #00:20:13-1#  
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HSN: Hvad er fordelingen mellem SMV'er og store virksomheder, som køber den danske certifi-

cerbare CSR-standard? #00:20:22-9#  

CTK: Jeg skal lige tænke mig om. Jeg har tallene, men det kan jeg ikke lige huske. Det har været 

meget blandet. Og der er også forskel på dem, der køber standarden og dem, der begynder at im-

plementere den.  #00:20:41-6#  

HSN: Så der er nogle der køber standarderne uden at implementere dem? #00:20:48-8#  

CTK: Altså, ISO 26000 er ikke certificerbar, så den kan man købe og arbejde efter. Og det sam-

me kan man gøre med den danske certificerbare. Men om man i virkeligheden går ud og vælger 

og få et certifikat i sidste ende, er op til den enkelte virksomhed. Så man kan sige, at hvad kunder-

ne gør med standarderne efter de har købt dem, det har jeg ikke altid styr på. Det skal jeg heller 

ikke have styr på. Det er jo en anden forretning. #00:21:26-2#  

HSN: Hvordan forholder den danske CSR-standard sig til leverandørstyrring? #00:21:34-1#  

CTK: På samme måde som ISO 26000. Det er et særskilt emne man bør forholde sig til i standar-

den, men det er også et særskilt kapitel, hvor der står, at man skal forholde sig til sine leverandø-

rer, og man skal dels selv holde styr på, men også promovere samfundsmæssig ansvar i sin værdi-

kæde. Så det er der krav til. #00:21:56-8#  

HSN: Lægger den så primært fokus på om man lægger ansvar over på leverandøren og siger "I 

har nogle krav I skal opfylde" eller er det virksomheden selv, som skal gå ind og holde styr på, 

hvad det er der sker? #00:22:16-4#  

CTK: Det dilemma du diskuterer her, er ikke noget en standard går ind og definerer som sådan. 

En standard anbefaler, at du får arbejdet med risikoscreening og får afdækket dine leverandører 

osv. og hvad det er for nogle issues der er i din leverandørkæde. Men det, at bare overlægge an-

svaret til sine leverandører, er jo ikke et samfundsmæssigt ansvar, tænker jeg. Så man kan også 

have en anden tilgang og sige, at vi vælger at være med til at kapacitetsopbygge og hjælper leve-

randøren med at overholde de retningslinjer man udstikker. En standard skriver ikke hvad en code 

of conduct skal indeholde til leverandører. Det skal virksomheden selv definere. Derfor er det 

også virksomhedens eget ansvar. Og det er svært at slippe uden om en stor medieskandale, hvis 

ens leverandører er ude i et eller andet. Men det er selvfølgelig lidt begrænset hvor langt man kan 

gå. #00:23:14-3#  
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HSN: Menneskerettighedsorganisationer siger ofte, at store virksomheder er rigtig gode til at 

kommunikere ud, hvad det er de gerne vil med samfundsansvar og hvad de har til hensigt at gøre. 

Men selve dokumentationen for, hvordan de rent faktisk har gjort og hvad de har opnået, den 

mangler lidt. Og der kan man så sige, at små virksomheder ofte ikke engang har ressourcer til at 

kommunikere ud hvad de har til hensigt at gøre og slet ikke, hvad det faktisk er de gør og har op-

nået. Hvordan kan en lille virksomhed takle udfordringen mht. kommunikation og rapportering af, 

hvad de gør mht. samfundsansvar? #00:24:17-7#  

CTK: Der er mange mindre virksomheder, som tænker, at den der lever stille, lever godt. Og det 

er jo lidt ærgerligt, hvis ikke man fortæller de gode historier. Og man kan også diskutere, hvor 

mange der læser de der store rapporter, som mange af de store virksomheder udarbejder. Det vig-

tigste synes jeg, er at starte stille og roligt ud og få foretaget en god prioritering af dine indsatsom-

råder, og så rapportér på de data du har. Og så hellere gøre det godt og gennemsigtigt med nogle 

valide data end at brede det over en for stor palette som lille virksomhed, så man ikke kommer til 

at skrive en masse som man alligevel ikke kan forholde sig til. Og det er jo også legalt nok at sige 

"jamen, vi starter ud her i år x og inden for de næste tre, ti, femten år, der vil vi arbejde os her hen 

imod…". Men mange små virksomheder har jo en mere kortsigtet drift-orienteret tilgang til tinge-

ne. Og der er jo også mange små og mellemstore virksomheder, som arbejder ganske fint med 

CSR, selvom de ikke har en så struktureret tilgang men en lidt mere reaktiv tilgang og reagerer på 

eksterne interessenters krav for sent, hvis de skal have lov til at levere et eller andet til den her 

kunde. Men til enhver tid vil jeg sige, at det gavner forretningen at sikre, at det bliver lidt mere 

systematisk, så det understøtter din forretning i højere grad. #00:25:57-8#  

HSN: Jeg synes ofte man hører, at små og mellemstore virksomheder kan slippe uden om medier-

nes, interesseorganisationernes osv. søgelys, da det ikke vil sælge nær så mange aviser, hvis det 

er en lille relativ ukendt virksomhed på forsiden, som har gjort et eller kritisabelt set i forhold til, 

hvis det er en stor virksomhed. Kan en lille virksomhed mangle incitament til at kommunikere ud, 

hvad de gør? #00:26:33-1#  

CTK: Jeg synes det er svært at generalisere omkring. Det kommer an på, hvad det er for et issue 

det handler om. Men i forhold til deres kunder, i forhold til deres forbrugere, i forhold til deres 

omgivelser generelt vil jeg altid mene, at det er en god ide. Selvfølgelig skal man overveje, hvad 

man kommunikerer ud og til hvem. Men hvis du synliggør, hvad din virksomhed laver, så er der 

også større mulighed for, at folk kan være med til at påvirke den i en positiv retning eller komme 

med input og forholde sig til dig som virksomhed. På den måde bliver du også opmærksom på, 
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"jamen, hvad forventer samfundet egentlig", især hvis du holder kortene tæt til kroppen.  

#00:27:08-2#  

HSN: Så der bliver skabt en form for synergi, hvis man som virksomhed har en interaktion med 

andre interessenter? #00:27:18-0#  

CTK: Det synes jeg i høj grad. Partnerskaber, det kan også være i forbindelse med leverandør-

styrring, mange store virksomheder kan jo gå sammen om at stille en række krav til en leverandør 

i Kina, fordi de har en fælles leverandør.  #00:27:44-9#  

HSN: Partnerskaber er en god pointe. Netop hvis mange små virksomheder indgår i et stort net-

værk, så får de pludselig mere bargening power end hvis de stod alene #00:27:57-4#  

CTK: Og det kan de også gøre i forhold til deres CSR-indsats. Altså, blive bedre til at støtte hin-

anden, se hvad hinanden gør, drage nytte af hinandens erfaringer osv. #00:28:07-7#  

HSN: Er det noget som du kan facilitere via Dansk standard? #00:28:25-0#  

CTK: Ja det ville man sagtens kunne. Vi er jo en netværksfacilitator i rigtig mange andre sam-

menhænge også. Men det svære kan være at finde de her fem-ti små og mellemstore virksomhe-

der, som vil indgå i sådan et netværk. Men vi har gjort det i forhold til energiledelse, det er også 

en standard, som er knyttet til CSR-emnet, i forhold til netop at nå ud til nogle små og mellemsto-

re virksomheder, hvor de har indgået i et implementeringsforløb og nogle netværksmøder og råd-

givning undervejs blandet med deres egen indsats. Så det fungerede rigtig godt. #00:29:05-9#  

HSN: Der er kommet et nyt forslag fra EU-Kommissionen, der siger at store virksomheder skal 

rapportere om social og miljømæssig impact. Det er ikke nyt for store danske virksomheder i og 

med, at vi har det i vores Årsregnskabslov §99a. I forslaget ekskluderes virksomheder med under 

500 medarbejdere, fordi Kommissionen mener, at det er en for tung byrde for dem og vil påvirke 

dem negativt. Mener du, at en lille virksomhed har kapacitet til at kunne rapportere om deres 

samfundsansvar? #00:29:59-0#  

CTK: Det er svært at generalisere omkring, men ja selvfølgelig kan de det, i en eller anden ud-

strækning. Men der ligger nogle erhvervspolitiske overvejelser bag, at man holder den gruppe ude 

i første omgang, ligesom man har gjort med Årsregnskabsloven i Danmark. Man ser lige, hvordan 

det går. Og der kan man jo allerede se, at rigtig mange af dem, der skal rapportere i forhold til 

§99a, der er nogle der ikke gør det, men dem, der gør det nødvendigvis ikke gør det på en sam-
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menhængende måde. Nu har jeg selv siddet i mit tidligere job og gennemlæst mange af de her 

CSR-rapporter, Så jeg tror det hjælper. Jeg tror det er en bevægelse og vil hjælpe større virksom-

heder til at komme i gang med det her. Og det tror jeg også det kan med de små på sigt. Men, at 

man starter med de store, det er måske meget fint. Fordi det er også svært for dem, at få den sam-

menhæng mellem politikker, aktiviteter og sådan noget. #00:30:58-6#  

HSN: Man kan sige, at i Europa der er 99% af virksomhederne små eller mellemstore, så det er 

jo faktisk ikke særlig mange virksomheder det kommer til at berøre det her forslag. #00:31:14-4#  

CTK: Jeg ved ikke, hvad planerne er for, hvornår de eventuelt strammer op, men jeg forestiller 

mig, at der er en eller anden indkøringsperiode, og så tager man det op til revurdering.  #00:31:24-

5#  

HSN: Nu må vi se, hvad EU-Parlamentet og Ministerrådet siger til forslaget, om det overhovedet 

bliver vedtaget. #00:31:29-8#  

CTK: Men jeg tror det ligger mange politiske overvejelser bag, at man ikke melder større ud fra 

starten af end man gør. Men jeg synes det er godt at komme i gang.  #00:31:40-7#  

HSN: Ja, nu sker det noget på regionalt plan i stedet for nationalt. Så har jeg kun et par spørgs-

mål tilbage. I følge din vurdering, hvad er den største udfordring ved standardisering af sam-

fundsansvar? Og når jeg snakker om standardisering af samfundsansvar, så mener jeg altså også 

f.eks. UN Guiding Principles, det internationale samfunds principper, normsætning. Hvad er ud-

fordringerne ved det? #00:32:20-2#  

CTK: Jeg ved ikke om jeg synes det er nogle udfordringer ved det, fordi det er jo frivillige kon-

sensusdokumenter. Så et eller andet sted kan man jo tage dem ned fra hylden og bruge dem eller 

lade være. Og så kan man jo også diskutere om samfundsmæssigt ansvar overhovedet er frivilligt 

længere. Udfordringen ved UN Global Compact, tænker jeg, kan være, at mange bare tilslutter sig 

fordi, "det er det man gør". Og man skriver pænt under og så gør man ikke så meget andet og af-

levere en eller anden halvdårlig COP-rapport en gang om året. Men der er også nogle, der bruger 

det positivt. ISO 26000 er der nogle vil hævde er for bred og har for mange emner. Omvendt kan 

man sige, at der ligger en prioriteringsøvelse bag, så I skal ikke arbejde med alle emnerne, I skal 

prioriterer. Det samme skal du med UN Global Compact. Den største udfordring tror jeg måske 

mere er eventuelle fordomme omkring principper og standarder. #00:33:29-0#  
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HSN: Hvad er det for nogle fordomme? #00:33:32-4#  

CTK: F.eks. UN Global Compact, der er der mange der tænker, "det er jo så nemt, det er bare 

noget man skal underskrive og så er der ikke mere kød på det". Omkring standardisering generelt, 

altså ISO-standarder, der tænker folk, at det er stort, tungt og bureaukratisk. Og når man tænker 

CSR generelt, så tænker mange virksomheder også, "at det er alt for mange emner, hvor skal vi 

begynde, hvor skal vi sætte ind?". Så derfor synes jeg, at de her guidelines og standarder er rigtig 

gode at lade sig inspirere af. Og i første instans kan man ikke beskæftige sig med alle områder. Så 

prioriteringsøvelsen er den vigtigste i virkeligheden. Og så synes jeg, man kan sige, at det er en 

udfordring, at der kommer flere og flere CSR-lignende standarder. Nu er ISO jo kommet og John 

Ruggies nye Principles kommet, og hvordan skal vi dog håndtere det? Men der kan man sige, at 

med ISO-standarden, den har jo inkorporeret mange af de andre standarder. Da man udarbejde 

den, lavede man en samarbejdsaftale med FN, ILO, GRI osv., så man sikrede sig, at alt disse prin-

cipper er indeholdt. Så på den måde synes jeg, at UN Global Compact og ISO går rigtig fint i spil. 

Man kan jo bruge ISO 26000 til at implementere UN Global Compacts principper. Det er mere 

det der med, at det ikke begynder at blive en jungle for virksomhederne. Der er også mange små 

virksomheder, de ved ikke hvad det er. Og for mange er det også nogle ting de har gjort i årevis, 

men uden at kalde det CSR. #00:35:36-1#  

HSN: Er der noget som du mener, er meget vigtigt at få med som jeg endnu ikke har fået spurgt 

om? #00:35:47-7#  

CTK: Det du startede ud med at tale om, at det handler meget om stakeholderinvolvering i udvik-

lingen af standarder, kan vi godt komme lidt mere ind på. #00:36:03-1#  

HSN: Jeg vil rigtig gerne vide noget om, hvordan Dansk Standard arbejder med at få indflydelse 

på det internationale arbejde? #00:36:20-3#  

CTK: Så er det bedre du tager en snak med en af mine kollegaer også, fordi de kan det lidt mere i 

detaljer. Det foregår fuldstændig skematisk, det der standardiseringsarbejde. Og der er en repræ-

sentant for hvert land, der deltager i de her store netværksmøder. Altså ISO 26000 har taget fem år 

at udvikle, hvor man på skift holder møder og diskuterer indholdet med en repræsentant for hvert 

af de nationale standardiseringsorganer. Så på den måde sikrer man sig. Og så er der jo alle muli-

ge eksperter, virksomheder og NGO'er med i standardiseringsarbejdet. Udfordringen kan være, at 

nogle af de små virksomheder ikke har råd til at være med, selvom det er meget vigtigt. Nogle af 

de store de sætter sig, fordi de ved, hvad det kan betyde at påvirke en standard i den og den ret-
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ning. #00:37:02-6#  

HSN: Koster det noget at være medlem af jeres udvalg? #00:37:05-7#  

CTK: Ja det gør det nemlig. Men det er ikke så meget. Altså, det er sådan noget man tænker, at 

det burde man kunne overskue. Men det er en hæmsko for nogle virksomheder. #00:37:12-8#  

HSN: Er det et årligt kontingent? #00:37:14-1#  

CTK: Ja det mener jeg det er. Så man kan sige, stakeholder-gruppen bag ISO 26000 og ISO-

standarder og danske standarder generelt, den er jo bred. Den er virkelig bred. I ISO standarden 

var der seks forskellige stakeholder-grupper som var forbrugere, industri, NGO'er osv. Men UN 

Global Compact er jo et FN-mandat. Der har også været stakeholderinvolvering der, men slet, slet 

ikke i samme grad som ISO-standarden. Og det er jo også derfor, at standarden blev bredere. Men 

jeg synes det er vigtigt signal at sende til virksomhederne. At nu har man ligesom defineret de her 

områder og opnået global konsensus omkring dem. Det synes jeg er ret unikt. #00:38:04-0#  

HSN: Er det også noget nyt, at man går ind og anbefaler virksomheder at de skal henvende sig til 

flere stakeholders i udviklingen af deres CSR-arbejde? #00:38:30-7#  

CTK: Jeg ved ikke om det er noget nyt. Men man forsøger at opfordre til det noget mere. Vi ser 

det i Regeringens handlingsplan og den nordiske CSR-strategi og europæiske CSR-strategi, der er 

det også skrevet ind, at man skal bruge internationale standarder og principper. Og mange af de 

standarder og principper opfordrer netop til stakeholderinvolvering, fordi det er rigtig vigtigt. Og 

der er mange virksomheder og små virksomheder, de har en masse god uformel dialog med deres 

stakeholders. Men hvis ikke du går systematisk til værks, så kan du misse nogle af de vigtige eller 

har måske ageret knap så proaktivt som du kunne have gjort.  #00:39:09-0#  

HSN: Er der så også forskel på, hvem man som virksomhed definerer som de vigtigste interessen-

ter? Jeg var ude at snakke med en lille virksomhed, som var mere interesseret i, hvad kunden sag-

de end, hvad en eller anden NGO havde at sige om hans forretning. Hans vigtigste interessent var 

kunden. Oplever du også, at der er en variation i, hvem man definerer, er den vigtigste at lytte til? 

#00:39:32-5#  

CTK: Ja det er der helt klart. Forskellige interessenter har forskellig magt og indflydelse. Og også 

forskellige interesser og forskellige interesser jeg gider samarbejde med din virksomhed omkring 

CSR. Så en der ikke gider snakke med en NGO, det er måske meget godt, men en dag virksomhe-
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den måske skal til at udvide og deres frabrik skal ligge i nærheden af et eller andet vandhul, så tro 

mig, at en eller anden naturfredningsforening kommer på banen, og så begynder snakken med 

NGO'en pludselig at blive interessant. Så det kan godt være, at den virksomhed ikke har nogle 

problematikker der. Men man kan sige, havde han systematisk afdækket, at den her NGO ikke er 

relevant for os, jamen så er det fint. Men det kan man sige, at det fortæller hans erfaring ham nok i 

det her tilfælde. Men det er meget fornuftigt lige at tænke, ”hvem har vi egentlig omkring os”. 

Man kan også spørge sine interessenter, hvem de ellers synes kunne være mest interessant for mig 

som virksomhed. De har nogle andre syn på din organisation end du selv har når man har siddet 

enten i mange år, og kender sine gode gamle interessenter ud og ind.  #00:40:50-6#  

HSN: Men jeg synes vi er kommet godt omkring. Jeg er rigtig glad for at du ville tage dig tid til at 

snakke med mig. 

Charlotte Trap-Kinberg ønskede gennemlæsning af interview, og godkendte med få ændringer. 

Nedenfor findes dokumentation for godkendelse: 

 

  



 

125 

Bilag G: Interview med Dansk Standard (Lars Brogaard) 

Bilag G: Interview med Dansk Standard (Lars Brogaard) 

Dato:  29.4.2013 kl. 15.00 

Sted:  Dansk Standard, Kollegievej 6, Charlottenlund 

Interview Person:  Lars Brogaard, Seniorkonsulent, International Ledelse og Processer i 

Dansk Standard 

HSN:  Hannah Scheldt Nielsen (Interviewer) 

LB:  Lars Brogaard (Interviewperson) 

 

 

Interviewet fandt sted efter et kursus jeg deltog i hos Dansk Standard vedr. 

international standardisering. Lars Brogaard var underviser. Kursuspro-

gram er vedlagt efter denne transskribering 

HSN: Vil du kort beskrive din funktion i Dansk Standard? #00:00:10-9#  

LB: Jeg har forskellige funktioner. Jeg er den, der varetager arbejdet i de øvre organer i ISO, fx 

følger med i og op på ISO’s bestyrelsesarbejde. Så varetager jeg en del af arbejdet i en række eu-

ropæiske/internationale sekretariater, som er for eksempel bæredygtig kakao og for medicinsk 

udstyr. Og så er jeg ansvarlig for nogle danske spejludvalg, som er inden for kvalitet og risk ma-

nagement og den type af opgaver. Så det er det jeg hovedsageligt laver. Så jeg laver mange ting på 

tværs og jeg rådgiver også virksomheder i implementeringen af ledelsessystemsstandarder, især 

offentlige virksomheder.. #00:00:50-6#  

HSN: Hvordan er Dansk Standard involveret i den nye standard for bæredygtig kakao? 

#00:00:56-4#  

LB: Vi er involveret i det på den måde, at vi har fået tildelt sekretariatet for den europæiske komi-

te, der skal lave standarder for bæredygtig kakao. Og vi skal definere, hvad bæredygtighed i grun-

den er, når vi taler om kakaoproduktion? Vi fik sandsynligvis tildelt fordi man mente, at et nor-

disk land vil være bedre til at håndtere sådan et sekretariat end så mange andre lande. Fra centralt 

hold ønskede de ikke, at et stort land skulle have sekretariatet, da de mente, at det kunne give nog-

le problemer i forhold til interessekonflikter.. Desuden vidste vores centralsekretariat, at Dansk 

Standard har stor erfaring i at løse de opgaver der er forbundet med et sådan sekretariat. Så på den 

måde blev det så os, der løb med opgaven. #00:01:41-6#  

HSN: Hvorfor er det et nordisk land, som er bedst til at håndtere lige præcis denne opgave? 

#00:01:45-7#  

LB: Det ligger nok i, at vi i Norden har mere fokus på bæredygtighed end så mange andre steder 
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og vi har måske det rigtige hjerte med, når man taler om bæredygtighed. Det er ikke kun et rekla-

mespørgsmål, men også dybden med at acceptere, at det er noget vi er nødt til at forholde os til. 

Vore tanker er nok lidt drevet af vores ministerier og styrelser, som stiller høje krav i Danmark til 

miljø, bæredygtighed og andre lignende forhold. Så vi har ligesom lært at leve med høje krav som 

på sigt vil give vore samfund fordele.. Det har også være en fordel, at  Sverige havde sekretariatet 

of formandsskabet for udarbejdelsen af ISO 26000 for samfundsmæssig ansvarlighed,  ganske vist 

i konkurrence med Danmark. Og skandinaviske lande betragtes af mange som et fælles folkeslag, 

der er respekt om ude i verden.. #00:02:36-1#  

HSN: Hvad er det man arbejder på at få ind i denne standard? #00:02:39-5#  

LB: Vi arbejder jo på at få lavet tre standarder, eller måske kun to, det ved vi ikke helt endnu. 

Men vi vil fokusere på det der hedder bæredygtighed i kakaoproduktionen. Og det er altså kun af 

produktionen af kakaobønner, som det drejer sig om. Det er fx ikke bæredygtighed i forbindelse 

med den transport, der for eksempel er fra kakaofarm til havnen og videre i systemet. Og heller 

ikke i forbindelse med den forarbejdning, der er af kakaobønnerne senere i produktionen. Det er 

ikke bæredygtighed i disse led af produktionskæden, som vi vil stille krav til. Det skyldes dels, at 

denne del af kakaokæden ofte arbejder med miljøledelse og CSR og dels fordi inddragelsen af 

hele kæder vil gøre opgaven særdeles kompliceret. Så det er omkring kakaoproduktionen i relati-

on til bæredygtighed. Vi vil derudover udarbejde en standard for sporbarhed af kakaoen, således 

det bliver muligt at spore den bæredygtige kakao til det endelige produktionssted og/eller det en-

delige produkt, fx en chokoladebar.. Så det er hele kæden fra ”farm til bord”, som vi ser på med 

hensyn til sporbarhed. Hvis man fx laster et skib ved at blande kakaoen i skibet, så ved man jo 

ikke hvad der er bæredygtigt og hvad det ikke er. Så der er nogle logistiske problemstillinger som 

skal løses i den forbindelse. Vi laver desuden en standard for kravene til de certificeringssorganer, 

som skal certificere bæredygtighed og sporbarhed af kakao. Årsagen til, at standardiseringsarbej-

det er igangsat er sandsynligvis det faktum, at mindre en ti procent af kakaoproduktion er certifi-

ceret som ”bæredygtig” efter de private ordninger.. Men hvis man kigger på certificeringskravene, 

for eksempel Fair Trade, så er der jo kun et krav om, at halvdelen af den kakao, som certificeres 

som ”bæredygtig” skal opfylde de stillede krav. Så i virkeligheden er det kun omkring fem pro-

cent af verdens produktion, som er ”bæredygtig”. Og det er simpelthen ikke nok til fremtiden. 

Man er nødt til at forøge produktionen af bæredygtig kakaoproduktion. De krav som Fair Trade, 

UTZ og Rainforest Alliance stiller, tager udgangspunkt i de krav, som vi som forbrugere i den 

vestlige verden ønsker opfyldt. Så vi prøver at vende det lidt rundt og ser som udgangspunkt på, 
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hvilke krav, der kan være til fordel for kakaofarmerne, så de anspores til at øge deres produktion 

af bæredygtig kakao. Det antages at produktionen kan tredobles på det samme areal som de har i 

dag ved indførelsen af bedre produktionsmetoder? Kan de bruge færre kemikalier, bedre gødning, 

udgå sygdomme, osv. vil de opnå større indkomst og bedre levevilkår. Det er jo meget det det 

drejer sig om. Fordi alternativet er, at børnene ikke vil overtage deres forældres plantager eller 

jorden bliver ufrugtbar. På sigt vil det betyde, at der vil blive mangel på kakao. Og de private ord-

ninger, som er Fair Trade, UTZ og Rainforest Alliance er ikke lykkedes med at få produktionen af 

”bæredygtig” kakao op det niveau, som der er behov for fremadrettet. Så derfor udarbejdes nu 

internationale konsensus-standarder, hvor udgangspunktet dels er farmernes behov og dels for-

brugernes behov med en lav tærskel for at opfylde kravene i starten og med højere krav senere. Så 

vi kommer til at arbejde med, at der med årene kommer større krav. Der sigtes på, at det skal være 

attraktivt for farmene at overgå til bæredygtig produktion.  #00:07:51-0#  

HSN: Vil det sige, at det er farmerne der skal købe denne standard eller er det de virksomheder, 

der køber kakaobønnerne? #00:08:00-1#  

LB: Det bliver begge parter. Men i virkeligheden går man først og fremmest efter, at det er farme-

ren, der kan drage fordel af den standard vi laver. Hvis de ikke kan se egne fordele, vil kakaopro-

duktionen på sigt falde, hvilket vil udgøre et problem for såvel industrier i kakaokæden og forbru-

gerne. Flere chokoladeproducenter og lande har sat sig mål for at udfase kakao, der ikke er bære-

dygtig dyrket – mål som er meget vanskelige at opfylde, hvis ikke der skabes effektive værktøjer, 

der kan medvirke til at den bæredygtige produktion øges. Så det er håbet, at internationale kon-

sensus-standarder kan medvirke til en øget bæredygtig produktion. De kommende standarder vil 

ikke kræve, men alene tillade certificering, hvis det er ønsket. Dermed kan omkostningerne for 

farmene nedbringes for dem, der alene ønsker at opfylde kravene til bæredygtig produktion, men 

som ikke ser et behov for certificering. ICCO, som er den international kakaoorganisation, afhol-

der et seminar i Cameroun i juni om certificering af kakao er nyttig eller ej. De kommende ISO-

standarder vil ikke kræve , at den kakao, der dyrkes bæredygtigt skal certificeres, men alene kræ-

ve, at kravene i standarden opfyldes. Det er så et frivilligt valg om der anvendes selvdeklarering 

eller certificering. Det vil sige at en dansk fabrikant selv kan angive, det kan være Peter Beier, at 

chokoladen er lavet på kakaobønner der er bæredygtigt dyrket i henhold til ISO-standarden.  

#00:10:01-8#  

HSN: Hvis man ikke laver en form for certificering af standarden, altså verificering, hvordan kan 

man så sikre kvaliteten af den? #00:10:11-7#  
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LB: Selvdeklarering går ud på, at fx Peter Beier selv står inde for korrektheden af sin egen dekla-

rering. I tilfælde af certificering skal overholdelse af ISO-kravene verificeres af en uvildig tredje 

part, hvilket selvfølgeligt højner troværdigheden. Nu hvor Peter Beier har sin egen kakaoplantage 

vil han selv have så meget styr på produktionen, så selvdeklarering for ham ikke vil indebære 

usikkerheder.. Så hvis han sætter et system op til at efterleve ISO-kravene, kan han med god sam-

vittighed angive overensstemmelsen på sine produkter uden at skulle anvende certificering til det 

formål. Hvis det nu ikke var hans egen plantage, men en andens, som for eksempel The Chocolate 

Hotel har, så kan de jo vælge selv at udføre audit på plantagen i Honduras for selv at verificere, at 

plantagen overholder ISO-kravene. Andre med mange leverandører vil sikkert foretrække at ind-

købe kakao, som er certificeret bæredygtigt efter ISO-standarderne, så de ikke selv står  inde for  

overensstemmelsesvurderingen. Med standarderne der bliver det et mere fleksibelt system, hvor 

man selv vælger, om man ønsker certificering eller selvdeklarering af bæredygtigheden. Det vil 

sige, at det fx for "fine chocolate" bliver lettere og mindre omkostningskrævende at erklære, at 

ens chokolade er baseret på bæredygtig kakao. ISO-standarderne er tænkt som en fair ordning, 

hvor farmerne tilbydes attraktive vilkår, og hvor omkostningerne til overensstemmelsesvurdering 

kan afpasses efter behov, hvilket forhåbentligt vil føre til en meget større produktion af bæredyg-

tig kakao. I øjeblikket er vi gået lidt i stå med udarbejdelsen af standarderne, fordi deltagerne i 

processen ikke er helt fortrolige med at skrive krav i form af standarder.. Så vore udfordring lige 

nu er at få formuleret de første krav hen over sommeren. #00:13:05-8#  

HSN: Ja fordi, hvor langt er I i processen? #00:13:07-6#  

LB: Vi har jo arbejdet i cirka halvandet år tid og afholdt tre møder. Og vi er blevet enige om de 

overordnede mål med arbejdet, som man normalt ikke fastlægger på skrift. Men i dette tilfælde 

har det været nødvendigt at blive enige om fælles mål inden skrivningen af standarderne påbe-

gyndes, bl.a. for at afstemme forventningerne mellem de producerende lade og de forbrugende 

lande. Så vi har først fastlagt disse mål, dernæst har vi udarbejdet indholdsfortegnelsen for stan-

darden for bæredygtighed og delvist for standarden for sporbarhed. Så vi er kommet så langt, at vi 

kender grundelementerne af standardernes indhold, og vi står nu overfor at skulle skrive de speci-

fikke krav til fx management, planet, people og så videre. Derefter skal det afklares, hvilke krav 

skal der skal stilles de første år, og hvilke skal man først stille senere hen i processen. Så det er så 

langt som vi er nået nu og her, og det har selvfølgelig også været problematisk at komme dertil 

grundet kompleksiteten af arbejdet. #00:14:21-7#  

HSN: Har I sat processen til at være fire år eller? #00:14:24-3#  
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LB: Vi har sat tre år, men det kan vi ikke nå. Så hvis vi er heldige og arbejder hurtigt, kan vi må-

ske nå det på fire år. Fordi det er lidt vanskeligt, og et af de store problemer er, at de store produ-

cerende lande ikke deltager tilstrækkeligt aktivt i udarbejdelsen af standarderne. #00:14:41-8#  

HSN: Hvordan kan det være? #00:14:44-8#  

LB: Det er svært at sige, men det kan måske skyldes, at vi ikke har diskuteret om der skal være 

tale om en præmie til de producenter, der dyrker deres kakao bæredygtig – et emne, som optager 

de producerende lande meget.  Normalt indgår pris ikke i standarder, så denne diskussion er ikke 

bragt op endnu. Kakaofarmere har en gennemsnitsindkomst på 800 dollars om året, hvilket bety-

der, at de ønsker økonomiske fordele, hvis de skal producere bæredygtigt og ikke vente en 10-15-

20 år på at kunne konstatere de økonomiske fordele ved en bæredygtig produktion. De står over-

for nogle umiddelbare udfordringer, som de har behov for indtjening til løsning af. Derfor er de 

meget mere fokuseret på hvad de kan få af økonomiske fordele nu og her, hvis de overgår til bæ-

redygtig produktion,. Så kan de se en værdi i det. De kan ikke se de langsigtede perspektiver, som 

vi i de vestlige lande også tager med i vore overvejelser. Komiteen kommer til at skulle tage stil-

ling til, hvordan den økonomiske side af sagen kan inddrages i arbejdet. #00:16:24-7#  

HSN: Hvilke stakeholders har I haft med i arbejdet? #00:16:27-5#  

LB: Vi har haft ret mange stakeholders inde over. Hvis vi kigger på det danske udvalg, så har vi 

jo Toms med, vi har Forbrugerrådet med, vi har NOAH med, vi har Mars med, jeg synes der er en 

mere, der med som jeg ikke lige kan komme i tanke om nu. Så både producenter, forbrugere og 

miljøorganisationer er repræsenteret i det danske udvalg. Og hvis du så kigger på det på det euro-

pæiske plan, så har vi flere chokoladeproducenter, kakaohandlere og interesseorganisationer med. 

Specielt fra Holland er der mange NGO'er med, som Solidaridad og Stop the Traffic og andre 

organisationer. Vi har så også de private standardiserings- eller certificeringsorganisationer, så 

som Fair Trade, UTZ og Rainforest Alliance... Og de større chokoladefabrikanter deltager. De 

fleste af de store er med, så som Farrero, tidligere Kraft – nu Mondeléz, Mars, Lindt, Toms og 

Fazer, #00:18:45-1#  

HSN: Er Nestlé med? #00:18:46-3#  

LB: Nestlé er ikke med. Vi har anbefalet dem at blive involveret, men de har valgt ikke at deltage 

indtil videre.Deres interessen kan også være varetaget af brancheorganisationerne på kakao- og 

chokoladeområdet. Fx deltager  ICI i arbejdet. . ICCO er repræsenteret, men vi er i dialog med 
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deres ledelse. Derudover deltager der også repræsentanter for  certificeringsorganer og forhandle-

re af kakao. De producerende lande er desværre kun repræsenteret i begrænset omfang. Der har 

været aktiv deltagelse fra Ghana, Elfenbenskysten og fra Ecuador indtil videre. Vi bestræber os 

mget for at få deltagere fra de producerende lande – og ikke kun fra deres myndigheder, som har 

udgjort deres nuværende repræsentation. #00:20:38-5#  

HSN: Nu har du primært omtalt store virksomheder. Hvad med små og mellemstore virksomhe-

der, har I nogle repræsentanter der? #00:20:46-3#  

LB: Der er ikke så mange med fra små- og mellemstore virksomheder. Dansk Industri har været 

inviteret til at deltage i det danske spejludvalg som repræsentant for de mindre virksomheder. De 

har god fravalgt deres deltagelse. Andre landes brancheorganisationer repræsenterer en lang ræk-

ke mindre virksomheder. #00:21:02-2#  

HSN: Hvad koster det at være med i et udvalg? #00:21:04-5#  

LB: Det koster 13.500 kr. for et år for en virksomhed (mindre for små virksomheder og universi-

teter). NGO’ere og forbrugerorganisationer deltager gratis. Beløbet betyder selvfølgeligt noget for 

deltagelsen, men størrelsen burde ikke afholde de interesserede for at deltage – specielt da det er 

første gang, at et produkt gøres til genstand for standardisering i relation til bæredygtighed.  Det 

som nu fastsættes af krav kan jo få en afsmittende effekt på andre områder. Chokoladeselskabet 

herhjemme har vist interesse for at deltage De kunne måske også godt tænke sig at være med, idet 

de ser fordele i at finere chokolade lettere kan deklareres som værende baseret på bæredygtig dyr-

ket kakao#00:23:00-2#  

HSN: Hvad er udfordringerne ved at udarbejde sådan en type standard? #00:23:07-3#  

LB: Der er forskellige udfordringer, men den allerstørste er, at det er første gang man laver en 

international konsensus-standard for bæredygtighed af et produkt. Der er således ikke meget erfa-

ringsmateriale og helt nye stakeholdere, som skal introduceres til international standardisering.  

Der er stor erfaring i udarbejdelsen af sikkerhedsstandarder for produkter. Men at blive enige om, 

hvad bæredygtighed er på et produktområde, er rimelig svært – især fordi der skal balanceres mel-

lem forskellige forhold. Det kan være, at man er god på et område og dårligere på et andet, og 

stadigvæk kan man sige, at man har en bæredygtig produktion samlet set. Et andet forhold er, at 

man ikke mener det samme når man siger bæredygtighed i Danmark som man gør i de kakaopro-

ducerende lande. Vi må erkende, at vi ikke kan kræve at disse lande skal leve op til de krav, som 
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vi traditionelt kan opfylde i den vestlige verden.. Kan man kræve, at de skal opfylde høje og kom-

plekse krav eller kun krav på et niveau, som vi måske ikke selv vil betragte som tilstrækkelige for 

at tildele prædikatet ’bæredygtigt’. Så det er jo et skisma, hvor ligger vi samlet set henne i forstå-

else af bæredygtighed? Der er også forskellige interesser på området. Der jo industrierne der har 

deres individuelle interesser, der er farmerne der har sine interesser, og der er organisationer som 

ICI, der varetager manges interesser. Så der er mange, der sidder med deres holdning til, hvordan 

de kommende krav skal være, og det tager tid at finde de fælles løsninger. Og der er også de prak-

tiske problemstillinger, fx at få alle interessenterne til at mødes. Det er jo ikke gratis at mødes, så 

finansieringen af alles ressourcer kan udgøre et problem. Der er også nogle udfordringer i samar-

bejdet med udviklingslande, der ofte mangler ressourcer og ikke altid har mulighed for at sende 

repræsentanter, der kan forhandle på engelsk. Der ligger også nogle udfordringer i de kulturer som 

kommer til at mødes i kakaokomiteen. Og så er der en udfordring i, at arbejdet startede som euro-

pæisk samarbejde og ikke internationalt. Vi havde ønsket, at det var ISO, der varetog arbejdet og 

ikke CEN, der er det europæiske standardiseringsorgan.  #00:25:48-3#  

HSN: Hvorfor var det ikke ISO? #00:25:50-9#  

LB: Jeg ved det ikke helt, men det startede vel som et initiativ, hvor nogle henvendte sig til vores 

centralsekretariat i CEN, i Europa, og spurgte om man kunne lave europæiske standarder. Der er 

nu etableret samarbejde med ISO, således at de producerende lande kan være med i arbejdet. Vi 

har en tanke om at flytte udarbejdelsen af standarderne over til ISO på et tidspunkt, så det bliver 

fuldt internationalt inden vi bliver færdige. Men vi skal sikre os, at det ikke betyder forsinkelser i 

arbejdet. Der er også en yderligere udfordring, som stammer fra komiteens beslutning om, at skri-

ve kravene til bæredygtighed i relation til profit, people og planet – og hermed ikke benytte prin-

cipperne fra ISO 26000, som udgør ISO guide for CSR og arbejdet ud fra en række principper i 

stedet for krav klassificeret efter profit, people og planet. #00:30:02-3#  

HSN: Det er vel også tilbage til Global Relevance diskussionen? #00:30:05-4#  

LB: Ja, det er det vel også i og med, at alle aktørerne forstår opdelingen i de tre P'er og ikke er 

særligt bekendte med principperne i ISO 26000. Valget af de 3 P’er vil sikkert også være gavnligt 

i forhold til de private certificeringsordningers mulige tilnærmelse til de kommende ISO-krav, 

som vi gerne vil understøtte. #00:31:07-5#  

HSN: Jeg kan godt forstille mig, at der kan være interessekonflikter på netop dette område 

#00:31:14-3#  
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LB: Ja, det kan næppe være anderledes. De private ordninger må selv afgøre, om de ønsker at 

benytte de kommende ISO-standarder eller fortsætte med egne kravsæt. Begge muligheder eksi-

sterer, men afgørelsen er helt deres egen. I denne forbindelse må det dog også nævnes, at standar-

derne alene kommer til at specificere krav til kakao og ikke andre fødevarer, som indgår i choko-

ladeproduktionen, hvilket er tilfældet i nogle af de private certificeringsordninger. Vi håber natur-

ligvis på, at de kommende ISO-standarder vil være medvirkende til en harmonisering af kravene 

for kakaobranchen og samtidigt ikke være til skade for dem, der tilbyder nuværende ordninger.  

Eftersom der  er under ti procent certificeret kakao i dag, kan det forudses, at de kommende ISO-

standarder vil kunne få en central betydning for den udvikling, der skal føre til, at en langt større 

andel af den dyrkede kakao dyrkes bæredygtigt. #00:33:54-1#  

HSN: Så har jeg ikke så meget andet tilbage end at sige 1000 tak fordi du ville tage dig tid til at 

snakke med mig #00:33:59-0#  

LB: Det var så lidt. 

Lars Brogaard ønskede gennemlæsning af interview, og godkendte det med få ændringer. Neden-

for er dokumentation for godkendelse: 
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Bilag H: Interview med Peter Beier Chokolade (Peter Beier) 

Dato:  3.4.2013 kl. 10.00 

Sted:  Ørsholtvej 35, Helsingør 

Interview Person:  Peter Beier, grundlægger af og direktør i Peter Beier Chokolade 

HSN:  Hannah Scheldt Nielsen (Interviewer) 

PB:  Peter Beier (Interviewperson) 

HSN: Jamen tak fordi du har taget dig tid til det #00:00:06-3#  

PB: Velbekomme #00:00:06-3#  

HSN: Det er meget fornemt. Jeg ved, at det er en travl tid lige i påsken. Jamen det som inter-

viewet vil gå ud på er, at jeg er ved at undersøge standardisering inden for chokoladeindustrien. 

Og i den forbindelse er jeg lidt interesseret i at høre hvordan i som en lidt mindre virksomhed 

takler det. Men jeg går bare i gang med at stille nogle spørgsmål, og du siger til hvis der er nogle 

spørgsmål som er uklare #00:00:31-5#  

PB: Du spørger bare løs. Er det en opgave som du selv skal aflevere? #00:00:32-1#  

HSN: Ja det er et speciale. Masterspeciale. #00:00:35-9#  

PB: Spændende. #00:00:36-4#  

HSN: Ja meget. Men vil du kort beskrive din funktion her i virksomheden? #00:00:41-8#  

PB: Jamen jeg er ham der laver så lidt som muligt, så længe som muligt #00:00:44-1#  

HSN: Det lyder da godt. #00:00:46-9#  

PB: Jeg er Peter Beier. Det er mig der tegner virksomheden. In- og eksternt. Og mine holdninger 

og meninger er det som virksomheden bærer præg af. Så hvis man skal sige hvem jeg er i virk-

somheden, så er jeg grundlæggeren. Og grundlæggeren kan være mange ting. I dette tilfælde er 

det en grundlægger som stadig er grundlæggeren og stadig er aktiv og stadig er ved roret. Så min 

funktion er at at lægge en linje ud og holde den hele vejen igennem produktionen og også rent 

PR-mæssigt og foredragsmæssigt og så videre #00:01:31-5#  

HSN: Okay, så det er faktisk dig der ligger politikken for virksomheden #00:01:36-1#  

PB : Ja #00:01:36-9#  
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HSN: I har i flere artikler beskrevet i at er en etisk virksomhed. Vil du uddybe det lidt? 

#00:01:44-3#  

PB: Vi er den eneste virksomhed i Danmark, som er dansk produceret chokolade som har deres 

egen kakaoplantage. Og dermed er vi også den eneste som er sikker på at vi ikke producerer cho-

kolade med børnearbejde. Så har vi en anden ting. Vi har ikke folk under 18 år ansat. Det mener 

vi ikke, at man skal som virksomhed. Og slet ikke en som vores. Vi betragter det mere som en 

livsstil end som at være iværksætter så derfor er etik og æstetik og morale noget af det som er 

vores benzin. Det er det vi kører på. Det er det vi lever af. Det er det vi har det godt med. Så det er 

meget forskelligt hvem man er, hvordan man er og hvorfor man er, men det er sådan vi er i den 

her virksomhed #00:02:38-4#  

HSN: Og det gennemsyrer så hele jeres værdikæde i jeres virksomhed. #00:02:40-4#  

PB: Jamen det gør det, fordi det er vores liv. Vi kan ikke rigtig dele det af. Nu kan du selv se hvor 

vi er. Vi bor jo ovre i hovedbygningen derover. Så det er sådan det hele. Det er sådan 24/7 livsstil.  

#00:02:55-2#  

HSN: Der findes en masse forskellige principper internationalt som går ind og definerer, hvad 

samfundsansvar er. UN Global Compact osv. Er det nogen principper som I har taget til jer? 

#00:03:09-8#  

PB: Vi kan ikke bruge det til noget #00:03:11-3#  

HSN: Nej. Hvorfor mener du at I ikke kan det? #00:03:14-0#  

PB: Det er jo ord. Det er ord, det er hensigter. Det er en måde at dække sig ind under nogle orga-

nisationer for at sige at hvis vi nu er medlem af UNGC eller hvis vi er medlem af Fairtrade, jamen 

så gør vi det godt og så har vi betalt os. Så lukker vi øjnene. Så har vi betalt lidt eller vi siger at vi 

er engagerede og sådan noget. Men jeg kan ikke bruge det til noget. Det holder ikke, det holder 

ikke vand. Det der holder vand er hvis du får lov til ligesom her i påsken, bare bliv siddende 

((henter billeder fra åbent hus arrangement i påsken)) hvor vi ligesom siger - du så da du kom op a 

trappen at der hang en plakat - hvor vi siger, at vi vil gerne gøre noget. Det skal ikke koste jer 

noget, vi lover at vi vil gå ud og servere mad og champagne og kaviar og andet. Men champagne 

og masser af chokolade og foredrag og i det dage var der over 850 mennesker heroppe. Det var 

helt fuldstændig sindssygt. De var her én time om dagen. Her var nogle billeder udenfor. Og her 
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er det i lokaltet herinde. Og her er fra kakaoplantagen. Og det var en måned derinde, hvor jeg hol-

der foredrag. Hvor man ser hvor mange mennesker der egentlig er. Og det kan jeg bruge til noget. 

Jeg kan bruge at du åbner dørene og siger kom og se. #00:04:36-7#  

HSN: Og det er noget du kan mærke at kunder gerne vil? #00:04:40-4#  

PB: Det vil kunderne gerne. Det der med at køre en eller anden storpolitik. Glem det. Det er kun 

for at købe sin samvittighed. Du skal have lov til at komme her gratis, fordi det mener vi at der er 

behov for. Og ellers så koster det at komme ind og få rundtur og se resten. Men det er meget me-

get vigtigt for mig. Der kommer også en fjernsynsudsendelse her sidst i maj, på TV2 hvor Felix 

skal bo hos mig i tre dage. Åben op hvis du har noget på hjertet. Hvad er det omkring. Hvis du vil 

prøve på at købe din samvittighed og tror på at du kan købe den ud ved at gå ind i et supermarked, 

så glem det. Det er subjektivt det her. Men du kan ikke. Altså, jeg køber stort set ikke noget selv. 

Vi har grise her, vi har høns, vi har ænder, vi har gæs. Vi har kvæg. Vi er stort set selvforsynende. 

Der er meget, meget lidt jeg har lyst til at købe. Fordi jeg ved at når du kommer ud i det mange 

led, så falder troværdigheden. Så er du bare en stregkode og ikke andet. Så hvis man er så godtro-

ende så man tror at fordi det står Max Havalaar (Fairtradeordningen) og man går ind og læser 

deres program, at de har til hensigt at gøre din morgen bedre. Så må man jo.. mangel. Nå det kan 

jo fortsætte i en uendelighed. Summesumarium. Der er sgu gang i den. #00:06:11-6#  

HSN: Ja det kan jeg fornemme #00:06:12-0#  

PB: Men det er mere end det. Og så tager man også en uddannelse. #00:06:16-0#  

HSN: I har jo jeres egen kakaoplantage. Var det for at holde styr på, hvor kakaobønnerne kom 

fra? #00:06:36-4#  

PB: Ja det var det og så at få den bedste chokolade. Problemet med mange i chokoladebranchen – 

stort set alle jeg i hvert fald kender – de aner stort set intet om det. De har aldrig nogensinde sat 

deres fødder på en kakaoplantage. Det er for eksotisk. Hvis du derimod tager en chocolatier og 

sådan en vinkyper, ikk? Så har de alle sammen været nede og gå på en vinmark nede i Frankrig og 

prøvet at være med til sådan noget. Så hvis du vil være dygtig og gå dybere og blive bedre. Så må 

du også engagere dig. Du kommer ingen vegne hvis du ikke gider. Så du skal ville det her 100 % 

#00:07:16-7#  

HSN: Nu ligger det jo langt væk fra dig og Danmark. Hvordan sørger du får at de etiske princip-
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per som du har heroppe også bliver overholdt dernede? #00:07:26-4#  

PB: Nej, men det er et stort problem, fordi... Der er mange steder hvor du kan have chokolade-

blomster og kakaobønner. 30 grader på denne side af ækvatorlinjen, jorden rundt. Og langt det 

meste kommer fra Afrika. Og der har vi udfordringen. Når du tager til Syd- eller Mellemamerika 

hvor jeg er på den dominikanske, så er der helt andre spilleregler. Tingene fungerer helt anerledes. 

Men bønnen er cirka tre gange så dyr. Hvor den i Afrika koster cirka fem koster den 14 kroner her 

pr. kg. Så det fortæller lidt om, hvad det er der sker. Det er dyrere at producere og det er meget 

sværere at producere og det koster at få udstyret. Så det er to spil der i gang. #00:08:14-1#  

HSN: Er det dine egne ansatte eller ansætter du lokalt dernede? #00:08:17-6#  

PB: Ja, men det er mine egne ansatte. Det er mig selv der styrer det, så det er min egne ansatte. Så 

vi har jo to til at styre det. Lige nu er vi ved at bygge nyt hus derude til de ansatte.  #00:08:35-7#  

HSN: Hvor mange ansatte er i derude? #00:08:35-9#  

PB: Vi er fire derude, så det er jo pænt meget. Men det er jo noget helt andet end her. Det er jo 

ikke ansatte. Det svare til at du går 100 år tilbage i sættet og har et husmandssted. Så du bor og 

arbejder, lever og er der. Det er det det det drejer sig om. #00:08:52-3#  

HSN: Er det en familie dernede eller..? #00:08:54-5#  

PB: Familien bor der og så har vi Vivitov? og Fido? også. Men det er sådan set ligemeget om det 

er en familie eller ej. Set i mine øjne vil jeg helst have en familie. Fordi er der en kvinde tilstede 

så er der jo også noget som er mere vedligeholdt end andet. Hvis det er en ungkarlehybel så ser 

det jo også ligesådan ud. Så det har sine fordele at Morina? er ved roret. #00:09:22-0#  

HSN: Har I et eller andet form for regelkodeks som du har formuleret, som du forventer dine 

medarbejder skal opfylde hvad enten de er i Danmark eller nede på din plantage? #00:09:38-5#  

PB: Altså, plantagen har sit eget regelkodeks. Det er sådan noget med at de bønner, som da jeg 

købte dem var der bønner som rotter havde haft i munden, de måtte ikke være der. De er simpelt-

hen fjernet. Og rotterne er også fjernet. Det gør man med kvælerslanger. Men her jamen der er et 

regelsæt herfra og helt over til den anden side af hovedbygningen derover. Fordi vi har en masse 

regler. Du skal bære uniform, du må ikke have neglelak på, du må ikke have andet tørklæde end 

Peter Beier tørklæde på, dit hår skal være sat op, du skal have spist alt chokoladen, været igennem 
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alt chokoladen inden du starter i butikken. Du skal vide hvad det er også videre også videre. Så 

hvis man vil have et high-end koncept, så skal man være professionel chokoladeelsker.  

#00:10:29-6#  

HSN: Det kan man godt forstå. Branchen er jo kendetegnet ved at der er nogle rigtig store pro-

ducenter. Mener du at en lille virksomhed som din har lige så stort ansvar som en stor virksom-

hed for at få fjernet børnearbejde på plantagerne?  #00:10:51-2#  

PB: (...) Hmm. Ja, det kan man debattere. Hvem der har ansvaret og hvem der ikke har ansvaret. 

Og om ikke kunne være en ide at købe der hvor der er børnearbejde, fordi så tror man at jo mere 

man køber der, så vil børnearbejde forsvinde en dag. Eller om man skal gå den anden vej og kun 

købe der hvor der ikke er børnearbejde, så man fremelsker det. Det kan man debattere for og 

imod. Hvem der skal gå foran og gøre noget ved det, det er set med mine øjne individuelt. Og 

hvem der har etik og morale til det. Men jeg synes i bund og grund at virksomhederne er en ting. 

Men jeg lyst til at tage hammeren og slå forbrugeren oven i hovedet. #00:11:52-8#  

HSN: Og hvorfor det? #00:11:54-5#  

PB: Fordi det er forbrugeren som skal stille krav. Virksomheden gør det ikke. Det samfund vi 

lever i, der er presset der. Og når tingene de er presset, så.. Hvis man har en virksomhed og lad os 

sige at der fire hjørner. Og det er for at gøre dem pæne, for at få en flot firkant. Hvis så de bliver 

presset, så begynder de at runde hjørnerne. Og når de begynder at runde hjørnerne, så går noget 

etik og æstetikken af. Og forbrugeren er meget fokuseret hele tiden på tilbud, tilbud og tilbud. Vi 

kører ikke med tilbud i min virksomhed. Så i og med at man kører den linje ude i supermarkeder-

ne, så 1) man har ødelagt en masse specialvarebutikker. Og 2) folk er for nemme. Altså, de lader 

sig narre. Alt er jo tilbud hele tiden. Men man vil hele tiden have det billigere og billigere og bil-

ligere. Det er fokusset. Det er billigere. Så i stedet for at fokusere på at få det billigere så fokuser 

på at få det bedste. Og der er det jo op til producenter at gå ind og ind at sige, jamen vi er med på 

billig-bølgen eller gå den anden vej og prøve at lave det bedste. Og dem der laver det bedste, det 

er måske dem der bør gå foran og sige, at jeg gør en forskel. Man må gøre opmærksom på at man 

gør en forskel. Og derfor går jeg foran og siger at jeg gør en forskel. At der så er mange af mine 

kollegaer i branchen, som også mener de laver god chokolade, ikke gør en forskel, overhovedet 

for at sige det ligeud, det er jo op til dem. Det mener de så ikke er nødvendigt, og de har det må-

ske også fint med det. Jeg forstår det ikke. Men det er så min oplevelse. Så det er min verden, og 

derfor har jeg manglende respekt for mange af dem. Jeg respekterer dem ikke ret meget. Jeg er 
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flov over dem. Krummer tær indimellem. #00:13:50-0#  

HSN: Og det er både de danske og de udenlandske #00:13:54-5#  

PB: Ja, især når jeg ser deres priser som er væsentlig højere end mine. Det er uforstående. 

#00:13:57-5#  

HSN: Nu siger du at forbrugeren er en vigtig komponent i det her. Mener du at forbrugeren har 

information og adgang til at kunne se, hvad der foregår. Altså, er det transparent? #00:14:13-0#  

PB: (..) Altså, det er det jo ikke. Fordi det kan det ikke blive. Og det er jo det der er problemet. 

Hvis det var transparent, så er jeg helt sikker på, at det ville være endnu bedre. Men forbrugeren 

er også meget sig selv nærmest. Hvis du stiller dig op foran et supermarked, jeg ved ikke om du 

har hørt om den undersøgelse, men man stiller sig op foran et supermarked og spørger, hvor man-

ge der køber økologi. 95 procent køber økologi. Og når de kommer ud, så spørger man om man 

må tjekke deres varer. ’Ah, i dag skulle jeg ikke og ihh, uhh og øh’, så er man nede på fem pro-

cent. Det er jo fint nok, men et eller andet sted, så er det også rigtig, rigtig tarvligt. Fordi så siger 

du jo en ting og gøre noget andet. Og der er det, at forbrugerenes samvittighed vi skal appellere til 

at sige, tag nu for hulen at have en holdning og en mening. Gå nu til den, vær nu ærlig. Og hvis du 

er ligeglad, fint nok. Hvis dit liv er godt nok, fint nok - fred være med det. Så må du have et godt 

nok liv. Fordi godt nok er i min verden ikke noget fedt begreb.  #00:15:27-8#  

HSN: Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), er i gang med at lave en standard, 

som skal skabe sporbarhed og transparens i chokoladeindustrien. Det er Dansk Standard, som 

sidder med sekretariat for det på europæisk plan. Vil du mene, at du som virksomhed ville kunne 

gå ind og påvirke den udvikling og den proces? #00:15:56-8#  

PB: Jamen der er ingen tvivl om, at sådan en som mig er jo en af dem, der får dem til at sige at det 

må vi gøre noget ved, fordi det KAN land sig gøre. Hvis nu man er enige om alle sammen, at det 

ikke kan lade sig gøre, så gav man lidt op. Men hvis der er en der siger, at man kan, så har jeg 

været inde og påvirke og skubbe til og sige at godt kan lade sig gøre, kom nu bare i gang. Om det 

lykkes eller ej, det ved jeg ikke. Men jeg ved heller ikke hvor godt det er. Fordi det øjeblik du har 

en certificering, så kan du ligge dig og sige, jeg klarer frisag, jeg er certificeret. Glem det! Jeg har 

mit på det rene. Jeg tror ikke på, at det holder. #00:16:35-0#  

HSN: Så du er ikke fan af certificering? #00:16:35-3#  
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PB: Nej det er jeg ikke. Certificeringer og Max Havelaar og sådan noget, risk my case. Væk med 

det! #00:16:40-8#  

HSN: Men er det fordi, du mener der ikke er nok pondus i det? #00:16:45-4#  

PB: Det holder ikke, det holder ikke, det holder ikke. #00:16:48-2#  

HSN: Så det er simpelthen manglende monitorering? #00:16:50-7#  

PB: Du kan ikke styre det. Overhovedet ikke. Altså, hvis du ikke ejer en ting, så har du ikke råde-

ret. Og sådan er det bare. Så hvis du ikke ejer det, så har du ikke råderet. Du har en sød kæreste. 

Du ejer ham ikke. Han gør nogen gange noget som du ikke synes er skide fedt. Du ejer ham jo 

ikke og det skal du heller ikke. Du skal ikke eje ham. Det her det er mad. Det er noget helt andet. 

Her går man ind og siger. ”Ved du hvad. Her har vi altså et produkt jeg gerne vil være 100 procent 

sikker på hvad er. Jeg køber det af Svend som har købt det af Carl. Fordi Carl han er fra Amager, 

og Svend er mellemmand. Og så er det mig. Jeg skal bruge 100 kg. Så siger Svend til Carl har du 

100 kg. Ja. Jeg skal bruge 300 kg. Så siger Svend, har du 300 kg. Nej det har jeg ikke og så køber 

jeg det lige et andet sted. Eller en anden kvalitet. Jeg skal nok finde det, fordi jeg kan skaffe alt. 

Det er jeg skide god til jeg er mellemmand - jeg kan skaffe alt hvad du vil have”. Så nej, jeg stoler 

ikke på det og tror ikke på det og jeg synes det er noget rigtig skidt. Jeg synes det er et skråplan at 

vi tror at vi kan være så politisk korrekte. Vi har sådan en holdning om det, storbymenneskets, 

hvad kan man sige.. Det med at blive radikal. Fordi så pudser vi glorien hele tiden, altså.. Ih, hvor 

vi pudser glorien her. Så kører vi på cykler, sådan er vi jo, ikk? Vi er så dejlige, og vi er så politisk 

korrekte hele tiden. Og der synes jeg at det er en udfordring når man som forbruger lader sig hop-

pe på denne linje. Og ligesådan når vi sådan en påske vi har været igennem her, og også før det 

ikke ret lang tid siden, var der en smagstest i Politiken med pålægschokolade, der vandt Peter 

Beier Chokolade. Jeg kan ikke bruge det til noget. Jeg kan intet bruge det til. Fordi folk køber 

ikke Peter Beier Chokolade af den grund. Men der sidder en masse smagsdommere som skal for-

tælle om - det gør der hele tiden Nord og Øst og Syd og Vest - og alle de her smagsdommere, de 

føler at de kan gå ind og certificere tingene så du ved at du har gjort et godt køb. Jeg kan ikke 

bruge det til noget. #00:18:58-9#  

HSN: Så det er en form for marketing i stedet for at det faktisk bliver et kvalitetsstempel? 

#00:19:03-4#  

PB: Ja det er det. Det har ikke noget med kvaliteten at gøre #00:19:05-9#  
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HSN: Er i medlem af nogle brancheoganisationer eller noget? #00:19:10-7#  

PB: Nej. #00:19:11-5#  

HSN: Hvorfor ikke? #00:19:14-7#  

PB: Hvorfor skulle vi? #00:19:17-3#  

HSN: Nogle hævder, at ved at indgå i netværker, så kan man få lidt mere gennemslagskraft, når 

man ikke er en så stor virksomhed som lad os sige Nestlé eller en eller anden. Men det er ikke 

noget I føler I vil få noget ud af? #00:19:32-5#  

PB: Tværtimod. Vi ville brødføde de andre. #00:19:36-6#  

HSN: Vil du uddybe det lidt? #00:19:37-6#  

PB: Ja. Nu går vi tilbage til det her ((peger på billeder fra besøgene i påsken)). Hvor vi går ind og 

siger, at har vi den her festival heroppe. Der har lige været chokoladefestival inde i København på 

fjerde år i træk og den falder år for år hvor mange der kommer derind. Men alle fra provinsen kom 

jo med deres små hjemmelavede og også nogle af de store - fred være med det. Forrige år lavede 

jeg en øltrøffel til Jakobsenbryggeriet på Carlsberg. Jeg lavede tre varianter. Og den synes pressen 

var vældig interessant at høre om. Jeg røg ikke på chokoladefestivalen. Hvorimod EU for Choko-

ladeselskab siger, jamen altså. Prøv lige at få fat i det nye chokolade fra Anthon Berg der og så 

kommer de i. Og så siger han 20 gange i udsendelsen, fordi journalisten vil have ham til at sige, 

hvem der laver øltrøffel. Det er en kollega i branchen. Han vil ikke sige hvem det er med navns 

nævnelse, ”men jeg kan fortælle at os hos Anthon Berg, vi vil også nu lave en øltrøffel”. Og det 

bliver sådan lidt. Så er vi.. Det fungerer ikke. Så er der krig os imellem. Det er den ene ting. Og 

den anden ting er. De er ude for at kapre kunder. De er ude for at kapre markedsdele. Alle dem 

der deltager der. Vi er vores egen kunde. Vi har vores egen butik. Så det vi er gode til, det er at 

lukke ringen. Kører det hele inden for ringen. Altså hele konceptet jord til bord, vertikal integrati-

on, kald det hvad du vil. Men hvor vi ikke har fremmed led inden over. Og hvor vi ikke skal ud at 

sælge den, men kan være en lille smule reserveret og sige. Køb det hos os i vores butik. Du kan 

også købe det på nettet og blande din egen æske og sådan noget. Det har de andre slet ikke set 

komme, det her. Så på den måde, ved at bidrage til en masse og modtage ingenting. Så brancheor-

ganisationer kan være meget gode i nogen sammenhænge og med nogle produkter og det kan væ-

re tøj og alt muligt forskelligt. Det kan være fint at have det. Meeen.. Jeg har lige været til pris-
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overraskelse inden i dansk detailforum. Og der havde vi Jan Gintberg inde at holde foredrag. Og 

det har meget at sige fordi, det er igen en form for brancheorganisation for detailbranchen. Du 

skal være plus 75 for at få lov til at sidde med ved hovedbordet. Så det er for gamle mænd. Og de 

sidder der og knækker. Og Jan Gintberg, han er jo vanvittig sjov, så han tog pis på dem så det 

rendte ned af ryggen. Nogen fattede det og nogen fattede det ikke, fordi det var også lang tid siden 

at den havde kørt helt rigtigt deroppe. Så alle de organisationer, ja jeg ved det sgu ikke.. Altså i 

hvert fald. Vi er.. Vi står for skud i Danmark hvad angår chokolade. Vi er det eneste land i verden 

der har en chokoladeafgift. Det er der ikke andre der har. Den er på 24 kr. pr. kg. Fuldstændig 

vanvittig afgift. Og brancheorganisationen - har det hjulpet? Nej det har det ikke. Er der noget der 

har hjulpet at sige det? Jeg var fremme ved valget at sige det. Og jeg truede med at lave en rød og 

en blå æske. En blå æske der var fyldt op og en rød der var fuldt halvt op. Det blev ved truslen. Så 

modig var jeg dog ikke. Vi har rigtig mange.. Blandt andet Helle Thorning som storkunde hos os. 

Så det var rigtig farligt. Men man skal også markere sig engang imellem. Men det var ikke noget. 

Nej jeg er ikke tilhænger af det, nej. #00:23:14-4#  

HSN: Men så har I også en eller anden form for tradition for, jamen så siger I også jeres mening. 

Så I er egentlig jeres egen brancheorganisation, hvis man kan sige det på den måde. #00:23:23-

3#  

PB: Ja, det er nogen der kommer selv og siger deres meninger. Der er ikke så mange. Direktøren 

fra Toms og så mig selv er nok de to der markere sig mest på den bane. #00:23:37-2#  

HSN: I har i det seneste år formuleret lidt at I gerne vil prøve udlandet noget mere. Blandt andet 

også med jeres åbning af butikken ude i lufthavnen. #00:23:46-9#  

PB: Ja det er rigtigt. #00:23:47-7#  

HSN: Føler du at der er et større pres fra omverdenen til netop at indgå i en eller anden form for 

certificering eller standardisering når man nu prøver at konkurrere lidt mere bredt? #00:24:01-

9#  

PB: Nej. Det er der ikke. Du skal tænke på, at den standardisering og certificering vi taler om i 

chokoladebranchen er jo én verden. Så er der hele T-verdenen. Tøjverdenen også videre og så 

videre. Så man kan jo ligesom blive ved hele vejen rundt og finde tråd foran alle mulige steder. 

Når vi ser nogle af dem som burde have gjort det, Godiva f.eks., Neuhaus og så videre og så vide-

re. De gør det jo ikke og har ikke gjort det og har ikke tænkt sig at gøre det. Der er to årsager. Det 
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ene er, at hvis du selv skal arbejde for det, så kræver det noget. Det er ikke noget du bare gør. Det 

tager tid og det kræver noget energi og noget vilje. Det er den ene ting. Hvis du ikke selv ejer, så 

kan du ikke styre det. Og vi har set det gang på gang. Vi har set det adskillige gange og det er ikke 

ret lang tid siden, at et firma som hedder Callebaut, de var på besøg i Elfenbenskysten. Og var 

inden for at se om de skulle gå tilbage til igen at købe nogle plantager. Og de sendte to mand ind. 

Og da de så skulle hente dem to dage efter, så mødte de dem og de stod ved landevejen. Og de 

havde ikke noget på. De var ganske nøgne. Der er steder hvor du kan komme og steder hvor du 

ikke kan komme. Alt hvad der overhovedet var af tøj, ur alt var væk, ring, alt. De var plukket og 

fik lov til at gå derfra. Så der er nogen steder hvor man kan kontrollere og styre det og komme 

derudaf og andre steder hvor man ikke kan. Og jeg tror det er lang op af bakke. Og jeg tror ikke 

det er det, at man skal spille på certificeringerne. Jeg tror man skal gå meget længere. Man skal 

sige, at hvis du vil det, så kan du faktisk komme ind og blive medlem af den her ring her, hvor jeg 

for eksempel er. Og sige, at man kan komme ud og besøge min plantage, den rigtige plantage. Så 

kan man sige, jamen vi kan arrangere ture derud og sådan noget. Og det er noget af det som kører 

i øjeblikket og bliver talt lidt om. Om man er ved at være derhenne hvor folk gerne vil det, eller 

folk stadig skifter holdning fra de går ind et sted til de går ud, er uvist. Så jeg tror den bliver lidt 

todelt. Men i den her del af den finansielle krise, der tror jeg ikke folk er helt klar til virkelig at gå 

all in og være sikre på det og sådan noget. Så kan man gå et skridt videre, så kan man lave - tror 

JEG kan være noget af morgendagens fremtid - det er at du kan gå ind og lave medejerskab. Hvor 

du går ind og siger, jamen jeg har en plantage og det chokolade jeg får derfra, det får jeg hertil. 

Du kan købe dig ind i sådan et form for aktiv for 5000 kroner, så er du medejer af plantagen og 

dermed, så ejer du en lille del af det her chokolade og så er du fri fra børnearbejde også videre og 

så videre og så videre. Det er måske en måde ligesom at få løkken rundt om halsen på folk. Pro-

blemet er, at lige nu er der ikke nogen der gør noget. Lige nu står alt helt låst. #00:27:22-8#  

HSN: Hvem skal initiere sådan et forsøg på at gøre det? #00:27:27-4#  

PB: Det skal jeg gøre. Der er ikke andre. Der er ikke nogen andre som er DER. Så hvis det skal 

komme nogen steder fra, så skal det komme fra min side af. Om det gør det eller ej, det vil tiden 

vise. #00:27:39-7#  

HSN: Spændende.  #00:27:43-1#  

PB: Vi vil gerne være tæt på kunden. Og ikke omvendt. Og det er måske den man ligesom skal 

vægte. Hvem er til for hvem? Er vi til for forbrugeren? Eller er forbrugeren til for os? Og der skal 
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vi huske at vi er et servicefag. Vi yder service. Hele tiden, hele tiden, hele tiden. Og hvorfor gør vi 

det? Det er fordi vi kan lide det. Fordi vi har EN ting. Vi kan godt lide at få. Der er bare en ting 

der er lidt bedre. Det er at give. Hvis man har det gen i sig, så er det fedt. Men hvis du har det 

modsatte gen -altså jeg vil have i stedet for at give, ja.. så kommer man ikke så langt. Og det er 

forskellen set i mine øjne. #00:28:23-0#  

HSN: Nu har vi været lidt inde på det. Men hvor vigtigt er det for jer, at jeres kunder kommer ind 

i en Peter Beier butik og ved lige præcis hvad I står for? #00:28:32-9#  

PB: Det er vanvittigt vigtigt. Og sindssygt svært. Det er virkelig.. det er noget vi arbejder meget 

på i øjeblikket, så det er virkelig svært. #00:28:44-8#  

HSN: Hvad gør I for at de skal vide, hvad det er I står for? #00:28:50-8#  

PB: Vi prøver at være så informative som overhovedet muligt. Derfor det åbne hus her i påsken. 

Vi blev mødt af chok indimellem når de hører hvad vi egentlig står for. Det er de ikke klar over. 

Men folk får også så meget smidt i hovedet af information så de kan slet ikke rumme det. Så vores 

vigtigste opgave er at prøve på at være endnu bedre til at formidle vores budskab, få det hele 

strikket sammen. Og lige nu sidder vi faktisk og er ved at lave en hel masse, hvad kan man sige.. 

webdesign og dybdegående, nye brochure og nye emballager. Jamen en hel masse ting for at få 

det hele med ind. Så man ligesom forstår, hvordan det hænger sammen. Men vi skal også huske at 

folk kan rumme en eller anden procentdel og ikke mere. Og nogen vil ikke rumme mere. Nogen 

vil ikke forholde sig. Nogen vil bare gerne have varen. Og så skal man ikke begynde med al din 

politik og alle dine begreber og gastronomi og så videre. Det bliver for meget for dem. Hvor vi 

tror at udlandet.. Dansk gastronomi er særdeles umoden. Men udlandet har også et problem. De er 

også på røven. Så der bliver arbejdet på mange fronter hvad det angår. Og der er mange møder i 

øjeblikket omkring det, Vi har ikke fundet de rigtige endnu. Det har vi ikke. Og det er ikke sikkert 

vi finder dem. Men det vil tiden vise. #00:30:26-5#  

HSN: Spændende. Der er jo også noget der hedder samfundsrapportering, som du sikkert også er 

bekendt med. Er det noget I har overvejet at gå ind i? #00:30:43-8#  

PB: Den skal du specificere mere. #00:30:45-4#  

HSN: For eksempel UNGC, det har nogle principper som man kan bruge til, at rapportere om, 

hvad du som virksomhed gør som er godt for samfundet. Som en del af en årsrapport for eksem-
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pel. Det er der jo mange store virksomheder der gør, men til dels også små og mellemstore virk-

somheder. Og det er noget der gør, at andre virksomheder samt forbrugere og interesseorganisa-

tioner får et indblik I hvad du som virksomhed gør for samfundet. #00:31:21-7#  

PB: Jeg kan godt følge dig, men jeg tror vi er oppe i lidt større flydende virksomhedsbegreber, 

hvor man er sådan lidt fjern fra alt og alle. Og sætter nogle linjer og værdier ud og nogle bløde 

vendinger og sådan noget. Det er jeg ikke så begejstret for. Jeg tror vi skal være meget mere nær-

værende. Det der er en fraværende måde at gøre det på. Jeg vil gerne have folk tæt på. Jeg vil ger-

ne mærke dem. Jeg vil gerne kommunikere med dem direkte. De store artikler og de store nu har 

vi også købt justerbare borde og det er fantastisk og det havde vi i forvejen, men.. ja hvad kan vi 

gøre. Jeg kan fortælle dig, at lige om lidt, den 13. april, så har vi ti børn på besøg. Og de ti børn, 

de har vundet årets guldseddel i julekalenderen. Det er sådan bedste Willi Wonka stil fra Charlie 

og Chokoladefabrikken. Og de skal komme en hel dag og lave chokolade. Og lære at lave choko-

lade og lære at forstå chokolade og lære hvad er rigtig god chokolade og så videre og så videre. 

Det er det som JEG mener vi skal. Vi skal have folk tæt til. Arbejde med dem. Lære dem at forstå. 

Lære dem at blive gourmeter. Lære dem at gå ud at have store bløde, flydende værdier som hele 

tiden svæver i vinden - nej, jeg er ikke tilhænger af det. Det er fordi jeg kan ikke selv bruge det til 

noget. Jeg kommer selv fra landet. Nu er det her jo et gods du er på. Jeg ejer 130 hektar og der 

hvor jeg er født og opvokset der havde vi det også. Så havde min nabo, som før det hed økologisk, 

så hed det biodynamisk, og der skulle bruges gulerødder. Og der blev sorteret i to. De lige, kon-

ventionel. De ulige biodynamisk, dobbelt pris. Og han grinte. Han synes det var så sjovt, at de 

hoppede på den. Hold kæft hvor er de dumme de fynboer, der. Så der er ikke nogen vej uden om. 

Vi kan ikke tale os ud af det, vi kan ikke snakke os ud af det. Vi kan ikke sidde og komme med 

store flotte vendinger og folk gider ikke læse det. Jeg ved ikke om du gider, men jeg gad ikke. Det 

er mit liv for kort til. #00:33:45-9#  

HSN: Så lige et allersidste spørgsmål her, inden du skal have lov til at komme videre. Hvad anser 

du som den største udfordring i chokoladeindustrien, her i den nærmeste fremtid? #00:33:59-7#  

PB: (...) Der er to ting vi skal have gjort op med. Den ene er fordommen om at chokolade feder. 

Det skal vi have stoppet. Det kan det jo ikke. Det er falsk, det er et prædikat og den er stemplet og 

sat lige midt i panden. Jeg tror at fremtiden for chokolade ligger i at, vi skal passe på at vi ikke 

bliver trætte. Vi er ude hvor det kan være lidt trægt. Jeg ser flere at mine kollegaer og det er lidt 

hårdt. Og så er den allerstørste udfordring er at få folk til at lade være med at købe det i supermar-

keder. Køb det hos en chocolatier, fordi du kan gå ud og blande og komme af sted og vælge, og 
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chokolade, chokolade og kun chokolade. Så set i mine øjne, så er det at få folk til at holde fast i 

specialbutikkerne, men ikke en specialbutik for vinhandel, som også har lidt ost, foie gras, blade, 

avsier, noget chips, lotto og hvad han ellers kan finde på og så med chokolade og sådan noget. Det 

er ikke en specialbutik for mig. Det er bare et mindre supermarked. Men få chocolatierne rigtig 

frem på banen og stå ved og turde have fokus på det de skal. Det mener jeg er en kæmpe udfor-

dring. Og jeg synes jeg stå lidt alene. Der mangler lidt rundt omkring mig. Jeg kan ikke rigtig se 

dem. #00:35:38-2#  

HSN: Det kan jo både være en god og dårlig ting jo.. #00:35:40-6#  

PB: Ja det kan være begge ting. Men det gør ikke noget at lidt konkurrence. Det opper en lidt. 

Fordi hvis vi er alene om tingene, så kan vi jo også gå hen og falde lidt af. Sådan er det jo altså. 

Det er lige meget hvad du skal vælge mellem. Er der ti muligheder, jamen okay, så vurderer og 

sonderer du og så bliver du også inspireret. Er der en mulighed så tænker man nå, ja okay. Der er 

én mulighed. Jamen så er der også andre muligheder, det er så noget helt andet. Så bliver man lidt 

forvirret fordi der kun er en. #00:36:19-9#  

HSN: Er det noget som du mener jeg ikke har fået dækket? #00:36:23-6#  

PB: Jeg synes du har været god. Og forberedt. Det er dejligt. 

Peter Beier ønskede ingen gennemlæsning og godkendte interviewet med det samme. 


