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1 Resumen en español 

Título: Responsabilidad social empresarial en el sector de la construcción catalán. 

Formulación del problema: Esta tesis investiga por qué seleccionadas empresas catalanas en la 

industria de la construcción optan por no implementar RSE en su estrategia central, y después se 

analiza cómo las empresas puedan trabajar con el concepto en el futuro. 

Se abarca el tema de RSE en Cataluña en el sector de la construcción con un análisis cualitativo, 

con cuatro entrevistas semi-structuradas, así como un case estudio cuantitativo de un grupo de 

constructoras seleccionadas catalanas. Mi propósito ha sido tener una aproximación critíca al tema y 

investigar por qué las constructoras seleccionadas no optan por implementar el concepto de RSE en 

su estrategia central. La conclusión final emerge en combinación con las opiniones de los expertos 

catalanes de RSE reconocidos. En el case estudio me he puesto en contacto con unas constructoras 

que no muestran ningún tipo de RSE en su página web, y las he pedido responder a un cuestionario 

sencillo. Les pregunta sí conocen al término y su definición, por qué no muestran RSE y qué podría 

hacer, que empiezen trabajar con el concepto. Después de haber obtenido mis respuestas, las 

comparo y combino con las opiniones de las personas entrevistadas sobre el uso de RSE en 

Cataluña en la industria en cuestión. El resultado es interesante, y coincidente sobre la situación 

interna de las empresas actual, y la realidad que se vive externo; con la crisis financiera, el 

comsumidor post moderno y la globalización. 

La tesis procede a estudiar la evolución de RSE en un contexto internacional y cómo ha prevalecido 

en España y Cataluña. Por eso he estudiado cómo se produce y muestra la identitet catalana que hoy 

aparece en relación con la historia, sociedad y el mercado laboral, en particular relación con el 

sector de la construcción. El concepto moderno de la responsabilidad social empresarial llegó a 

Cataluña en el siglo 21, y cuando la crisis financiera llegó en 2008 desde EEUU, repercutió todos 

los países desarrollados, donde la industria de la construcción se vio particularmente afectada. Por 

eso el tema se ve muy interesante. Antes, el sector se caracterizó por un crecimiento sostenido, 

motivado por la expansión de la burbuja inmobiliaria, pero las construtoras iban actuando a muy 

corto plazo, y cuando llegó la crisis, no habían recursos suficientes para enfocarse en RSE. 
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Después de haber completado ambos estudios, y incluido la empírica secundaria relevante, me 

quedo con una conclusión. Mis encuestados sufre bastante bajo la escasez de conocimiento de cómo 

aplicar RSE en su propia estategía, principalmente porque experimentan una falta de información 

pública dirijido al sector. Además faltan recursos económicos y temporales por contratarse en 

trabajar con el concepto.  

Durante el proceso he observado, que RSE podría ser irrelevante para las empresas; que no 

contribuje a sus valores, además de no crear beneficios, ni económicos, sociales o ambientales. La 

crisis actual tiene peso en este sentido. Si mi segmento considera trabajar con RSE, la gestión 

empresarial de las empresas necesita ver y sentir las ventajas reales del concepto, antes de que 

pueda ver incentivo de embarcarse en el proceso de aplicación. Esto se puede hacer siguiendo un 

enfoque a medida estratégico, a lo mejor con la ayuda de un asesor, que facilitará el fomento de la 

RSE interna. Así tienen las empresas la posibilidad de reforzar su compromiso interno y kapital 

humano, fortalecer sus relaciones con sus grupos de interés actuales y potentiales, diferenciarse a 

travéz de su marca, y asegurar su supervivencia en el futuro. 
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2 Forord 

Formålet med dette kapitel er at bidrage med en introduktion til rationalet bag mit speciale, som jeg 

har udarbejdet som cand.ling.merc. studerende ved Copenhagen Business School, København. 

Specialet blev udformet i perioden slut maj 2013 til midt november 2013. Min primære motivation 

for at udarbejde dette projekt udspringer af lysten til at kombinere et komplekst begreb som 

corporate social responsibility (CSR) og den nordspanske region Catalonien, hvor jeg boede som 

barn. Derudover er Catalonien et interessant samfund at beskæftige sig med, da det, udover at have 

eget sprog og særpræget historie, har Spaniens højeste BNP (se bilag 1, s. 1), og har et højt antal 

små- og mellemstore virksomheder. Før den økonomiske krise brød igennem i 2008, gennemlevede 

byggeindustrien et boom. Den var med til at skabe mange arbejdspladser, og bidragede positivt til 

økonomien. Men da krisen bølgede ind over landet, blev branchen skyllet ud på det åbne hav, og 

har siden da kæmpet for at holde sig oven vande. Dette bunder til dels i åbenlys kortsigtet strategisk 

planlægning. 

Min ambition er at gennemføre en kritisk analyse af problemstillingen, der kan studeres i næste 

afsnit. Jeg søger at kombinere emnerne på en måde, hvorpå jeg kan opnå realistiske og brugbare 

resultater. Ved at have en kritisk og åben tilgang undersøger jeg, hvorfor udvalgte catalanske 

virksomheder i byggebranchen fravælger at implementere CSR. I forlængelse ser jeg på, hvordan 

målgruppen, i den givne kontekst, kan arbejde med konceptet fremadrettet. Specialet drager nytte 

af, at jeg både udfører et kvantitativt casestudie, en kvalitativ undersøgelse og inddrager relevant 

sekundær litteratur. Således vil kompleksiteten i en historisk, kulturel og aktuel kontekst, og et 

moderne forretningsbegreb som CSR, træde frem i lyset. Et øget kendskab til disse faktorer vil ruste 

de catalanske virksomheder til at træffe optimale beslutninger i forhold deres ressourcer, når de skal 

forankre CSR i deres ledelsesstrategi fremadrettet. 

Jeg har bestræbt mig på, at gøre alle dele af afhandlingen tilgængelige bl.a. ved at vedlægge 

relevante bilag, og lydfiler på cd-rom. Dette gør specialet forståeligt for læseren, og fastholder 

afgrænsning og målsætning. 

 

God læselyst! 
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2.1 Indledning og problemfelt 

Catalonien er interessant at beskæftige sig med, da det udfra national statistik, er en af Spaniens 

største økonomiske drivkræfter, og definerer sig bl.a. ved sin catalanske identitet og sit moderne 

erhvervsliv. I denne kontekst undersøger jeg hvorfor udvalgte virksomheder i byggebranchen 

fravælger at implementere CSR i deres kernestrategi, da tilslutningen til konceptet i dag nærmer sig 

mere reglen end undtagelsen. Dette skyldes i høj grad globaliseringen, med dens aktuelle trends og 

strømninger, der sætter deres præg på måden at drive handel. Jeg vil reflektere over, om fraværet 

kan skyldes den økonomiske krises påvirkning på branchen, mangel på viden om konceptet, mangel 

på ressourcer, mangel på internationalisering, eller noget helt andet. I forlængelse vil jeg diskutere, 

hvad virksomhederne selv kan gøre for at sætte implementeringsprocessen i gang. I det følgende 

præsenterer jeg læseren for min problemformulering, afgrænsning, og arbejdsspørgsmål. 

Nedenstående problemformulering blev først defineret 100%, da jeg havde lavet mine 

undersøgelser, og fået svar på mine spørgsmål. 

2.2 Problemformulering 

Der kræves en udredelse af mange forhold, der har indvirkning på CSR i den catalanske bygge-

branche for at kunne behandle ovenstående fyldestgørende. Derfor består specialet af lige dele teori 

og primær empiri for at kunne afdække problemfeltet bedst muligt. Med afsæt heri, er min 

problemformulering som følger: 

Denne kandidatafhandling redegør for, hvorfor udvalgte catalanske virksomheder i 

byggeindustrien fravælger at implementere CSR i deres kernestrategi og diskuterer 

efterfølgende, hvorledes konceptet kan inkorporeres hos virksomhederne fremadrettet. 

Besvarelsen af problemformuleringen tager afsæt i følgende genstandsfelter: 

Redegør for: At fremstille og forklare i detaljer, hvordan noget er forløbet, eller hvordan noget 

forholder sig (DenStoreDanske, 2013). I denne sammenhæng forstår jeg verbet, som måden hvorpå 

jeg præsenterer mine resultater for læseren. 

Fravælger: At undlade at vælge noget bestemt, evt. sådan at man derved automatisk vælger noget 

andet (DenStoreDanske, 2013). Dette verbum kan forstås på to måder, derfor er det vigtigt, at jeg 

definerer det korrekt, da det kan have konsekvenser for læserens forståelse af projektets formål. 
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Verbet kan forstås, som at nogen aktivt vælger noget fra. Denne forklaring er kun relevant i det 

tilfælde, en virksomhed beslutter sig for ikke at implementere CSR, fordi det nedprioriteres eller 

skæres fra. Eller det kan forstås således, at nogen undlader at vælge noget bestemt. Denne defini-

tion er i overensstemmelse med mit fokus. Årsagerne til at CSR ikke er del af en virksomheds 

strategi kan være, at den endnu ikke har taget stilling til at arbejde med konceptet. Jeg har valgt 

denne neutrale tilgang for at bevarer så en åben tilgang til problemformuleringen som muligt.  

Kernestrategi: Essensen i hvordan virksomheden vælger at konkurrere beskrevet i virksomhedens 

mission, produktmarkedsområder og differentieringsgrundlag (DenStoreDanske, 2013). I denne 

sammenhæng forstår jeg substantivet ud fra hypotesen om, at alle virksomheder har deres egen 

strategi, hvorpå de differentierer sig fra deres konkurrenter. 

Diskutere: At veje en sags forskellige muligheder mod hinanden (DenStoreDanske, 2013).  Ved 

udarbejdelse af specialet sørger jeg for at stille projektets delkonklusioner op mod hinanden således 

læseren får et så nuanceret og karakterfyldt indtryk af mit arbejde som muligt.  

Tilskynde brugen af: At påvirke til at handle på en bestemt måde (DenStoreDanske, 2013). I denne 

sammenhæng forstår jeg verbet, som måden hvorved virksomhederne kan opnå grund og lyst til at 

forankre CSR fremadrettet. Bl.a. kan de analysere de interne styrker/svagheder og eksterne 

muligheder/trusler, få hjælp fra en rådgiver eller følge bestemte retningslinjer. 

Problemformuleringen er todelt, hvilket åbner den op for en eksplorativ undersøgelse, som et 

speciale i høj grad kræver. Dette baner vejen for en række underspørgsmål, som jeg vil behandle: 

 Hvad er CSR, og hvordan blev konceptet koblet sammen med erhvervslivet? 

 Hvordan er det catalanske samfund opbygget? 

 Hvad kan der siges om udbredelsen og brugen af CSR i Catalonien og Spanien? 

 Er der sammenhæng mellem den økonomiske krise, og fravalget af CSR i catalanske 

virksomheder i byggebranchen? 

 Er der mindre sandsynlighed for, at catalanske virksomheder, der kun driver handel 

nationalt, udviser CSR? 

 Hvorledes kan mit segment se mening i at arbejde med CSR? 

 Hvordan kan virksomhederne konkret komme i gang med at arbejde med konceptet? 

 Har min målgruppe overhovedet behov for at implementere CSR? 
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2.3 Afgrænsning 

Den anvendte teori (se kapitel 3) baserer sig på CSR teorier, der er relevante uanset land, branche 

eller virksomhed. De udvalgte firmaer alle catalanske, og byggebranchen er blevet valgt pga. 

muligheden for at få så ensartede svar som muligt, hvorved jeg øger mine chancer for at besvare 

min problemformulering med de tilhørende underspørgsmål. Da Catalonien ikke er et selvstændigt 

land, men en selvstyrende region, er det naturligt at inddrage litteratur og statistikker fra Spanien, 

hvilket vil give læseren et bredt, og retvisende billede af ældre og nutidige politiske, samfunds- og 

erhvervsmæssige faktorer. Et så omfangsrigt emne som CSR kan udforskes på utallige måder. Dette 

betyder, at jeg med mine tilvalg uundgåeligt har foretaget en række fravalg (se kapitel 10 for 

perspektivering). Interessen for feltet udsprang af min forkærlighed for det catalanske samfund og 

erhvervsliv. Derfor foretager jeg mine egne undersøgelser for at få så retvisende et billede som 

muligt. I afgrænsningsforløbet er jeg optaget af den økonomiske, sociale og omdømmemæssige 

værdi CSR kan tænkes at bringe firmaerne, og jeg udforsker årsagerne til, at udvalgte virksomheder 

ikke profilerer sig ved hjælp af konceptet. 

2.4 Læsevejledning 

Dette speciale indeholder 10 kapitler, og jeg har valgt følgende struktur, da den bidrager med en 

skematisk udlægning af hele projektet, og derved fastholder den røde tråd. 

Kapitel 1: Resumen en español. 

Kapitel 2: Forord, indledning og problemfelt, problemformulering, afgrænsning, læsevejledning, 

processtyring, hvad er CSR, Europa-Kommissionen, Howard Rothmann Bowen, RScat, CSR 

pyramiden, delkonklusion. 

Kapitel 3: Videnskabsteori, konstruktivisme, videnskabsteoretisk modspil, den eksplorative tilgang, 

teorier, Catalonien, CSR, hvorfor implementere CSR, skaber CSR profit, den postmoderne 

forbruger, undersøgelsesdesign. kvantitativt casestudie, kvalitativt studie, delkonklusion. 

Kapitel 4: Catalonien, introduktion, det historiske aspekt: 1975-2013, ønsket om øget selv-

stændighed, den catalanske økonomi, de catalanske SMVer, statistik, på nationalt og regionalt plan, 

kritik af statistiske kilder, delkonklusion. 
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Kapitel 5: Den tidlige CSR, introduktion, begyndelsen, gennembrud, opsummering, det socialt 

ansvarlige Spanien, CSR i Spanien, to CSR bølger, i dag, green paper, rammerne for CSR i Spanien 

og Catalonien, undervisning og forskning i CSR, delkonklusion. 

Kapitel 6: Det kvantitative casestudie, introduktion, interessentanalyse, segmenteringskriterier, 

udvælgelsesprocessen, undersøgelsesguide, de fysiske rammer, hypoteser, udarbejdelse af 

spørgsmål, kritik af dataindsamlingsmetode, resultater, delkonklusion. 

Kapitel 7: Den kvalitative undersøgelse, introduktion, teori i brugt interessentanalysen, 

segmenteringskriterier, hypoteser, de fysiske rammer, forståelsesformen, det semi-strukturerede 

interview, interviewpersoner, den første e-mail korrespondance, kritik af datainsamlingsmetode, 

delkonklusion. 

Kapitel 8: Diskussion af resultater, introduktion, definition og kendskab, borgernes viden om CSR, 

årsager til fravalg af CSR, interne faktorer, eksterne faktorer, den økonomiske krise: før og nu, 

store, internationaliserede virksomheder, de catalanske værdier, hvorfor CSR i Catalonien, CSR i 

fremtiden, CSR rådgivning, retningslinjer, Rscat, green washing, de sociale medier, politik, 

delkonklusion. 

Kapitel 9: Diskussion og anbefalinger, introduktion, virksomhedernes identitet, strategisk CSR, 

intern analysefase, CSR rådgivning og innovation, ekstern analysefase, implementeringsfasen, 

casestudie: VertiSub, kritik af faserne, kritik af kapitlets formål, delkonklusion. 

Kapitel 10: Konklusion, perspektivering, interview med virksomhedsledere, komparativ analyse, 

hvad vil forrugeren have. 

2.5 Processtyring 

I forhold til processtyring tager jeg udgangspunkt i Ib Andersens model vedrørende styrings-

faktorer (Andersen, 2002, s. 53). Min hensigt er at følge strukturen i Figur 1 på næste side. 
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Figur 1: Vidensproduktionsprocessen 

 

Problemformuleringen består af de spørgsmål, som specialet søger at besvare. 

Teorien beskriver specialets teoretiske fundament. 

Empiri/data afgrænser emnefeltet, og består af analysens primær og sekundær data. 

Analyse og fortolkning indeholder analyse og fortolkning af de opnåede data fra undersøgelserne. 

Konklusionen svarer på problemformuleringen, og samler op på delkonklusionerne. 

2.6 Hvad er CSR? 

CSR på dansk: virksomhedens sociale ansvar, er et komplekst begreb, hvor rammen er meget løs. 

Definitionen afhænger af, hvem der bruger det, hvor det bruges, og hvad dets formål er. Da mit 

geografiske udgangspunkt er den iberiske halvø, er det kun naturligt at frembringe den spanske 

måde at beskrive konceptet. På spansk siger man: responsabilidad social  (RS) på et generelt plan, 

og responsabilidad social corporativa (RSC) og responsabilidad social empresarial (RSE) på 

virksomhedsplan. Jeg beskæftiger mig mest de to sidstnævnte udtryk, da jeg primært opererer på 

branche- og virksomhedsniveau.  

Tilbage til definitionen. Da begrebet ikke opstod i Spanien, bruger jeg international empiri, hvilket 

jeg anser som nødvendig for at medtage alle begrebets facetter. Grundlæggende handler CSR om, 

hvordan en virksomhed vælger at udvise social ansvarlighed på et frivilligt grundlag. Det vil sige, at 
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CSR kobles på aktiviteter, der ikke er lovpligtige. At udarbejde og implementere en CSR strategi 

afhænger af utallige faktorer. Disse kommer jeg ind på senere, når jeg søger at nuancere emnet i 

forhold til mit segment; den catalanske byggebranche. Det er op til den enkelte virksomhed at 

vurdere, hvad der er vigtigt for netop deres værdier, målsætning m.v. Et utal af definitioner har set 

dagens lys igennem årene, da samfund, brancher og mennesker udvikler sig konstant. Derfor har der 

løbende været, og vil altid være varierende holdninger til, hvad der bedst tjener virksomheder, og 

interessenter. Nedenfor belyser jeg fire forskellige definitioner af CSR, og indkapsler således 

specialets definitionsramme. De stammer hhv. fra Europa-Kommissionen, Howard Rothmann 

Bowen, den catalanske underafdeling af Generalitat; RScat, og Carrolls CSR Pyramide. Disse er 

alle relevante i forhold til afhandlingens fokus, og skal holdes for øje i den videre læsning. 

 Europa-Kommissionen 2.6.1

Europa-Kommissionens (EUK) CSR definition fungerer godt i dette speciale, da konceptet forstås 

som frivillige aktiviteter, der går ud over de lovpligtige krav. Ifølge EUK kan disse aktiviteter 

defineres som socialt ansvarlige, når virksomheder integrerer udvalgte sociale og/eller miljø-

mæssige hensyn i strategien. Dette kan gøres i samspil med interessenter og lokalsamfund, 

samtidigt med, at de handler indenfor lovens rammer. Den er relevant, fordi det er en europæisk, 

godkendt definition, som kan overføres til et hvilket som helst medlemsland. Da Catalonien er del 

af Europa, kan catalanske virksomheder drage fordel af at støtte sig op ad den.  

CSR defineres som virksomhedernes frivillige arbejde med at integrere sociale og miljømæssige 

hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter (EUK, 2013) 

 Howard Rothmann Bowen 2.6.2

Howard Rothmann Bowen, anerkendt amerikansk økonom, udgav i 1953 bogen: Social 

Responsibilities of the Businessman (Bowen, 1953). Han filosoferede over hvilket ansvar erhvervs-

personer var forventet at påtage sig i forhold til samfundet. Netop derfor, har Archie Carroll 

argumenteret for, at han burde kaldes CSRs fader (Carroll og Buchholtz, 2006). Bowen anses som 

en af de første til at sætte ord på social ansvarlighed. Nedenstående definition viser, hvordan man 

definerede begrebet for 60 år siden, og at denne stadig er relevant i dag. 
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It (social responsibility) refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make 

those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and 

values of our society. (Bowen, 1953, s. 6) 

 RScat 2.6.3

Jeg medtager denne definition, fordi den er udarbejdet af Responsabilidad Social en Cataluña 

(RScat); en underafdeling af Generalitat, den catalanske lokalregering. RScat er en udøvende 

instans, der arbejder for at udbrede CSR til det catalanske erhvervsliv. Da jeg beskæftiger mig med 

catalanske virksomhedsforhold, anser jeg den for yderst relevant. Ifølge RScat skal virksomheds-

ledere benytte det som et værktøj, der skal bidrage positivt  til kernestrategin. RSE er derved med til 

at videreudvikle den nuværende forretningsstrategi med nye tiltag i fx økonomiske, sociale eller 

miljømæssige forhold, hvor både interne og eksterne faktorer kommer i spil: 

La RS es un modelo innovador de gestión de las empresas y organizaciones basado en criterios 

responsables en los ámbitos económico, social y ambiental, que se orienta a incrementar su 

competitividad y fomentar su desarrollo sostenible, al tiempo que contribuye a construir una 

sociedad mejor (RScat, 2013). 

 CSR pyramiden 2.6.4

Denne definition inddrager jeg, da den er opstillet som en grafisk model, hvilket er med til at 

overskueliggøre konceptets forskellige niveauer. Archie B. Carrolls Pyramid of Corporate Sociale 

Responsibility (Carroll, 1991) er en firedelt definition, som er relevant, da en virksomhed i den 

catalanske byggebranche kan drage fordel af at benytte en grafisk model, når arbejdet med CSR 

skal påbegyndes (se kapitel 8). Carroll definerer CSR som virksomheders økonomiske, lovmæssige, 

etiske
1
 og filantropiske

2
 ansvar.  Det økonomiske ansvar placeres nederst som pyramidens 

fundament, hvorpå det lovmæssige, etiske og til sidst, det filantropiske ansvar hviler (Carroll 1991). 

På næste side ses Figur 2. 

                                                   
1 Carroll beskriver etik som de alment accepterede regler og normer for fair og retfærdig adfærd, der ikke er nedskrevet 

i loven (Carroll, 1991). 
2 Carroll beskriver det filantropiske ansvar som: those corporate actions that are in responds to society’s expectations 

(...). These include actively engaging in acts or programs to promote human welfare or goodwill (Carroll, 1991). 
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Figur 2: Carrolls CSR Pyramide (Carroll, 1991) 

 

2.6.4.1 De fire lag 

Ifølge Carroll skal virksomheder først og fremmest tjene penge til dem selv og samfundet. Dernæst 

skal de handle indenfor lovens rammer. Det etiske og filantropiske ansvar ligger udenfor lovens 

rammer. Det etiske ansvar repræsenterer samfundets normer, som virksomheder forventes at følge. 

Derimod udgør det filantropiske ansvar aktiviteter, som virksomheder påtager sig for at engagere 

sig i samfundet (Carroll, 1991). Det økonomiske og lovgivningsmæssige ansvar anser jeg som 

håndgribelige emner, som enhver virksomhed forstår, og kan følge ud fra egne og samfundets 

nedskrevne regler og love. Det etiske og filantropiske ansvar åbner derimod op for klassifikations-

problemer. Det kan debatteres, hvornår en handling hører ind under etisk eller filantropisk ansvar. 

Dette kan først defineres, når vi ved hvilket land, branche og virksomhed, vi har med at gøre.  

Eksempel: Lad os antage, at jeg kender et savværk, der støtter plantningen af træer, og jeg vil 

fastsætte handlingens karakter ud fra Carrolls model. Denne handling er ikke en del af virksom-

hedens økonomiske ansvar, og af lovgivningen vil det heller ikke fremgå, at savværket har en 

forpligtelse til at støtte tiltaget. Dog kunne jeg argumentere for at virksomheden givetvis, på grund 
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af dens formål, har etisk forpligtelse til at sørge for, at der er træer i fremtiden. Samtidigt kan jeg 

argumentere for, at det er en filantropisk gerning, da den etiske aktivitet kun gælder de træer, som 

savværket selv fælder. 

2.7 Delkonklusion 

I dette kapitel har jeg beskrevet formålet med mit speciale, dets problemfelt, problemstilling, 

afgrænsning og processtyring, og bidraget med en læsevejledning, hvorved læseren nu kender den 

overordnede strategi bag de kommende kapitler. Jeg har introduceret læseren til CSR, og belyst fire 

relevante definitioner. CSR handler om, hvordan virksomheder lever op til deres økonomiske, 

sociale og miljømæssige ansvar internt og eksternt - på frivillig basis. Dette ansvar varierer fra land, 

branche og virksomhed, da der er forskel på værdier, prioriteter og ideologiske ståsteder. 

I næste kapitel gennemgår jeg mit videnskabsteoretiske og teoretiske fundament. Jeg vil beskrive de 

valgte undersøgelsesmetoder og diskutere årsagerne til at engagere sig i CSR. 
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3 Videnskabsteori 

For at give læseren den bedst mulige indgang til formålet med specialet vil jeg redegøre for min 

erkendelsesramme. I forlængelse fremlægger jeg de valgte teorier for henholdsvis Catalonien og 

CSR. Dette skaber en rød tråd fra det videnskabsteoretiske udgangspunkt, til udførslen af 

undersøgelserne til den efterfølgende analyse og fortolkning af resultaterne, og konklusionen. 

3.1 Konstruktivisme 

Jeg vælger at have et konstruktivistisk syn på verden. Dette betyder, at jeg bevæger mig hen imod 

tanken om, at man handler med mange sandheder (Esmark et al, 2005, s. 16). En konstruktivist 

afviser ikke, at subjekter og objekter findes, men afviser, at deres mening er givet på forhånd 

(Esmark et al, 2005, s. 17). Jeg erkender, at jeg er med til at afgøre, hvordan verden ser ud, og 

forstås. Derfor er jeg ikke på udkig efter én sandhed, da den ikke findes. Således er jeg bekendt 

med, når jeg foretager mine undersøgelser, og behandler mit data, at der ikke kun er én måde at se 

verden på. Dette skaber et dynamisk samspil mellem læserens og min fortolkning af specialets 

indhold. Jeg vil drage konklusioner udledt af de anvendte teorier, dataindsamlingsmetoder og 

sekundær empiri. Fordelen ved denne retning er, at virkeligheden skabes, mens jeg undersøger den. 

 Videnskabsteoretisk modspil 3.1.1

For at begrunde mit videnskabsteoretiske ståsted, bringer jeg to andre retninger. Den første er logisk 

positivisme. Det er en empiristisk, filosofisk retning udviklet i 1920'erne af Wienerkredsen; en 

gruppe tyske filosoffer (DenStoreDanske, 2013). Den logiske positivist hævder, at al forskning og 

erkendelse bør basere sig på erfaring og empirisk undersøgelse; erfaringsvidenskab (DenStore-

Danske, 2013). Den samlede videnskab er mængden af sande udsagn om verden og deres 

forbindelser. Derfor gælder de samme stramme love for alle videnskaber som for naturvidenskaben, 

således at videnskaber forenes i en hierarkisk enhedsvidenskab. I forhold til mit projekt er denne 

retning ikke fyldestgørende, da jeg arbejder med tanken om, at der findes flere sandheder. 

Kritisk Rationalisme er en anden retning, fremlagt af den østrigske videnskabsfilosof Karl Popper
3
. 

Kritiske rationalister anser videnskabelige udsagn som ikke-verificerbare; at den menneskelige 

erkendelse og videnskab gør fremskridt ved, at teorier kritiseres gennem observation og ved 

                                                   
3 Karl R Popper (1902-1994) erstatter den logiske positivismes distinktion mellem meningsfulde og meningsløse udtryk 

med en distinktion mellem videnskabelige og uvidenskabelige påstande. I The Open Society and Its Enemies (1945) 

kritiserer han bl.a. Platon, Hegel og Marx for deres tro på, at historiens gang er styret af love (DenStoreDanske, 2013).  



Corporate Social Responsibility i den Catalanske Byggebranche 
Kandidatspeciale ved cand.ling.merc. studiet 

Copenhagen Business School 

 

Malene Junget Hartmann  Side 18 af 89 

 

fornuftens hjælp (DenStoreDanske, 2013). Poppers teori står i kontrast til den logiske positivismes 

hævdelse af verifikation og induktion som værktøj til erkendelse. I forhold til mit fokus er denne 

retning heller ikke fyldestgørende. Hvis jeg valgte at følge denne, kunne jeg aldrig være sikker på, 

at en givet beskrivelse af virkeligheden var sand. Dette er trods alt nødvendigt, da jeg arbejder hen 

imod at besvare en problemstilling, hvor jeg løbende er åben overfor nye input. 

3.2 Den eksplorative tilgang 

Jeg har en overvejende eksplorativ tilgang til projektet, da jeg vil besvare problemstillingen ud fra 

hvordan og hvorledes. Fordelen ved denne tilgang er, at jeg igennem nye forståelser opnår skarpere 

koncepter, prioriteter og definitioner, og derved kan forbedre de endelige undersøgelser (Blumberg, 

2008). Tilgangen går godt i spænd med den konstruktivistiske retning, da begge tillader åbenhed 

samtidigt med at være resultatorienterede. Jeg er derfor løbende opmærksom på, at jo mere viden 

jeg opnår om Catalonien, CSR og den catalanske byggebranche, desto større er muligheden for, at 

mit fokus for detaljerne ændrer sig. Derfor gælder det om at få så bred en beskrivelse af forholdene 

som muligt. Dog er jeg opmærksom på at bevare den røde tråd, og holde fokus på de nævnte 

overemner, så jeg ikke ender med data, der peger i øst og vest. 

3.3 Teorier 

Nu vil jeg præsentere læseren for mit teoretiske ståsted, der skal danne fundament for besvarelsen af 

problemstillingen: (...) hvorfor udvalgte catalanske virksomheder i byggeindustrien fravælger at 

implementere CSR i deres kernestrategi og diskuterer efterfølgende, hvorledes konceptet kan 

inkorporeres hos virksomhederne fremadrettet. Derudover vil afsnittet forståeliggøre den 

kompleksitet der opstår, når emnerne flettes sammen. Hvor det er relevant, sammenkobler jeg de 

valgte teorier med empirien, idet jeg søger at benytte dem på et praktisk niveau. For Catalonien 

tager jeg udgangspunkt i national identitet og sociologi. Disse kan kategoriseres som videnskabelige 

grundopfattelser indenfor nationalisme, identitet og samspillet mellem individ og samfund. I kapitel 

4 inddrager jeg en bred vifte af nyere historisk, politisk og økonomisk data fra, og om Catalonien, 

der både understøtter analysen af min problemstilling, og er relevant for forståelsesrammen. 

Læseren vil således danne sig et solidt vidensfundament, der skal inddrages, når specialets resultater 

analyseres og fortolkes i kapitel 8. I forhold til CSR findes der, som beskrevet i kapitel 2, utallige 

måder at gribe det an på. Grundet kompleksiteten vælger jeg at fremlægge og diskutere tre teorier: 
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shareholder, stakeholder og strategisk CSR teori, der alle bidrager positivt i afviklingen af egne 

undersøgelser og besvarelsen af problemformuleringen. 

 Catalonien  3.3.1

Jeg beskæftiger mig med Catalonien i forhold til CSR, da jeg som nævnt, nærer stor interesse og 

nysgerrighed for området. Ved hjælp af nøje udvalgte teorier vil jeg udpege de primære årsager til, 

at jeg drages af det catalanske samfunds værdier, og erhvervsliv. Da den økonomiske krise indtraf, 

havde byggebranchen et solidt fodfæste, hvorefter den blev hårdt ramt, da mange handlede kort-

sigtet. Dette tema er interessant at undersøge i sig selv. Jeg vil argumentere for, at catalanerne beror 

deres identitet på en markant historie, eget sprog, økonomiske position og selvstændighedsønsket. 

Disse går jeg i dybden med nedenfor. 

3.3.1.1 National identitet 

Ifølge norsk socialantropolog Thomas Hylland Eriksen
4
 bliver et individ del af en gruppe det 

øjeblik, det identificerer sig med gruppen. Catalonien er et samfund, der beror sin identitet på en 

karakteristisk historisk udvikling, eget sprog og økonomiske position. Regionen begyndte at udvikle 

sig til det vi i dag kender som Catalonien i år 1150
5
, og befolkningen har siden da holdt fast i den 

catalanske identitet. Den aktuelle politiske situation
6
 viser bl.a. dette. Hylland Eriksen ser tillige 

nationen som grundlag for individets personlige selvforståelse, da selvopfattelsen bliver styrket 

gennem identifikation med nationen. Når et folkeslag opnår denne særlige nationalfølelse, kan den 

skabe en følelse af social samhørighed (Eriksen, 2013). Jeg vælger at bringe denne teori, da den 

forklarer, hvad der giver identitet til et individ i forhold til det samfund, vedkommende er del af. 

3.3.1.2 Sociologisk teori
7
 

3.3.1.2.1 Historisk sociologi 

Indenfor det sociologiske spektrum findes en gren, der omhandler historisk sociologi. Denne teori 

beskæftiger sig med historiske samfundsforhold, og hvordan den sociale struktur ændrer sig over 

tid. Denne tankestrøm er relevant i forhold til Catalonien, da faktorer som økonomisk udvikling, 

                                                   
4 (1962-) Norsk professor, socialantropolog og samfundsdebattør. Han anses som specialist i identitet, etnisitet, 

globalisering og glokalisering (Eriksen, 2013). 
5 I år 1150 blev Cataloniens første lovsamling underskevet: Usatges (Jensen, 2005). 
6 Præsident for Generalitat Artur Mas er formand det nationalistisk orienterede, social-demokratiske Convergència 

Democràtica de Catalunya (CDC). Han arbejder mod at få en afstemning vedrørende øget selvstændighed på plads. 
7 Karl Marx, Max Weber & Emile Durkheim brugte bl.a. den historisk sociologiske tilgang (DenStoreDanske, 2013). 
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kulturelle strømninger og politiske relationer har, og har haft betydning for samfundets 

selvopfattelse (DenStoreDanske, 2013). Overordnet kan historisk sociologi inddeles i tre analyse-

niveauer. Det verdenshistoriske niveau ser hele verden som et system præget af kapitalismens 

ekspansion; Catalonien påvirkes, som andre europæiske samfund af globaliseringen, der stiller krav 

til, hvordan erhvervslivet bør drive handel. Det makrohistoriske niveau er optaget af sammen-

hængen mellem statsdannelse, de sociale klassers fremkomst og forsvinden, produktionsforhold, og 

den kollektive gøren og laden i det offentlige rum. Den catalanske befolkning påvirkes af interne 

strømninger, fx den økonomiske krise, og søger derved at holde fast i en fælles identitet. Det 

mikrohistoriske niveau lægger vægt på menneskelig interaktion; Hvorledes individet og dets 

omgivelser ændrer sig over tid. Det er ændringer, som den enkelte person har begrænset indflydelse 

på (DenStoreDanske, 2013). Her vil der altid være delte meninger om, hvordan og hvorfor et 

samfund er blevet, som det er. I Catalonien beror befolkningen sin identitet på historien, kulturen, 

sproget og erhvervslivet, hvilket kapitel 4 vil øjensynliggøre. 

3.3.1.2.2 Strukturationsteorien 

Den britiske sociolog Anthony Giddens (f. 1938) har beskæftiget sig med udviklingen af samfunds-

teorier, og har foretaget sociologiske analyser af det moderne samfund. Han udviklede 

Strukturationsteorien; en analyse af begreberne agent; den handlende, og struktur; stedet hvor den 

handlende færdes. Giddens stiller individ og samfund; mikro/makroniveauet op mod hinanden, og 

beskriver den spænding, der opstår. Denne teori har relevans for min forståelsesramme, da Giddens 

kæder individet sammen med samfundet, og argumenterer for, at strukturen både skal ses som 

midlet til, og resultatet af menneskets handlinger (Giddens, 1984).  Udfra denne teori er den 

catalanske befolkning et samfund, der følger en unik struktur, med nationen og erhvervslivet som 

holdepunkt. Giddens beskæftigede sig også med teorier indenfor globalisering, især med fokus på 

det moderne samfunds indflydelse på individets social- og privatliv (Giddens, 2007).  

Ifølge Giddens er moderniteten præget af en institutionel refleksivitet, hvor de mere traditionelle 

værdier undermineres. Catalonien påvirkes af globaliseringen, hvilket skaber forandringer både på 

makro- og mikroniveau. Denne tanke er relevant i forhold til CSR, der havde sit gennembrud i 

Spanien i begyndelsen af det 21. århundrede (se kapitel 8, afsnit 8.3 ). Jf. Giddens, svækkes den 

traditionelle levevis pga. den øgede internationalisering, hvorved borgerne må træffe livsstilsvalg 

for at opretholde deres identitet som individer og gruppe. De europæiske velfærdsmodeller kan kun 
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overleve, hvis de bliver opdateret i forhold til nye globale udfordringer og medlemslandenes interne 

problemer (Giddens, 2007). Den catalanske byggebranches trivsel forstås bedre, når man tager 

højde for modernitetens og globaliseringens støt stigende indflydelse. 

 CSR 3.3.2

3.3.2.1 Shareholder teori 

Shareholder teorien blev forfattet af den amerikanske økonom Milton Friedman, der i 1970 udgav 

den klassiske artikel The social responsibility of business is to increase its profits (Friedman, 1970). 

Hans grundlæggende filosofi er, at en virksomheds eneste ansvar er at skabe profit for sig selv. 

Teorien forklarer derved, hvorfor virksomheder fravælger at implementere CSR; fordi det ikke øger 

deres indtjening. Ifølge Friedman er sociale aktiviteter kun acceptable, hvis loven påkræver det, 

eller, hvis de bidrager til maksimering af aktionærenes udbytte. I artiklen argumenterer han for at: 

There is one and only one social responsibility of business - to use its resources and engage in 

activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to 

say, engages in open and free competition without deception or fraud. (Friedman, 1970) 

Ledelsens hovedansvar er at efterkomme aktionærenes ønsker, øge profitten samt efterleve loven og 

de sociale normer i samfundet. Denne definition tager ikke hensyn til CSR, globalisering og 

økonomiske kriser, der har støt stigende betydning for en virksomheds identitet og valg af 

forretningsstrategi. 

3.3.2.2 Stakeholder teori 

Jeg bringer stakeholder teorien, da den står i kontrast til shareholder teorien, og er særligt relevant i 

forhold til mit fokus. Her er ledelsens førsteprioritet at tilgodese sine interessenters behov. I forhold 

til den catalanske byggebranche kan dette fx gøres ved at forbedre arbejdsplads- og kundeservice-

forholdene, investere i deres samarbejdspartnere, eller være i dialog med lokalområdet. Teorien 

blev kædet sammen med CSR af Robert Freeman i 1984. Han udtalte, at ledelsens opgave er at 

tilfredsstille sine stakeholders interesser. Stakeholders definerer han således:  

Any group or individuals who can affect, or is affected by the achievement of the organization’s 

objectives. (Freeman, 1984) 
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Alle der påvirkes af, eller selv påvirker virksomhedens handlinger, er stakeholders, og er med til at 

forme dennes identitet. Det er fx ledelsen, de ansatte, kunder, samarbejdspartnere eller leverandører 

m.fl. Ved hjælp af denne teori kan jeg besvare problemformuleringen ved at argumentere for, at 

stakeholderne ikke tilgodeses nok i virksomhedernes strategiske overvejelser. 

3.3.2.3 Strategisk CSR Teori 

Strategisk CSR Teori er fremsat af Michael Porter
8
 og Mark Kramer

9
. De argumenterer for, at 

virksomheder bør have en strategisk tilgang til arbejdet med CSR i forhold til interne og eksterne 

faktorer. Ud af de tre CSR teorier, vurderer jeg denne til at være den mest fyldestgørende, da den 

udover at have en teoretisk tilgang til konceptet, også kan bruges i praksis. I det 21. århundrede har 

Porter og Kramer beskæftiget sig med CSR, hvilket har medført udgivelsen af to artikler, som er 

relevante for mit speciale. I 2002 udgav de en artikel om strategisk filantropi, og i 2006 en artikel 

hvor de ændrede fokus til strategisk CSR. I den sidstnævnte argumenterer de for, at virksomheders 

CSR aktiviteter bør have en strategisk tilgang. Når de opnår dette, vil konkurrenceevnen forbedres. 

I The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy (Porter og Kramer, 2002), påpeger Porter 

og Kramer, at mange virksomheder udøver ufokuseret filantropi, fx ved at give små donationer 

uden at have en strategisk bagtanke. Her giver de Friedman ret i, at så længe det sociale og 

økonomiske engagement er adskilt i virksomheden, er det ikke mere gavnligt, end hvis de ansatte 

eller aktionærerne selv havde doneret penge til velgørenhed. Porter og Kramer argumenterer for, at 

virksomheder bør donere til strategisk udvalgte velgørenhedsmodtagere. Derved kombineres det 

sociale og økonomiske engagement, hvilket bør forbedre konkurrencedygtigheden. For mit segment 

(se kapitel 6) gælder det om fastlægge aktiviteter, der både forbedrer stakeholdernes velfærd, og den 

økonomiske situation. Dette kommer jeg nærmere ind på i kapitel 8. Med artiklen flytter Porter og 

Kramer fokus fra, hvorfor virksomheder skal engagere sig i CSR, til hvordan de skal gribe det an, 

hvilket jeg vurderer som relevant, hvis mit segment vil implementere CSR. Helt konkret kan 

ledelsen benytte Porters Diamantanalyse
10

 til at målrette deres CSR aktiviteter.  

                                                   
8 Michael Eugene Porter (1947-): Amerikansk professor i ledelse og økonomi samt leder af Institute for Strategy and 

Competitiveness ved Harvard Business School. 
9 Mark R. Kramer er administrerende direktør for FSG (Social Impact Consultants). 
10 Michael Porter fremviste sin Diamantmodel i: The Competetive Advantage of Nations i 1990. Porter argumenterer 

for, at en virksomheds succes i vis grad afhænger af hjemlandets karakteristika. Virksomheders konkurrencemæssige 

fordel er et produkt af hjemlandets tilstand og virksomhedens strategi; de interne og eksterne faktorer (Porter, 1990). 
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Med artiklen: Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 

Responsibility, bliver begrebet tilføjet endnu en dimension. Som udgangspunkt bør virksomheder 

have en strategisk tilgang til CSR for at forbedre deres konkurrencemæssige position. Dette gør de 

ved at fokusere på aktiviteter, der ligger tæt op ad deres kernekompetencer, hvilket bør give 

profitabelt udbytte (Porter og Kramer, 2006). I kapitel 9 afsnit 9.3 bearbejder jeg denne tilgang. 

3.3.2.3.1 Kritik af Strategisk CSR Teori 

Ovenstående argumenter indeholder den samme svaghed. Hvis virksomhederne glemmer at 

fokusere på lige dele interne og eksterne faktorer, kan CSR aktiviteterne blive ukoordinerede og 

usammenhængende, hvilket ikke styrker den langsigtede konkurrencedygtighed. Derudover 

bidrager hvert argument hos Porter og Kramer med et generisk rationale, som ikke kan overføres 

direkte til en specifik virksomhed eller industri. Dette gør jeg i kapitel 9. 

3.4 Hvorfor implementere CSR? 

Med de valgte teorier præsenteret, vil jeg nu diskutere, hvorfor virksomheder bør engagere sig i 

CSR i forhold til globaliseringen, den økonomiske krise og mit segment.  De to danske CSR 

forskere Helene Djursø og Peter Neergaard sondrer mellem tre interessante begrundelser: den 

instrumentelle, institutionelle og emotionelle (Djursø & Neergaard, 2006). Ved den instrumentelle 

begrundelse vælger virksomheden at engagere sig i CSR, fordi ledelsen mener, at engagementet vil 

styrke brandet, konkurrenceevnen og muligvis reducere dens omkostninger, hvilket vil resultere i en 

positiv bundlinje. Virksomheder der benytter CSR institutionelt, engagerer sig, fordi deres 

stakeholders forventer det, eller fordi deres konkurrenter gør det. Virksomheder der begrunder deres 

engagement med en emotionel tilgang, engagerer sig fordi, det er det rigtige at gøre. Her vil jeg 

påpege, at hver for sig kommer disse tre begrundelser ikke nødvendigvis mit segment til gode, men 

at kombinationen af fx den instrumentale og institutionelle kan være fordelagtig, hvis ledelsen har 

en realistisk tilgang til processen.  

3.5 Skaber CSR profit? 

Denne diskussion tog for alvor til med Friedman. På den modsatte side argumenteres der for, at 

CSR engagementet bør bero på virksomheders ønske om at udvise frivillig social ansvarlighed, hvor 

profit ikke er det primære mål. Jeg vil nu redegøre for, hvorfor denne debat er aktuel, og relevant 

for mit projekt.  
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Der kan være mange omkostninger forbundet med at engagere sig i CSR. Disse kan omfatte: 

administrations-, rapporterings-, eksterne kommunikations- og uddannelsesomkostninger (Djursø & 

Neergaard 2006). Dette kan ende med at have en negativ påvirkning på mit segments muligheder. 

Det er essentielt, at ledelsen ser en dybere mening i at engagere sig; at CSR kan forliges med de 

nuværende værdier, og at der er vished om, at investeringerne er rentable – både i forhold til 

indtjening, og forholdet til stakeholderne. I Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good 

for Your Company and Your Cause (Kotler og Lee, 2004) påpeger Philip Kotler og Nancy Lee, at 

der kan trækkes visse ligheder mellem at være i fysisk god form og engagere sig i CSR. Hvis man 

er i god form, kommer man bl.a. til at se bedre ud, bliver sundere indefra, og lever længere. Ved at 

udvise CSR vil et firma tage sig bedre ud overfor deres nuværende og potentielle interessenter, i 

pressen og måske i retssalen. Kotler og Lee argumenterer for, at et CSR engagement smitter positivt 

af på disse nøglefaktorer, som kan føre til øget profit; herunder et styrket brand. Det er dog 

kompliceret at måle effekterne af CSR. Problemet ligger ikke i at måle det økonomiske aspekt, men 

i at opgøre de sociale og miljømæssige initiativer, og derefter påvise, hvordan, og hvor de tilfører 

virksomheden værdi. Et andet problem er, at man ikke kan måle de konkrete resultater. Under-

søgelser der vedrører sammenhængen mellem CSR og profit, bidrager ikke nødvendigvis med 

entydige resultater. I 2003 samlede Margolis og Walsh 95 undersøgelser om CSR, hvor firmaernes 

økonomiske præstationer blev opgjort på 70 forskellige måder (Margolis og Walsh, 2003, s. 7). Da 

det er så kompliceret at måle sammenhængen mellem CSR og profit, foreligger der ikke nogen 

entydige resultater, og diskussionen er fortsat aktuel. 

3.6 Den postmoderne forbruger 

At CSR oplever øget opmærksom i erhvervslivet, skyldes til dels den postmoderne forbruger. Det 

postmoderne
11

 samfund har medført nye forbrugsmønstre og forbrugere, der især kendetegnes ved 

at have fokus på image. Forbrug er blevet en social handling, hvor følelser, relationer og politiske 

ideologier kommer til udtryk. Den postmoderne forbruger bruger i høj grad produkter og brands til 

at udtrykke, og positionere sig selv overfor omverdenen. Forbrugeren er ikke kun loyal overfor 

                                                   
11 I 1980erne introducerede sociologien postmodernismen som en ny kritisk erkendelsesmåde og som en erkendelse af 

nye samfundsmæssige forandringer. Postmodernismen gør op med en universel vestlig tænkning, der bygger på 

rationalitet, objektivitet og totalitetstænkning. I stedet bliver begreber som ambivalens, uforudsigelighed, flertydighed, 

differentiering, strømme, dialoger, spil og ironi væsentlige dele af den postmoderne tænkning, og bruges i analysen af 

det postmoderne samfund (DenStoreDanske, 2013). 
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brands, men derimod loyal overfor det image, han/hun selv ønsker at producere. Om den 

postmoderne forbruger siger Henrik Vejlgaard i sin bog Cool & Hip Marketing: 

Mennesker får også identitet fra forbrug af produkter og brands. Forbrug er faktisk en af de 

aktiviteter, som på mange måder er indbegrebet af livsstil i dag. Produkter og brands giver både 

personlig identitet og social identitet (Vejlgaard 2001). 

Det 21. århundredes fokus på etiske spørgsmål vedr. fair trade, sundhed og klima bevirker, at den 

postmoderne forbruger ligeledes ønsker at producere et image, der signalerer omsorg og social 

ansvarlighed overfor samfundet. Det ønskede image produceres gennem brug af brands, der 

signalerer social ansvarlighed som følge af et CSR engagement. Virksomheder kan derfor vælge at 

engagere sig i CSR for at imødekomme interessenternes behov. 

3.7 Undersøgelsesdesign 

Da jeg både benytter mig af en kvalitativ og en kvantitativ dataindsamlingsmetode, vil jeg nu kort 

forklare, hvorfor jeg har valgt begge metoder, og hvad de hver især bidrager med i forhold til at 

besvare problemformuleringen. 

 Kvantitativt casestudie 3.7.1

Jeg anvender en kvantitativ metode, da jeg udforsker årsagerne til, at udvalgte catalanske 

virksomheder i byggeindustrien, ikke udviser CSR. Her benytter jeg et online spørgeskema
12

 som 

mine respondenter, via et link i e-mailen, skal besvare ved hjælp af multiple-choice svarmuligheder. 

De må sætte så mange krydser som de vil, og tilføje en kommentar, hvis de har lyst. Spørgsmålene 

og svarmulighederne udarbejdes på spansk, hvilket skaber troværdighed og tillid mellem segmentet 

og mig selv. En sådan undersøgelse kræver tid, da respondenterne skal have tid til at besvare 

spørgsmålene, og den stiller samtidigt krav til høj reliabilitet og validitet. Til slut havde jeg kun 

opnået 19 besvarelser. Derfor benævner jeg det som et casestudie; en stikprøve kan bruges som 

pejlemærke på den realistiske situation ude hos virksomhederne. 

                                                   
12 Til at lave mit spørgeskema har jeg anvendt Survey Monkey. Denne blev valgt udfra brugervenlighed og muligheden 

for at skræddersy min undersøgelse (Survey Monkey, 2013) 
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 Kvalitativ undersøgelse 3.7.2

Jeg anvender også en kvalitativ undersøgelsesmetode for at formulere, og identificere nye 

sammenhænge med en indgangsvinkel, der både ser på historiske, kulturelle, erhvervsmæssige og 

aktuelle årsager, og fordi jeg vil udrede mine hypoteser i dybden. Det er en eksplorativ metode, der 

ofte benyttes i forbindelse med nytænkning af en problemstilling eller et genstandsfelt, hvilket 

stemmer overens med min målsætning. Fremgangsmåden er opbygget af deskriptive, forklarende og 

eksplorative spørgsmål, der enten vil be- eller afkræfte mine hypoteser, som foreligger i kapitel 6. 

Jeg vil udføre fire semi-strukturerede interviews, hvilket kræver skarpe kvalitetskriterier. De 

vigtigste i forhold til mit fokus er: gennemsigtighed, forskelligartethed, gensidig forankring af teori 

og empiri og generaliserbarhed (Kvale, 1997). Jeg gjorde mine interviewpersoner opmærksomme 

på, hvorledes deres udtalelser vil indgå i analysearbejdet, og at deres navne bliver nævnt i 

analysearbejdet, hvilket de ikke havde noget imod. Et interview foretages over Skype, og de tre 

andre, ansigt-til-ansigt i Barcelona. Jeg tog på denne ekskursion for at opnå uddybende viden om 

mit problemfelt. Alle fire interviews foretages på spansk (se bilag 9). 

3.8 Delkonklusion 

Jeg har nu belyst min teoretiske indgangsvinkel til Catalonien og CSR. Catalonien er et samfund, 

der beror sin identitet på sin historie, kultur og økonomiske position (se kapitel 3). I forhold til CSR 

i det catalanske erhvervsliv er det tydeligt at se, at der både hersker traditionelle og moderne 

tankestrømme. CSR handler om, hvordan virksomheder viser økonomisk og socialt ansvar overfor 

sig selv og sine stakeholders. Her har jeg en kritisk tilgang til konceptet, da jeg vil opnå så 

realistiske og brugbare resultater som muligt. Årsagerne til at engagere sig i CSR afhænger bl.a. af 

udgangspunktet for implementeringsarbejdet, samt ledelsens forventninger til resultaterne. CSR 

skal både skabe profit, og ses som en tilføjelse til brandet og værdisættet. Den postmoderne 

forbruger vægtes også højt, da han/hun er med til at sikre firmaernes overlevelse. 

I næste kapitel bliver læseren introduceret til det catalanske samfund og erhvervsliv. Her vil jeg 

reflektere over, hvordan regionen fremstår som helhed, og hvorledes byggebranchen tager sig ud i 

forhold til de vilkår, den handler under. 
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4 Catalonien 

4.1 Introduktion 

Det er kun naturligt at inddrage information og statistik vedrørende Catalonien, da jeg foretager de 

valgte undersøgelsesmetoder her. Dette kapitel indeholder et historisk overblik over perioden fra 

1975-2013, hvilket bidrager læseren med nyttig baggrundsviden om den catalanske identitets 

fremkomst. Jeg inddrager den økonomiske faktor, da erhvervslivet består af mange små og 

mellemstore virksomheder  (SMVer), og har landets højeste BNP (se bilag 1). Derudover vil jeg 

diskutere krisens påvirkning på samfundet og byggesektoren. Denne viden skal holdes for øje i den 

videre læsning.  

Spanien gik fra diktatur til demokrati i 1975. Dette betyder, at det moderne, demokratiske samfund 

først kom i gang med at definere sig herefter, og CSR i sin nuværende form, havde sit egentlige 

indtog i starten af det 21. århundrede. Catalonien har altid defineret sig ved sin stærke samfunds-

mæssige og økonomiske position i forhold til resten af Spanien. Her tillægger den nuværende 

regering med Artur Mas formand for det social demokratiske, nationalistiske Convergència 

Democràtica de Catalunya (CDC), de traditionelle, catalanske værdier vægt. Krisen har sat sit præg 

på hele den iberiske halvøs økonomiske situation; dog formår regionen at stå mere stabilt end resten 

af landet, bla. på grund af turistbranchen, som er en frugtbar indtjeningskilde. I kapitel 4 behandler 

jeg det historiske aspekt vedrørende CSR, og konceptets udbredelse i Spanien og Catalonien. 

4.2 Det historiske aspekt: 1975-2013 

1975-1979 I 1975 døde diktator Francisco Franco. Han havde siddet på magten siden 1939, hvor 

han havde tilkæmpet sig sin position under den spanske borgerkrig. Spanien blev ført 

ind i et parlamentarisk demokrati med Juan Carlos I som konge. De følgende 3 år var 

landet i rivende politisk udvikling; i 1978 blev Spaniens nye forfatning vedtaget
13

, og i 

1979 blev Cataloniens første statut vedtaget. Denne gav den catalanske regering 

selvbestemmelse indenfor bl.a. uddannelse og kultur (Jørgensen, 2009, s. 156).  

1980-1992 I løbet af de næste ti år fik Catalonien egen politistyrke, distriktsadministration og 

højesteretsdomstol, hvor der på den politiske front blev kæmpet for øget 

selvbestemmelse. For at fremme udbredelsen til det catalanske sprog blev la Ley de 

                                                   
13 88% stemte ja. Indførslen af de 17 autonomier skulle stabilisere, og styrke demokratiet (Jørgensen, 2009). 
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Normalización Lingüistica vedtaget i 1983. Under Felipe Gonzálezs (PSOE) 

regeringsperiode blev Spanien både medlem af NATO i 1982, og den Europæiske 

Union (EU) og det Europæiske Økonomiske Fællesskab i 1986, hvilket fik handels-

mulighederne til at stige, især i Catalonien. 

1992-2005 I 1992 indførte EU det Indre Marked
14

, OL blev afholdt i Barcelona, og i 1999 kom 

euroen til. Ved nationalvalget i 2004 stod det konservative parti Partido Popular (PP) 

til at vinde, men Al-Qaedas terrorattentat i Madrid tre dage forinden forhindrede dette. 

Formand José María Aznar beskyldte ETA
15

 for at stå bag, og da PP samtidigt støttede 

USA’s invasion af Irak, hvilket mange spaniere var imod, blev José Luis Rodríguez 

Zapatero fra det socialdemokratiske Partido Socialista Obrero Español (PSOE) valgt.  

2005-2010 I 2005 godkendte La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y 

Números (ICANN, 2005) .cat - det første online domæne til et sprogfællesskab. Nu 

var Catalonien officielt online. Spaniens ledighed nåede et lavpunkt på knap 8% i 

slutningen af 2007, hvor landet var på toppen af en højkonjunktur, som tillod 

skabelsen af mere end halvdelen af alle nye job i eurozonen mellem 2002-2005 

(Ritzau, Politikken, 2013). Convergència i Unió
16

 (CiU) sejrede ved lokalvalget i 

2010, og formanden Artur Mas sidder på posten i dag. Partiet tiltrak flest vælgere bl.a. 

ved at love økonomiske forbedringer og mindske arbejdsløsheden, hvilket 

befolkningen havde haft et forhøjet ønske om siden krisen indtraf i 2008
17

.  

2011-2013 I dag bor der 7,56 millioner i Catalonien, ud af 44 millioner på landsplan (Generalitat 

de Catalunya, 2013). Regionen står for 20% af Spaniens samlede økonomi, og 30% af 

den spanske eksporthandel. Regionen har en arbejdsløshedsprocent på 22,5, lidt lavere 

end det nationale tal på 27 (Ritzau, Politikken, 2013). Agència per a la competitivitat 

                                                   
14 EUs indre marked sikrer fri handel blandt de 28 medlemslande. 
15 Euskadi Ta Askatasuna: Baskisk paramilitær separatistgruppe, der kæmper for Baskerlandets løsrivelse ved at bruge 

voldlige midler. I 2011 valgte ETA dog at nedlægge permanent våbenhvile. 
16 CiU blev etableret i 1978 i Catalonien, og er en sammenslutning af  to partier: Det libralistiske Convergència 

Democràtica de Catalunya og det kristen-demokratiske parti Unió Democràtica de Catalunya.  
17 En verdensomspændende økonomisk krise indtraf i december 2007, og slog igennem i Europa i september 2008. Den 

blev indledt af en uholdbar kraftig øgning af boligpriserne i USA, hvilket fik boligboblen til at briste. Derudover tvang 

andre essentielle indikatorer verdensøkonomien i sænk; høje oliepriser, som førte til forhøjede fødevarepriser; der 

bevirkede den globale inflation, som betød, at flere store, veletablerede banker gik konkurs, hvilket endte med øget 

arbejdsløshed verden over (Ritzaus Bureau, 2013). 
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de l’empresa (ACCIÓ) og Invest in Catalonia (InvestInCatalonia, 2013) er 

underafdelinger af Generalitat, der promoverer regionens konkurrencedygtighed, både 

nationalt og internationalt. ACCIÓ vil gerne vise fordelene ved at investere i regionen 

bl.a. indenfor: innovation, ledelse og teknologi, kreativitet og den globale lokalitet 

(ACCIÓ, 2013). Invest in Catalonia er rettet mere mod internationale samarbejds-

partnere, og oplyser bl.a. om de brancher, der er værd at investere i
18

. Her nævnes 

byggesektoren ikke, da den hverken fremstår som innovativ eller konkurrencedygtig, 

hvilket krisen kan være skyld i. I dag holder over 3300 udenlandske firmaer holder til 

i Catalonien, og mere end 5500 catalanske firmaer har udenlandsk deltagelse i deres 

kapital (Eksportrådet, 2011). Her forekommer investering primært i industrien 

indenfor bl.a.: fødevarer, kemikalier, bil-, metal-, og farmaceutisk-bioteknologisk 

industri (Eksportrådet, 2011). Catalonien tildeler 1,64% af sit BNP til research & 

development, og den videnskabelige produktion tegner sig for 1% af verdens-

produktionen, på lige fod med Skotland. 

4.3 Ønsket om øget selvstændighed 

Ønsket om øget selvstændighed, og styrkelse af økonomien er begge vigtige temaer for catalanerne. 

Især de mere nationalistiske af slagsen ser gerne en reel løsrivelse finde sted. Catalanerne debatterer 

løbende, om Catalonien vil blive smidt ud af EU, hvis de forlader Spanien (Kloch, 2013). Den 

catalanske tænketank Cercle d’Estudis Sobiranistes
19

 har udtalt, at hvis løsrivelse finder sted, skal 

de nye stater genforhandle deres tilknytning til EU, hvilket vil kræve en fremprovokeret 

samarbejdsvilje. Der er dog før i tiden sket løsrivelsesprocesser rundt om i verden. I 1962 erklærede 

Algeriet sig uafhængigt af Frankrig, og trådte ud af EF
20

, hvilket Romtraktaten
21

 ikke havde taget 

højde for. Her måtte medlemslandene improvisere sig frem til en modifikation af fællesskabets 

grænser, og først i 1992 formaliserede Maastrichttraktaten, Algeriets udtræden (EU-oplysningen, 

                                                   
18 Food & drink, automotive, biopharma, chemical, creative industries, ICT og Med-tech (InvestInCatalonia, 2013). 
19 Organisationen udarbejder juridiske argumenter, der støtter op om den catalanske uafhængighed. Stiftet af dommer 

Alfons Tena og juraprofessor Héctor López Bofill, kendte for deres samarbejde med bl.a.  CiU og ERC (Kloch, 2013). 
20 Det Europæiske Fællesskab, blev oprettet ved Romtraktaten af de seks oprindelige medlemsstater, i Rom, marts 1957, 

og indeholdt bestemmelser om det overstatslige samarbejde i EU. Den blev opløst i 2009 (EUK, 2013).  
21 Traktatens formålet var at opnå øget integration af medlemsstaternes økonomier (fællesmarkedet). Traktaten 

fastlægger de formelle rammer, institutioner og de grundlæggende samarbejdsprincipper. Den er grundlæggende for 

samarbejdet, og er således tiltrådt af alle lande, som har sluttet sig til EF og Den europæiske union (EUK, 2013). 
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1992). Grønlands borgere stemte i 1982
22

 for udtrædelse af EF, i kølvandet på deres nye selvstyre 

statut. Det blev besluttet, at landet skulle have status som oversøisk territorium, og forblive del af 

det danske rigsfællesskab. Der skulle ligeledes findes på en holdbar løsning, da muren faldt i 1989, 

og øst og vest skulle genforenes. Efter en kompliceret proces godkendte de europæiske medlems-

lande, at det tidligere DDR skulle inkorporeres i Vesttyskland, og det forenede Tyskland kunne 

fortsætte som medlemsland i det daværende EF (DenStoreDanske, 2013). 

Det kan diskuteres, om ovenstående tilfælde understøtter et catalansk EU-medlemskab, hvis 

løsrivelse en dag kommer på tale. Selvom der kan drages paralleller, udviste samtlige medlems-

lande i de tre tilfælde samarbejdsvilje i større eller mindre grad, hvilket kan blive den største 

udfordring. At få 28
23

 medlemslande til at imødekomme ønsket, kan blive vanskeligt, især for de 

lande, der står i en tilsvarende situation. Disse vil unægteligt se en trussel i, at en ny stat dannes af 

et nationalt fællesskab, for at indtage egen indflydelsesbase i EU. Doktor i europæisk ret ved 

Harvard, José María de Areilza udtalte i denne sammenhæng til El País: Unionen i sin 

grundstruktur er designet til at forene og fastholde i stedet for at opsplitte. Smittefaren ved en 

løsrivelsesproces kan skræmme tilstrækkeligt til, at hovedparten af medlemsstaterne vælger at 

holde fast i dette udgangspunkt (Areilza, 1991). Dette er en forhindring for nationalisterne, der 

gerne ser løsrivelse i den nærmeste fremtid.  Jeg tror ikke, at løsrivelse vil forekomme, da Spanien 

uden tvivl vil nedlægge veto. Jeg vil dog argumentere for, at ovenstående afsnit bidrager læseren 

med et indblik i de aktuelle strømninger, der er med til at give regionen sin identitet. Således 

introducerer jeg næste afsnit, der omhandler det catalanske erhvervsliv, der af statistiske kilder 

anses som en af de vigtigste drivkræfter bag den nationale økonomi. 

4.4 Den catalanske økonomi 

De nyeste er tal fra 2011, og de viser, at Cataloniens BNP er 19,8% af Spaniens samlede BNP (se 

bilag 1). Regionen står for 30% af landets eksporthandel, og hører bl.a. til Europas Solbælte
24

; en 

betegnelse for Europas rigeste områder. Servicesektoren besidder 60% af det samlede BNP, og 

blandt de mest indbringende sektorer er: fødevarer, elektronik, designvarer og tekstil. Nøglen til 

catalanernes økonomiske succes er det store udvalg af leverandører, kvalificeret arbejdskraft, og 

                                                   
22 I 1973 blev Grønland medlem af EF. I 1982 trådte de dog ud igen, afgjort af en ny folkeafstemning. Modstanden 

bundede i overdreven udenlandsk overfiskning af de grønlandske farvande (DenStoreDanske, 2013). 
23 Kroatien blev medlem af EU 1. juli 2013, og blev det 28. medlem (Ritzaus Bureau, 2013). 
24 Bl.a. Catalonien, Lombardiet, Rhône-Alperne og Baden-Württenberg (Catalunya, 2011). 
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konkurrencedygtige priser (Catalunya, 2011). Byggesektoren er ikke med her, hvilket kan skyldes 

krisen. I forlængelse anses Catalonien som: regionen i Sydeuropa med de bedste økonomiske 

udsigter, og Barcelona som en af de fem mest progressive byer i Europa
25

 (Intelligence, 2013).  

4.5 De catalanske SMVer 

Europa-Kommissionen (EUK, 2003) har en yderst brugbar beskrivelse af en SMV, som er 

interessant at have med, da Catalonien består af mange SMVer. En SMV, på spansk pyme (pequeña 

y mediana empresa) forkortelse for: Små og Mellemstore Virksomheder, tilhører kategorien små, 

hvis den har under 50 ansatte, og en årlig omsætning eller en samlet årlig balance
26

 på under 10 

mio. €. En virksomhed tilhører kategorien mellemstor, hvis den har 50+, men under 250 ansatte og 

en årlig omsætning på under 50 mio. €, eller en årlig samlet balance på under 43 mio. € (EUK, 

2003). Ifølge EU er det en fordel, hvis alle europæiske SMVer arbejder udfra samme standard 

definition, da den kan benyttes i hele Europa. Dette bør forbedre deres effektivitet og position på det 

europæiske marked, og i de respektive lande. Pymes udgør i dag en stor andel på det catalanske 

arbejdsmarked. Fordelen ved SMVer er, at de hurtigt kan ændre struktur pga. deres beskedne 

størrelse, og omprioritere deres produkter og services. Ifølge spansk lektor María Pilar Lorenzo 

oplever nogle SMVer ligefrem fremskridt i krisetider, da de tillader en dynamisk økonomi, som 

skaber balance (Lorenzo, 2006, s. 34-37). For at styrke ovenstående påstand yderligere, vil jeg 

drage en parallel. Da Spanien overgik til euroen, blev inflation fremprovokeret. Langsomt begyndte 

økonomien at stabilisere sig, og arbejdsløsheden lå på 8,5% (Catalunya, 2011). I Catalonien var der 

dog fortsat flere ledige jobs end i resten af landet. Dette kan til dels forklares med det voksende 

antal SMVer, og private virksomheder, hvor især iværksættere og industrien er hovedårsagerne 

(Lorenzo, 2006, s. 34-37). En af mine interviewpersoner, Eva Rovira, bekræfter dette (se bilag 9). 

4.6 Statistik  

Nedenstående tal er fundet hos Directorio Central de Empresas (DIRCE, 2012), Instituto Nacional 

de Estadística (INE, 2013) og Instituto de Estadística de Cataluña (IEC, 2013), og er de nyeste 

statistiske tal vedr. det spanske og catalanske erhvervsliv. Disse tal vurderer jeg som nyttig viden, 

da de giver læseren et overblik over antal virksomheder i landet, med særligt fokus på bygge-

                                                   
25 fDi er en division fra Financial Times, oprettet til at give et erhvervsligt indblik i bl.a. globalisation. En fDi rapport er 

en skræddersyet rapport om et lands, regions eller firmas økonomiske udvikling (Intelligence, 2013). 
26 En opgørelse over en virksomheds aktiver og passiver. Årsregnskabet indeholder balancen (DenStoreDanske, 2013). 
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industrien og Catalonien. Disse tal gælder alle størrelser virksomheder. Jeg vil kommentere på antal 

virksomheder på nationalt plan, derefter i den specifikke region, og sammenligne tallene med 

den/de regioner der ligger over, eller under. 

 På nationalt og regionalt plan 4.6.1

Antal aktive virksomheder i Spanien: 3.199.617 mil (DIRCE, 2012) - et fald på 1,6% i forhold til 

2011. Tallet er faldet for fjerde år i træk, hvilket kan skyldes den økonomiske krise (INE, 2013). Ud 

af det totale antal tilhører 462.402 Construcción, hvor Industria ligger under, Comercio ligger over 

og Servicios
27

 ligger i toppen med 1.748.566 mil. Construcción udgør 14,5% af det samlede antal 

aktive virksomheder i landet (DIRCE, 2012). Byggebranchen var den sektor i Spanien, der oplevede 

størst nedgang i forhold til antal konkursramte virksomheder i 2011. Især bygningskonstruktion 

(13.206) og specialiseret bygningskonstruktion (10.170) var særligt hårdt ramt (DIRCE, 2012). 

Catalonien har det største antal aktive virksomheder af alle 17 regioner, med 18,5%: 592.192, 

efterfulgt af Madrid med 15,6%: 499.098 (DIRCE, 2012). Der er 85.047 aktive virksomheder i 

byggebranchen; det højeste antal i hele landet. Madrid nærmer sig mest med 25.685 (DIRCE, 

2012), hvilket stadig er langt fra. 

Se nærmere på bilag 1, der omhandler statistik over det spanske og catalanske erhvervsliv, 

illustreret ved diagrammer. Disse er fundet hos Datos Macro, INE og Funcas og kaldes Anexos 

Gráficos. Diagram 1.1 viser Cataloniens BNP i forhold til regionerne: 198.633 mil euro. Madrid 

nærmer sig med 188.255 mil euro. Diagram 1.2 viser antal konkursramte virksomheder i forhold til 

årstal. Her skiller Construcción sig ud, begyndende i 2007 og indtil 2010. Især i 2008 ses en 

markant stigning i konkursramte virksomheder i branchen - den største på landsplan. Diagram 1.3 

viser antal nyoprettede virksomheder i 2010. I Catalonien er der lidt flere, der er gået konkurs, end 

der er startet op, og i forhold til Canarias (flest konkursramte) og Melilla (flest nye) ligger regionen 

i midten. Diagram 1.4 viser antallet af nystartede virksomheder i de forskellige sektorer. Fra 2002-

2007 var der markant flere nye virksomheder i construcción end i industria, comercio, og servicios. 

Især i 2005-2006 blev antallet øget, hvilket støtter udsagnet om, at branchen oplevede et bygge-

boom. I 2008-2010 faldt antallet drastisk, hvilket støtter min hypotese om krisens negative 

indflydelse. Diagram 1.5 viser, at der er flest virksomheder med 1-9 ansatte, og færrest med 100-

                                                   
27 Ifølge DIRCE omfatter denne sektor, virksomheder der arbejder indenfor hotel- og restauration, catering, transport, 

information og kommunikation, finansiering og forsikring, videnskabelige og tekniske aktiviteter m.fl. (DIRCE, 2012). 
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249 ansatte i byggebranchen. Dette betyder, at der i mit segment er flest SMVer. Ifølge Lorenzo bør 

de derved være mere omstillingsparate, hvilket er en god egenskab i krisetider. 

  Kritik af statistiske kilder 4.6.2

Ovenfor giver jeg den økonomiske krise skylden for det markante fald af nystartede virksomheder, 

samt stigningen af konkursramte virksomheder i byggebranchen. Dette argument kan til dels 

retfærdiggøres ud fra, at det som regel er denne sektor, der bliver ramt først, når et land oplever 

økonomisk ressourcenedgang. Dog kan det også ses som en nem måde at lægge skylden over på en 

så flydende substans som en finansiel krise, der også påvirker resten af verden. At netop Spanien og 

byggesektoren er særligt hårdt ramt, kan forklares yderligere ud fra argumentet om, at firmaerne 

opererede meget kortsigtet før 2008. At de kilder jeg benytter mig af, stammer fra INE, IEC og 

Eksportrådet, er også kritiserbart, da de er farvede af deres tilhørshold, og derfor kan tænkes at 

bedømme mere subjektivt end objektivt. 

4.7 Delkonklusion 

Cataloniens historie fra bruddet med et diktatur, oprejsning af demokratisk samfund, fastholdelse af 

de catalanske værdier, og udviklingen af et moderne erhvervsliv er vigtige temaer i forhold til 

specialets fokus, da jeg foretager mine undersøgelser her. Byggebranchen har kæmpet for at holde 

sig oven vande, siden krisen indtraf, og SMVerne udgør et markant flertal af de aktive firmaer i 

regionen, da det er en gunstig måde at drive handel på. 

I næste kapitel vil læseren erhverve sig særdeles nyttig viden om CSR. Jeg bidrager bl.a. med et 

historisk tilbageblik, der fører op til konceptets ankomst til Spanien. Jeg kommer ind på brugen af 

CSR i dag, hvor det primært er store, veletablerede virksomheder der udviser social ansvarlighed. 

Begrebet har haft et mindre vellykket indtog i byggeindustrien, hvilket der er varierende årsager til. 

Disse vil jeg nu udforske, indramme og diskutere. 
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5 Den tidlige CSR 

5.1 Introduktion 

I kapitel 4 blev læseren klogere på det catalanske samfund og erhvervsliv. Nedenfor introducerer 

jeg læseren til CSRs tidlige udvikling, som primært foregik i USA og England. Jeg vil se på, 

hvornår konceptet for alvor brød frem, og hvorledes udvalgte amerikanske økonomer opfattede 

begrebet i forhold til de daværende samfunds- og erhvervsmæssige milepæle. I forlængelse uddyber 

jeg CSRs betydning og udbredelse i Spanien og Catalonien. Jeg vil forklare hvordan, og hvornår 

spanierne blev introduceret til konceptet, og herefter beskriver jeg de to vigtigste RSE bølger. 

Derefter udforsker jeg konceptets indtog i Catalonien, hvor jeg kommer ind på de emner, jeg og 

læseren skal have in mente i det videre forløb. Efterfølgende diskuterer jeg hvilke drivkræfter, der 

kan siges at være de mest betydningsfulde, når CSR skal fungere i samfunds- og/eller 

erhvervsmæssige sammenhænge. 

5.2 Begyndelsen 

Ifølge ledelseshistoriker Daniel Wren var den Industrielle Revolution
28

 med til at kickstarte tanken 

bag social ansvarlighed. Dengang arbejdede chefen selv for at få de bedste medarbejdere bl.a. ved at 

uddanne dem, og sørgede selv for at opretholde et personligt forhold til sine kunder. Derved kunne 

virksomhedens indtjening øges, og omdømmet opretholdes. At bekymre sig om sin forretning, og 

søge at optimere den, er et af de første spadestik, til det vi i dag kalder social ansvarlighed. I 

England var det den begyndende kritik af fabriksledelsen, der startede diskussionen om medarbejd-

ernes velfærd (Wren, 2009). Her arbejdede kvinder og børn side om side med mænd på fabrikker.  

Da Europa oplevede et industrielt boom, kom der automatisk mere fokus på velfærden, og 

fabriksejerne begyndte da langsomt at omstrukturere arbejdsprocesserne. De sørgede bl.a. for, at 

kvinder og børn fik mere relevante arbejdsopgaver. Dette blev kendt som den industrielle 

velfærdsbevægelse, som den anerkendte industrialist og forretningsmand John H. Patterson
29

 bl.a. 

satte i gang. Af denne bevægelse blev der oprettet private ordninger, hvis mål var at forbedre de 

                                                   
28 Den industrielle udvikling i Storbritannien foregik ca. 1750-1830, navnlig indenfor bomuldsindustrien og kul- og 

jernindustrien. Udviklingen var meget dynamisk og hurtig, derfor betegnelsen revolution, men nyere forskning peger på 

en mere jævn overgang til de nye produktionsmetoder, og en langsommere påvirkning af den samlede samfunds-

udvikling end hidtil antaget. Industrialiseringsprocessen i det øvrige Vesteuropa og USA efter 1870 blev kaldt den 

anden Industrielle Revolution (DenStoreDanske, 2013). 
29 (1844-1922) Grundlægger af National Cash Register Company, senere NCR Corporation, der idag sælger elektronik, 

software og hardware. 
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ansattes arbejdsvilkår, bl.a. ved at benytte forretningsmæssige og sociale begrundelser (Carroll, 

2008). I USA bød afslutningen på borgerkrigen på en ny begyndelse. Store, amerikanske 

virksomheder begyndte langsomt at dominere samfundsøkonomien herefter. Dette betød, at den 

økonomiske magt lå på meget få hænder i slutningen af 1800 tallet, hvilket bragte magtbalancen i 

uorden (Carroll, 2008). Der var få arbejdsløse, men en skæv indkomstfordeling, svag bankstruktur 

og dårlig betalingsbalance. Ifølge amerikansk økonom Ben Bernanke var strukturen en af årsagerne 

til den Store Depression
30

, hvor der fulgte stor arbejdsløshed og forretningskonkurser (Bernanke, 

1995). Under Post Depressionen opblomstrende til gengæld en tid hvor virksomheder og samfund 

begyndte at indgå mere ligeværdige aftaler for at undgå at falde i et hul igen (Wren, 2009). 

 Gennembrud 5.2.1

I 1950erne havde den moderne CSR æra sin egentlige begyndelse. På samfundsplan og i erhvervs-

livet var begrebet i starten blot kendt som social responsibility. I kapitel 2 tog jeg fat på Rothmann 

Bowens CSR teori, da han bl.a. var en af de første til at definere begrebet. Herefter kom der 

ordentlig gang i debatten. Et markant synspunkt, der med fordel kan kædes sammen med den 

nutidige tankegang, kommer fra den amerikanske økonomiprofessor Joseph W. McGuire. Mcguire 

argumenterede for, at CSR er erhvervsmænds ansvar overfor samfundet og miljøet. Konceptet 

skulle ses som et middel til at opnå mere profit, ved at tilføre sin kernestrategi en ekstra, frivillig og 

filantropisk orienteret dimension. I bogen Business and Society siger han: 

The idea of social responsibilities supposes that the corporation has not only economic and legal 

obligations but also certain responsibilities to society which extend beyond these obligations 

(Mcguire, 1963) 

I 1970-80erne kom der endnu mere fokus på at sætte ord på virksomheders  konkrete ansvars-

områder. Friedman havde sin shareholder tilgang til konceptet, og Freeman tilføjede sin definition 

med stakeholder teorien i 1984 (se kapitel 3, afsnit 3.3.2).  

                                                   
30 Krisen begyndte med Wall Street aktiekrakket i 1929. Den nye præsident, Franklin D. Roosevelt forsøgte at stoppe 

nedturen med The New Deal. Depressionen fortsatte, hvilket primært skyldtes 1920ernes økonomiske forhold, med 

højkonjunktur og dårlig virksomhedsstruktur (Bernanke, 1995). 
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5.3 Opsummering 

Første del af kapitlet bestod af en kort introduktion til historien bag CSR, og fungerer som en 

godbid til det næste afsnit, der omhandler konceptets udbredelse og betydning i Spanien og 

Catalonien. Udfra ovenstående er det tydeligt at se, at der gik mange år, før der blev sat ord på det, 

vi i dag kalder CSR. Før anvendte virksomhedsledere forskellige metoder til at optimere deres 

forretning. Metoder der minder om den nutidige måde at håndtere CSR på. Den formelle 

begyndelse foregik i 1950erne i USA, hvor datidens økonomer begyndte at interessere sig for 

begrebet ved at se udover de lovkrav der fandtes til virksomheder. Diskussionen bredte sig 

efterfølgende til resten af verden. Jeg har ikke beskrevet konceptets udvikling efter 1984, da jeg i 

det følgende afsnit vil se på den konkrete udvikling og brug af CSR i Spanien.  

5.4 Det socialt ansvarlige Spanien 

 CSR i Spanien 5.4.1

Da de første erhvervsskoler åbnede i Spanien i slutningen af 1950erne, fandtes adjektivet 

empresarial ikke i den officielle spanske ordbog (Zsolnai, 1998). Ingen moderne erhvervsskoler 

tilhørte det offentlige universitetssystem, men blev i stedet oprettet vha. private initiativer
31

. 

Spanien oplevede et økonomisk boom i 1960erne, bl.a. pga. den blomstrende turistbranche. I denne 

periode begyndte erhvervsskolerne at spille en større rolle i at modernisere økonomien, og i at lære 

spanierne nye tilgange til erhvervsledelse samt til at udvikle mere moderne og karakteristiske 

ledelsesstile. Her var hovedformålet at tilpasse sig til erhvervslivets love, og undgå at andre 

kopierede deres strategi (Zsolnai, 1998).  

Før den spanske borgerkrig (1936-1939) var den generelle holdning blandt spanske virksomheds-

ledere, at samfundsansvar var at skabe profit, og holde sig inden for lovens rammer. De fulgte i 

grunden Friedmans tankegang. Dog sikrede nogle virksomheder deres ansattes velbefindende via 

den paternalistiske
32

 tilgang, idet de sørgede for husly, mad, uddannelse m.v. til de ansatte og deres 

familier (Fernandez, s. 289). 

                                                   
31 ESADE, Barcelona er en af de første erhvervsorienterede universiteter i landet; grundlagt i 1954 af medlemmerne af 

Cataloniens erhvervsprofessionelle samfund (ESADE, 2013). 
32

 Paternalisme, (af lat. paternus 'faderlig', af pater 'far', og -isme), formynderi, bruges især om det modsatte 

af autonomi - en andens forvaltning af beslutninger, der angår en selv (DenStoreDanske, 2013). 
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5.5 To CSR bølger 

Selve begrebet corporate social responsibility kom til Spanien i 1970erne. Den moderne tankegang 

strømmede ind fra USA, med Friedman og Freeman som læremestrene.  Den første bølge trak sig 

dog hurtigt bort, da landet i denne periode både gennemlevede Francos død i 1975, og efterfølgende 

fik travlt med at opbygge og definere sig selv som et demokratisk samfund (Fernandez, s. 290). 

Omkring år 2000 skyllede den anden bølge ind over landet (Fernandez, s. 292). Dette bekræfter alle 

mine interviewpersoner (se bilag 9 og kapitel 8). I 2003 fremlagde Marta de la Cuesta og Carmen 

Valor (Cuesta og Valor, 2003B) en anerkendt skala for at måle spanske firmaers interne RSE 

aktiviteter. Ifølge dette studie, begyndte spanske virksomheder at involvere sig i CSR primært fordi, 

de blev presset af den globaliserede verden. Derfor måtte de lære at forstå CSRs økonomiske og 

forretningsmæssige værdi i forhold til ledelse, intern strukturering og interaktion med 

lokalsamfundet (Cuesta og Valor, 2003B). Dette satte turbo på udbredelsen af konceptet, da 

virksomheder frygtede, at de ville komme til at halte bagud i forhold til andre lande. I 2002 udførte 

Forética
33

 en undersøgelse, der målte 398 spanske firmaers brug af RSE, og i 2003 udførte PWC en 

lignende undersøgelse i Spanien med 43 virksomheder, som viste, at størstedelen var modtagelige 

overfor CSR og bæredygtighed. Studierne viser, at det spanske erhvervsliv var klar til at investere i 

konceptet, men om firmaerne opnåede succes ved at benytte konceptet i praksis, melder 

undersøgelserne intet om. 

5.6 I dag 

I dag er det primært Generalitat, der står for at udbrede fordelene ved at implementere samfunds-

ansvarlige politikker. De ser RSE som et ledelsesværktøj, virksomheder kan bruge til at forbedre 

deres forretningsledelse, og minimere eventuelle negative fodaftryk på miljøet, samfundet og 

fremtiden (Generalitat de Catalunya, 2013). Nøgleordene i denne kontekst er: socialt, miljømæssigt, 

menneskerettigheds- og økonomisk ansvar. Generalitat lægger ikke skjul på, at det primært er store 

virksomheder
34

, der implementerer CSR politikker i dag. De har økonomisk råderum, har ofte 

internationale samarbejdspartnere, besidder de nødvendige tids- og medarbejderressourcer, og har 

                                                   
33 Organisationen foretager markedsundersøgelser i Spanien (Forética, 2013). 
34 Spanske virksomheder med en succesfuld CSR implementering kan bl.a. nævnes: BBVA i banksektoren, Endesa, 

Iberdola, Unión Fenosa og Gas Natural i energisektoren, Inditex og Mango i tekstilindustrien, Novartis i pharmaseut-

sektoren, Telefónica, Vodafona og Siemens i telecom og Corporación Mondragón, BSH Electrodomésticos og Tetra 

Pak i produktionsindustrien (CIS, 2013). 



Corporate Social Responsibility i den Catalanske Byggebranche 
Kandidatspeciale ved cand.ling.merc. studiet 

Copenhagen Business School 

 

Malene Junget Hartmann  Side 38 af 89 

 

en struktureret forretningsstrategi, hvilket er alfa omega for at opnå succes på området (Generalitat 

de Catalunya, 2013). Firmaernes interessenter kræver ligeledes gradvist mere og mere fokus på 

socialt ansvarlige aktiviteter, da det er tendensen verden over. I dag er virksomhedsledere derfor i 

stigende grad bevidst om, at forretningsmæssig succes kan opnås ved at udvise social ansvarlighed. 

 Green Paper 5.6.1

EU promoverer idag CSR i alle medlemslandene, og Spanien er således også blevet påvirket 

positivt ad denne vej. I marts 2013 udgav Europa-Kommissionen et Green Paper, hvis mål var at 

sætte rammerne for debatten vedrørende klima og bæredygtighed indtil 2030 (Green Paper, 2013). 

På trods af variende meninger om, hvad CSR konkret indebærer, er der konsensus om, at CSR skal 

ende med at blive en nødvendig del af alle europæiske virksomheders kernestrategi. Konceptet skal 

være en integreret del af den verdensomspændende indsats for at sikre en mere bæredygtig 

udvikling. Dette, kombineret med aktuelle tendenser som fx kravet om større gennemsigtighed og 

offentlig tilgængelig information (EUK, 2013), har resulteret i, at et stigende antal virksomheder 

udarbejder, og offentliggører bæredygtighedsrapporter
35

 i Europa. 

 Rammerne for CSR i Spanien og Catalonien 5.6.2

Antallet af sager vedrørende korruption er faldet hen over midten af 90erne og frem til i dag, hvilket 

viser, at spanierne generelt har opnået en bedre og mere ærlig sans for etiske værdier, økonomiens 

raison d’étre og virksomhedens rolle i samfundet (Generalitat de Catalunya, 2013). Dette kan til 

dels forklare, hvorfor spanske virksomheder i dag er mere bevidste om deres sociale ansvar og 

nødvendigheden ved at gå skridtet videre end blot at følge lovgivningen. Derudover er størstedelen 

af den spanske befolknings bekymringer vedrørende sociokulturelle emner relateret til 

arbejdsmarkedet, arbejdsløshed, jobkontrakter, og sikkerhed på jobbet med videre. Ifølge en 

national undersøgelse udført af Centro de Investigaciones Sociológicos i april 2013 (CIS, 2013) er 

spanierne mest bekymrede for at blive arbejdsløse, hvilket kan forklares ud fra den aktuelle 

økonomiske krise; 80,7% af de adspurgte sætter den stigende arbejdsløshed som det alvorligste 

samfundsproblem. Dog har forbrugerkultur, miljø, kvalitet på arbejdspladsen, arbejds- og 

familielivet, og globaliseringen fået større betydning de seneste 20 år (CIS, 2013) (se bilag 1). 

                                                   
35 Dette kaldes Sustainability Reporting; en opgørelse over en virksomheds CSR engagement (Global Reporting, 2013). 



Corporate Social Responsibility i den Catalanske Byggebranche 
Kandidatspeciale ved cand.ling.merc. studiet 

Copenhagen Business School 

 

Malene Junget Hartmann  Side 39 af 89 

 

Ifølge Fernandez og Mélé åbnede den spanske økonomi fra 1960erne og frem, op til handel med 

udlandet, og internt var der en stigende liberalistisk tilgang til at drive virksomhed. Spaniernes 

interesse for CSR kan ifølge Mélé spores til deres sociale og kulturelle traditioner. Religionen, et 

stærkt familiesammenhold, og høj tolerance og solidaritetssans, har sat sit præg på befolkningens 

opfattelse af konceptet. Disse elementer kan, ifølge Mélé, observeres, når social ansvarlighed 

debatteres; både på samfunds-, branche- og virksomhedsniveau. Konkurrenceparameteret opfattes 

som en del af forretningsverdenen; dog afbalanceret med egalitære foranstaltninger, personlig 

sikkerhed og respekt for individet og den personlige frihed (Fernandez, s. 292). Jeg vil argumentere 

for, at Mélé og Fernandez’ observation påpeger en vigtig tendens. Det er især en respekt for 

individets rettigheder som borger og solidariteten for fællesskabet, der har lagt fundamentet for 

konceptets udbredelse i landet, og danner ramme for drivkræfterne bag det i dag.  

 Undervisning og forskning i CSR 5.6.3

I 1980 udgav Professor Miguel Gallo fra IESE Business School
36

 en bog om sit syn på CSR udfra 

sine undervisningstimer. Denne var en af første anerkendte, spanske kilder, der omhandler begrebet. 

I løbet af 90erne blev der gradvist undervist mere og mere i CSR, både på bachelor- og kandidat-

niveau, som følge af øget interesse og efterspørgsel. I 2004 var det primært private universiteter, der 

førte kurser om handelsetik, CSR m.v. I dag tilbyder universitetet i Barcelona bl.a. en overbygning i 

CSR, socialt regnskab og revision (ESADE, 2013). Indenfor de seneste 10 år har flere 

organisationer oprettet afdelinger, der beskæftiger forskere og professorer indenfor bl.a. CSR, 

virksomhedsledelse og innovation. To af mine interviewpersoner er tilknyttet ESADE. 

5.7 Delkonklusion 

I Spanien har befolkningen fået megen inspiration til deres egne CSR udvikling fra USA og Europa. 

Globaliseringen og hensynet til en bæredygtig fremtid, har yderligere boostet den verdensom-

spændende CSR tankegang, og således tvunget alle til at tage stilling; også spanierne. CSR er i 

konstant udvikling, og derfor bør alle erhvervsdrivende engagere sig for at følge med trenden. I 

Catalonien er det primært Generalitat der står for at udbrede det positive kendskab om CSR til 

                                                   
36 Om IESE: Durante más de cincuenta años, el IESE, la escuela de dirección de empresas de la Universidad 

de Navarra, ha permanecido a la cabeza en la formación de directivos, desarrollando e inspirando a líderes 

empresariales cuyo objetivo es generar un impacto profundo, positivo y duradero en las personas, las empresas y la 

sociedad a la que sirven (IESE, 2013). 
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samfundet og erhvervslivet. Den catalanske underafdeling, RScat, promoverer forskellige 

retningslinjer indenfor RSE.  Bl.a. kan virksomheder vælge at benytte Global Reporting Initiative
37

 

(GRI) eller UNGC
38

 når de udarbejder deres bæredygtighedsrapport. Derved viser de deres triple 

bottom line
39

 til omverdenen.  Konceptet ses som et uundværligt parameter til at drive succesfuld 

handel, hvilket primært tæller store, internationaliserede virksomheder. Det vil dog vise sig, om 

indsatsen også har opnået succes hos mit segment.  

I det kommende kapitel introducerer jeg læseren til mit kvantitative casestudie. Her vil jeg 

udarbejde en udførlig interessentanalyse, og beskrive de fysiske rammer. Mine resultater kan 

studeres i bilag 5. Disse kombineres med resultaterne fra den kvalitative undersøgelse i kapitel 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
37 GRI er et FN initiativ oprettet i 1997 af NGOen CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) og 

UNEP (United Nations Environment Programme). Her samarbejdede en række aktører om at udarbejde globale 
retningslinjer for bæredygtighedsrapportering. GRI er en anerkendt ramme for denne type rapportering. Virksomheder 

kan bruge retningslinjerne til at måle og redegøre for deres økonomiske, miljømæssige og sociale præstationer 

(Erhvervsmagasinet CSR, 2013). 
38UNGC er et internationalt initiativ stiftet i 1999 af UN og Kofi Annan. Formålet er at inddrage private virksomheder i 

løsningen af sociale og miljømæssige udfordringer, som følge af globaliseringen. De to hovedmålsætninger: 1) 

Virksomheder opfordres til at støtte op om ti principper indenfor områderne: menneske- og arbejdstagerrettigheder, 

miljø og antikorruption, og til at implementere disse principper internt.  2) Virksomheder opfordres til at bidrage med 

frivillige initiativer til at fremme UNs mål om bæredygtig udvikling (UNGC, 2013). 
39 Den tredobbelte bundlinje er en udvidelse af det regnskab, der traditionelt kun medtager økonomiske poster. Udover 

økonomi inddrager Triple Bottom Line det sociale og et miljømæssige regnskab (Erhvervsmagasinet CSR, 2013). 
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6 Det kvantitative casestudie 

6.1 Introduktion 

Ved at lave en interessentanalyse sikrer jeg mig, at jeg har overblik over mit segments 

karakteristika, samt de krav, og forventninger jeg har til det. Jo mere viden jeg har på forhånd, desto 

større chance for at opnå kvalificerede svar. Dette er vigtigt, da svarene skal bruges til at udpege 

årsagerne til, at catalanske virksomheder i byggesektoren fravælger at implementere CSR. Jeg 

bekræfter endnu en engan, at dette er et casestudie, da jeg ikke kan konkludere fyldestgørende udfra 

det opnåede antal besvarelser (se bilag 5). Derfor kombinerer jeg svarene med resultaterne fra den 

kvalitative undersøgelse (se kapitel 8). 

6.2 Interessent analyse 

Ifølge Buch-Madsen er en målgruppe enten et snævert eller bredt segment af en given befolkning, 

som man finder frem til ved hjælp af en interessentanalyse (Buch-Madsen, 2005). Mine 

udvælgelseskriterier er, at virksomhederne ikke har offentligt tilgængeligt CSR information på 

deres hjemmeside, de er oprettet i Catalonien, og driver handel her, og kan findes på Páginas 

Amarillas
40

. Jeg vil kommunikere med segmentet på spansk, hvilket vil skabe troværdighed, og 

derved øge mine chancer for flere besvarelser. Havde jeg haft muligheden, ville jeg have lavet 

undersøgelsen på catalansk. De respondenter der besvarer spørgeskemaet, er dem der både har 

ressourcerne til det, og finder emnet interessant. I interessentanalysen bruger jeg shareholder, 

stakeholder og strategisk CSR teori. Se kapitel 3, afsnit 3.3.2 for beskrivelsen af disse teorier. 

 Segmenteringsskriterier 6.2.1

Ved at inddrage mine interessenters behov, gør jeg undersøgelsen relevant for dem. Jeg hjælper 

dem med at sætte fokus på RSE, som kan blive del af deres fremtidige kernestrategi. Som beskrevet 

i kapitel 3, afsnit 3.7.1 indsamler jeg alt data via et online spørgeskema, hvor jeg sender et link med 

spørgeskemaet til de udvalgte virksomheder. De tre segmenteringskriterier som følger: 

1. Mangel på offentlig tilgængelig CSR information på virksomhedernes hjemmeside 

2. Catalanske virksomheder der tilhører byggebranchen i Catalonien 

3. Alle virksomheder kan findes på Páginas Amarillas 

                                                   
40 Páginas Amarillas (De Gule Sider) er en spansk telefonbog for virksomheder, arrangeret efter produkttype og service 

Jeg fandt mine respondenter under: Empresas en el sector de la construcción en Cataluña. 



Corporate Social Responsibility i den Catalanske Byggebranche 
Kandidatspeciale ved cand.ling.merc. studiet 

Copenhagen Business School 

 

Malene Junget Hartmann  Side 42 af 89 

 

 Udvælgelsesprocessen 6.2.2

Bilag 2 indeholder en liste over de 74 virksomheder, jeg fandt frem til, efter at have fulgt 

ovenstående kriterier. Jeg satte antallet til så mange som muligt, da jeg ikke vil lade mig begrænse 

af et tal. På to dage fandt jeg 60 virksomheder, hvilket jeg vurderede som et godt udgangspunkt. I 

forbindelse med informationssøgning benyttede jeg mig af tre brugbare hjemmesider, hvor man kan 

søge specifikt efter catalanske virksomheder i byggebranchen. Disse tre er: www.paginas-

amarillas.es, www.informacion-empresas.com
41

 og www.guiaespana.com.es
42

. Jeg ved, at 

Catalonien er den region, med flest virksomheder registreret i byggebranchen: 132.837 

(Información Empresas, 2013). Andalusien ligger tættest med 92.764 virksomheder. Dette tal viser, 

at Catalonien umiddelbart er et godt sted at have drive byggefirma, hvilket i teorien bør øge mine 

chancer for at finde respondenter. Men at finde firmaer der ikke har offentlig tilgængelig RSE 

information er en udfordring. Et stort antal virksomheder har en fane, hvor der fx står Visión eller 

Filosofía. Dette betragtede jeg som en god nok grund til at fravælge dem. Fra starten af vurderede 

jeg desuden hjemmesiden som en reklamesøjle; det første sted potentielle og eksisterende kunder 

søger efter information, da det er hurtigt, nemt og gratis. Denne hypotese er udledt af egne 

erfaringer som dansk forbruger. Så hvis en hjemmeside ikke rummer antydningen af CSR 

tenderende elementer, er firmaet en godkendt interessent. 

6.3 Undersøgelsesguide  

 De fysiske rammer 6.3.1

Hvorledes et kvantitativt studie udformes, afhænger af dets formål. Målet med dette casestudie er at 

udforske mit segments kendskab til RSE, og årsagerne til deres manglende engagement, samt finde 

ud af, hvad der kunne få dem til at engagere sig. Jeg opstiller derfor ti spørgsmål med flere 

svarmuligheder, og kommentarfelt, på baggrund af nedenstående hypoteser (se bilag 4 for spørge-

skema). At benytte et online spørgeskema, vurderer jeg som den ideelle dataindsamlingsmetode i 

forhold til målgruppens ressourcer. Linket til skemaet kunne nemt indsættes i den første e-mail, og 

sendes til virksomhedernes offentligt tilgængelige e-mail adresse
43

. Jeg benytter mig af Survey 

                                                   
41 Información Empresas: online søgemaskine med information om alle aktive virksomheder i Spanien; et virksomheds-

register (Información Empresas, 2013).  
42 Guía España: online søgetjeneste, hvor borgere og virksomheder kan søge efter virksomheder, agenturer og 

servicetjenester i Spanien. Den kalder sig selv for Spaniens kommercielle guide (Guía España, 2013). 
43 Denne e-mail adresse var oftest en info-mail adresse (se bilag 2). I den første e-mail beder jeg om, at det fortrinsvis er 

personen med mest viden på området, der besvarer spørgsmålene. 
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Monkey (SurveyMonkey, 2013); en online, gratis websurvey tjeneste til at designe min under-

søgelse. Derved kan jeg, på en nem, og overskuelig måde, udarbejde og forme min undersøgelse, 

præcis som det passer mig. Da skemaet kun tager ca. fem minutter
44

 at udfylde, skal respondenterne 

ikke bruge lang tid på det. 

 Hypoteser 6.3.2

Nu gennemgår jeg mine arbejdshypoteser om, hvorfor min målgruppe fravælger at implementere 

CSR. Nogle af disse overlapper nemt, fx hænger mangel på medarbejdere og økonomiske 

ressourcer unægteligt sammen, men jeg opstiller dem som hver deres svarmulighed. Dette gør det 

både gør nemmere at svare præcist, og jeg kan skille årsagerne fra hinanden i analysearbejdet. 

Derudover skulle det gerne mindske risikoen for tvetydige svar. 

1. Mangel på økonomiske ressourcer: (bilag 4, spørgsmål 4). Pengene går primært til at 

holde forretningen kørende. Denne hypotese medtager jeg på baggrund af krises påvirkning. 

2. Mangel på medarbejdere: (bilag 4, spørgsmål 4). Ledelsen har ikke midlerne til at 

ansætte/oplære en person til at udarbejde en ny CSR strategi. 

3. Mangel på tid: (bilag 4, spørgsmål 4). Virksomhederne har ikke tid til at påtage sig det 

arbejde, der ligger i at udarbejde, implementere og følge op på en ny CSR strategi. 

4. Værdier og filosofi: (bilag 4, spørgsmål 4). Værdierne og/eller filosofien bygger ikke på 

social ansvarlighed. Der kan være fastlagte prioriteringer, hvor ledelsen ikke har fokus på 

CSR, da han/hun fx ikke ser formålet eller fordelene. Dette kan bl.a. bunde i dårlig intern 

koordinering og mangel på nytænkning. 

5. Uvidenhed om CSR. (bilag 4, spørgsmål 5). Ledelsen og de ansatte ved måske hvad CSR 

står for, men kender ikke definitionen. De ved ikke, hvordan de skal bruge det i praksis. 

Mangel på ekstern information kan være en af hovedårsagerne. 

6. Størrelse: (bilag 4, spørgsmål 5). Det er primært store virksomheder, der udviser CSR. De 

har det økonomiske overskud, har flere interne/eksterne krav at opfylde, og driver 

sandsynligvis handel både nationalt og internationalt. 

                                                   
44 Før jeg sendte skemaet afsted, fik jeg fem af mine medstuderende til at besvare skemaet. Det tog dem mellem tre og 

fem minutter at besvare de ti spørgsmål.  
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7. Branchekultur og konkurrentadfærd: (bilag 4, spørgsmål 5). Branchekultur kan være 

årsag til virksomhedernes CSR fravalg. Måske mener ledelsen, at konceptet ikke er branche-

relevant. At konkurrenterne ikke bruger CSR, kan også være en årsag.  

8. Den økonomiske krise: (bilag 4, spørgsmål 6). Måske er der ikke nok interne ressourcer til 

at implementer og følge op på en CSR strategi (se spørgsmål 1). 

9. Catalanske værdier (ønsket om løsrivelse, historie, sprog og økonomiske position): (bilag 

4, spørgsmål 8). At have et sprog, og en historie der differentierer sig fra resten af landets, 

påvirker måske CSR engagementet. 

10. Mangel på internationalisering: (bilag 4, spørgsmål 7). Der er større sandsynlighed for, at 

internationaliserede virksomheder implementerer CSR, end dem der kun operere nationalt. 

De har et bedre økonomisk fundament, og påvirkes af deres udenlandske samarbejds-

partnere til at tage stilling (se spørgsmål 6).  

 Udarbejdelse af spørgsmål 6.3.3

På baggrund af ovenstående hypoteser, udarbejder jeg ti spørgsmål. Jeg vælger at tiltale mine 

respondenter ved at bruge 3. person ental; den høflige tiltaleform Usted, for at bevare en formel og 

respektfuld tone, og for at vise, at jeg tager vedkommende seriøst. Nedenfor kan læseren studere 

mine spørgsmål, tanken bag, og formålet med dem i forhold til afhandlingens fokus. Resultaterne 

kan studeres i bilag 5. 

I spørgsmål 1 spørger jeg om, respondenterne kender til CSR. Her kan de svare ja/nej/jeg kender 

udtrykket, men ikke definitionen. De får den tredje mulighed, da jeg tror, at de sandsynligvis har 

hørt om konceptet fx i medierne, men ikke har søgt at definere det. 

I spørgsmål 2 skal respondenterne sætte kryds ved den mest passende CSR definition. Disse er jeg 

kommet frem til udfra den viden jeg erhvervede mig i kapitel 2-5. Tre af svarmulighederne har 

hvert deres fokusområde: øge indtjeningen, udvise social ansvarlighed, eller bruge det som 

ledelsesværktøj. Respondenterne kan vælge alle tre muligheder, eller at de ikke ved det. Dette gør 

jeg for at undgå tvetydige svar.  

I spørgsmål 3 spørger jeg, om virksomhederne udfører CSR. Her kan respondenterne svare ja/det 

ved jeg ikke/nej/ja, men vi kalder det noget andet. De får den tredje mulighed, da jeg forestiller mig, 
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at de godt kan have en strategi med CSR elementer, uden at de kalder det for CSR, eller viser det på 

deres hjemmeside. 

Spørgsmål 4 og 5 udgør stor vægt i undersøgelsen. Her skal respondenterne overveje, hvorfor de 

ikke udviser CSR i forhold til interne og eksterne forhold. De interne/mikroforhold har virksom-

heden selv kontrol over, og kan justere. For at skabe et grafisk overblik over disse benytter jeg 

Michael Porters Værdikæde: 

 

Figur 3: The Generic Value Chain (Porter, 1985) 

Emner som: funktion og kvalitet, maskiner, produktivitet, kvalitetsstyring, priser, distribution, 

branding, logistik/transport, leverings- og betalingsbetingelser, kundeservice og uddannelse af 

personale er alle emner, mit segment med fordel kan fokusere på. At øge kendskabet, og troskabet 

til virksomhedens brand, og de ansattes motivation for at arbejde kan højne produktiviteten, og 

styrke kommunikationen fra top til bund. Dette kan fremme en social bevidsthedskultur, der gør det 

lettere at kommunikere internt. Nedenfor ses Omverdensmodellen. Se næste side for detaljer. 

 

Figur 4: Omverdensmodellen (Mullins, Walker og Boyd, 2009) 
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De eksterne/makroforhold vedrører forhold udenfor virksomhedernes kontrolssfære. Hertil 

illustrerer jeg Omverdensmodellen. Den inddrager fx konkurrenter og kunder (afhængig omverden) 

og økonomiske forhold, miljø og massemedier (uafhængig omverden). 

Når en virksomhed skal definere sine kerneværdier, og derfra udarbejde en konkret strategi, er 

SWOT analysen et godt sted at starte (Ansoff, H.I., 1987). Den giver et praj om firmaets stærke og 

svage sider; de interne forhold, og dens muligheder og trusler; de eksterne forhold. Ulempen ved 

SWOT er, at den kun tager udgangspunkt i én virksomhed. Derfor kan man med fordel benytte 

Michael Porters Five Forces (Porter, 1979) i forlængelse. Porter analyserer konkurrencesituationen 

på et helt marked, som er styret af samspillet mellem fem kræfter: 1) konkurrencen blandt 

eksisterende udbydere 2) truslen fra nye udbydere 3) truslen fra substituerbare produkter 4) leveran-

dørernes magt (afhænger af størrelse og antal) og 5) kundernes magt. SWOT og Porters går godt i 

spænd, da SWOT analyserer den enkelte virksomhed, imens Porter analyserer hele markedet. I 

kapitel 9 omtaler jeg disse to, da mit segment kan drage fordel af at arbejde med dem.  

I spørgsmål 6,7 og 8 spørger jeg ind til om krisen og de catalanske værdier påvirker brugen af 

CSR, og om graden af internationalisering har betydning. Disse tre medtager jeg, da jeg i kapitel 2 

indsatte dem som mulige årsager til fravalg af CSR. 

I spørgsmål 9 og 10 spørger jeg ind til fremtiden. I spørgsmål 9 er nøgleordet: fordele. Et ord med 

positive konnotationer, der medvirker til, at respondenterne kan opfatte konceptet som noget, der 

giver merværdi. De kan svare: økonomiske, sociale og miljømæssige fordele, som er generelle tre 

indgangsvinkler til arbejdet med RSE. I spørgsmål 10 spørger jeg ind til, hvad der konkret skal til, 

før konceptet bliver del af deres strategi. De kan bl.a. svare: hvis det betød bedre indtjenings-

muligheder, øget tillid mellem dem og deres interessenter, eller hvis de blev bedre informeret. 

6.4 Kritik af dataindsamlingsmetode 

Ved at følge ovenstående fremgangsmetoder har jeg søgt at få så mange svar som muligt. Jeg endte 

med 19 besvarelser. Ifølge Rasmussen, Østergaard og Beckmann (Rasmussen el al, 2006, s. 119-

139) er så få besvarelser ikke nok, til at kunne konkludere endeligt på. Jeg sendte spørgeskemaet ud 

første gang den 20. juli 2013. Da jeg i starten af september kun havde opnået ni svar, skrev jeg en 

opfølgende mail, hvor jeg bad de resterende om at besvare skemaet. Herefter kom der endnu et ryk. 
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Kort tid efter fandt jeg yderligere 14 respondenter. Mangel på tid, at der ikke var en ledig, eller 

kvalificeret medarbejder til at udfylde skemaet, at min e-mail blev blokeret af et spam filter, og/eller 

at min undersøgelse ikke blev fundet relevant er sandsynligvis årsagerne til det lille antal 

respondenter. Derfor kombinerer jeg resultaterne fra casestudiet med besvarelserne fra den 

kvalitative undersøgelse i kapitel 8.  

Derudover giver jeg mine respondenter lov til at sætte flere krydser, hvorved jeg risikerer tvetydige 

besvarelser, da vedkommende kan modsige sig selv. Dette skete heldigvis ikke, hvilket primært 

skyldes det lille antal besvarelser. At jeg medtager alle størrelser virksomheder kan også være en 

faldgrube; de prioriterer sandsynligvis forskelligt med hensyn til CSR. Kommentarfeltet kunne jeg 

have undladt, da ingen benyttede det. Derudover har nogle responder sprunget spørgsmål over. Det 

var bestemt ikke meningen, da antal besvarelser per spørgsmål således varierer. Sammen med den 

lille segmentstørrelse udgør dette den største kritik af dataindsamligsmetoden. 

6.5 Resultater  

Her henviser jeg til bilag 5. Nedenfor bidrager jeg dog læseren et overblik over de mest interessante 

resultater. Det er primært mangel på tid (knap 42%), økonomiske ressourcer (33%), medarbejdere 

(25%), og offentligt tilgængelig information (knap 67%) der fungerer som barrierer for at arbejde 

samfundsansvarligt. Dertil kommer intern uvidenhed om konceptet (50%). Derudover er den 

økonomiske krise (knap 42%) en betydelig barriere. Om de catalanske værdier betyder noget, svarer 

50% nej, men (33%) svarer, at den økonomi situation påvirker deres fravalg. Firmaerne ville få lyst 

til at implementere CSR, hvis det betød et forbedret forhold til deres interessenter (60%) miljø-

mæssige fordele (knap 37%), og hvis det blev et lovkrav (40%). 

6.6 Delkonklusion 

Da jeg skal holde mig indenfor min emneafgrænsning, medtager jeg kun spørgsmål, der støtter min 

færd mod besvarelsen af problemformuleringen. Jeg er fortsat bevidst om, at resultaterne alene fra 

casestudiet ikke kan give et retvisende billede af årsagerne til mit segments CSR fravalg. Dog 

fungerer studiet udemærket som et pejlemærke; hvordan er situationen er ude hos virksom-hederne 

selv? Dertil kommer resultaterne af den kvalitative undersøgelse, som giver svarene mere vægt (se 

kapitel 8). 
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Nu bliver læseren introduceret til anden halvdel af min primære empiri: den kvalitative under-

søgelse. Jeg udfører en interessentanalyse, opstiller relevante segmenteringskriterier, og sætter de 

fysiske rammer. Herefter beskriver jeg det første møde med mine interviewpersoner. Den første e-

mail kan ses i bilag 3, afsnit 1.1, spørgeguiden kan studeres i bilag 6, og interviewene i bilag 9. 
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7 Den kvalitative undersøgelse 

7.1 Introduktion 

Jeg udformede min kvalitative undersøgelse, før jeg sendte spørgeskemaet afsted. Dette anser jeg 

som en konstruktiv strategi, da jeg derved kunne genanvende nogle af hypoteserne, samt supplere 

med mere specifikke antagelser fra selve interviewene. I udarbejdelsesprocessen har jeg primært 

benyttet mig af Steinar Kvales Introduktion til det kvalitative forskningsinterview (Kvale, 1997), 

hvor jeg følger hans definition af det kvalitative forskningsinterview og interviewdesign (Kvale, 

1997, s. 17 og 95). Dertil benytter jeg mig af Erik Rasmussen et als Essentials of social science 

research methodology (Rasmussen et al, 2006), der også beskriver fremgangsmåden for udformning 

og udførsel af et kvalitativt, semi-struktureret interview
45

 (Rasmussen et al, 2006, s. 93 og 99). Jeg 

foretog tre interviews i Barcelona, og et over Skype. Alle fire interviewpersoner (IP) opfylder mine 

segmenteringskriterier, som kan studeres nedenfor i afsnit 7.3. 

7.2 Teori brugt i interessentanalysen 

Jeg ser fordele i at holde mig til Porter og Kramers Strategiske CSR Teori (se kapitel 3), da de 

argumenterer for, at profit og ansvarlighed ikke nødvendigvis behøver at være hinandens modsæt-

ninger. Det er hverken udelukkende virksomhedens egne økonomiske interesser, eller den rene 

filantropiske
46

 tilgang til CSR, der bør være i fokus: målet er at sikre profit, men midlet er CSR 

(Porter og Kramer, 2002). I forhold til mit segment, bør CSR ses som et konkurrenceparameter, der 

kan bruges til at differentiere sig i forhold til konkurrenterne, samt gøre sig mere attraktiv overfor 

nuværende, og potentielle interessenter. I processen vil jeg løbende være åben overfor mine IPs 

varierende synspunkter, samtidigt med at jeg fastholder specialets målsætning. 

7.3 Segmenteringsskriterier 

Formålet med at anvende denne metode i forhold til specialets fokus er at inddrage mine IPs behov, 

hvilket både gør undersøgelsen relevant for dem, og den catalanske byggebranche. Dette vil øge 

mine chancer for pålidelige svar, og for at kommunikere på bølgelængde med dem. Hvordan jeg 

konkret inddrager deres behov, begynder allerede ved udvælgelsesprocessen. Her søger jeg 

                                                   
45 Det semi-strukturerede interview er en betegnelse for en blanding af det strukturerede og ustrukturerede interview. 

Mine interviews har tre overordnede temaer, med hver deres underspørgsmål. Herved bliver det nemmere at 

sammenligne mine resultater, og holde fokus. Interviewpersonerne styrer interviewets gang sammen med mig. 
46 Filantropi betyder velgørenhed. En person, virksomhed m.v., bidrager med et tilskud til fx lokalsamfundet, uden 

nødvendigvis at have en decideret strategisk bagtanke (DenStoreDanske, 2013). 
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udelukkende efter catalanere, der er bosat, og arbejder i Catalonien. Derudover skal personerne 

enten arbejde med CSR til hverdag, eller have en udpræget interesse for området. Efter at have 

fundet og kontaktet personer, der opfylder disse kriterier, fik jeg hurtigt en håndfuld afslag. Disse 

afslag udgør den største udfordring i min søgen efter IPer. Mange nærer måske interesse for CSR, 

men knap så mange benytter begrebet i samspil med byggeindustriens udfordringer. Dette gør i høj 

grad min undersøgelse endnu mere interessant, da der ikke er meget fokus på kombinationen af de 

to. Dette bevirkede, at jeg pludselig stod overfor to væsentlige udfordringer i afviklingen af min 

kvalitative undersøgelse. Det blev både sværere at finde kvalificerede interviewpersoner og 

fremskaffe information, da der ikke bliver skrevet meget om det. Dette er vigtigt at have i tankerne, 

når metodeforløbet, og validitetsgraden af den primære empiri skal vurderes. Det tredje kriterie 

vægter knap har så meget som de to første, men er stadig et relevant i forhold til at erhverve 

kvalificeret empiri. En person med kendskab til det catalanske erhvervsliv, der har en generel viden 

om de forskellige brancher, den økonomiske situation m.v. vurderer jeg som en stor fordel. De tre 

segmenteringskriterier er som følger: 

1. Interviewpersonens geografiske placering: Catalonien 

2. At vedkommende har udpræget interesse for CSR, eller beskæftiger sig med det 

3. At vedkommende har kendskab til catalanske erhvervsforhold  

Udfra disse kriterier fandt jeg frem til fire interviewpersoner, der bidrager som primære kilder til 

mit speciale. Alle fire var positivt stemte overfor den første e-mail, og imødekommende ved 

interviewene (se bilag 3 og 6). 

7.4 Hypoteser 

Før jeg udarbejdede de 10 interviewspørgsmål, kom jeg frem til syv arbejdshypoteser om mine 

respondenters svar. Disse er ikke de samme hypoteser som i kapitel 6, men omhandler de samme 

temaer. Mine to undersøgelser har hver deres hypoteser, fordi målgrupperne og deres 

forudsætninger er forskellige: 

1. CSR ændrer definition og vægt alt efter hvilket land, branche, virksomhed (stor, mellem, 

lille), konkurrencedygtig/skrantende, moderne/traditionel, national/international, det 

implementeres i. 
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2. Når en catalansk virksomhed implementerer CSR, er det fordi ledelsen er sikker på, 

strategien vil lykkes; at der vil være fortjeneste på lang sigt, og fordi forholdet til 

eksisterende og nye kunder bliver styrket. 

3. Ledelsen benytter RSE for at forbedre firmaets omdømme, øge konkurrencedygtigheden, 

tiltrække nye interessenter, og beholde de eksisterende. 

4. Det er primært Generalitat, der står for at udbrede kendskabet til RSE til Catalonien. 

5. Det er kun store, internationaliserede virksomheder, der udviser CSR. 

6. Den økonomiske krise har betydet, at især SMVer i byggebranchen, og virksomheder der 

kun driver handel nationalt, er mindre tilbøjelige til at udvise RSE. 

7. Mit segment benytter ikke CSR, primært på grund af mangel på interne ressourcer, og 

ekstern information, og derfor ikke ved, hvordan de skal arbejde med konceptet. 

7.5 De fysiske rammer 

Nu går jeg mere i dybden med de fysiske rammer for min undersøgelse, og beskriver det semi-

strukturerede interview
47

 (Kvale 1997, s. 129). De fire interviews
48

 fungerer som specialets primære 

empiri sammen med resultaterne fra det kvantitative casestudie, som jeg behandler i kapitel 6. Tre
49

 

af interviewene findes som lydfiler på den vedlagte cd-rom (bilag 9). Jeg tager udgangspunkt i de 

samme temaer for at kunne sammenligne besvarelserne bedst muligt. 

 Forståelsesformen 7.5.1

Jeg følger forståelsesformen i Kvales kvalitative forskningsinterview:  

Formålet med det kvalitative forskningsinterview er, at indhente beskrivelser af den interviewedes 

livsverden med henblik på fortolkninger af meningen med de beskrevne fænomener.  

(Kvale, 1997, s. 41) 

Dette er hovedstrukturen i interviewene. Jeg søger kvalitativ viden udtrykt i almindeligt sprog, og 

sigter derfor ikke på kvantificering, da det er IPernes livsverden, der er genstand for interviewene. 

                                                   
47 Jeg gjorde mine interviewpersoner opmærksomme på, at de ikke kunne være anonyme. I specialet har dette været 
nødvendigt, i forhold til det videre arbejde, da det var nødvendigt at skille deres udtalelser ad. 
48 Steinar Kvale (1997) arbejder med en forståelse af interview som repræsentation og konstruktion; Det kvalitative 

forskningsinterview forsøger at forstå verden fra interviewpersonernes synspunkt, udfolde meningen i folks oplevelser, 

afdække deres livsverden, førend der gives videnskabelige forklaringer. (Kvale, 1997, s. 15). 
49 Jeg havde desværre ikke mulighed for at optage det fjerde interview, men vælger alligevel at bruge IP1s udtalelser, da 

de er yderst relevante for at kunne besvare problemformuleringen. 
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Målet er derfor at bevare fokus på de overordnede tre temaer set fra de interviewedes synspunkt. 

Dette betyder, at jeg hverken vil styre vedkommende stramt med standardiserede spørgsmål, eller 

det modsatte. Jeg sørger for at fastholde det overordnede fokus, og det er op til den interviewede at 

bringe de dimensioner frem, han/hun anser som vigtige (Kvale, 1997, s. 44). Jeg vil desuden sørge 

for, at interviewene bliver en positiv oplevelse for alle parter. Når et menneske ønsker at forstå et 

andets holdning om et givent emne, kan der opstå en særlig kemi, især hvis denne kemi ikke blot 

baserer sig på en fælles interesse, men fremkommer naturligt, når personerne mødes. Graden af 

åbenhed og sensitivitet bidrager i dette tilfælde til opdagelsen af nye aspekter og sammenhænge ved 

emnet, der ikke tidligere var dem bevidst. Dette oplevede jeg med alle fire interviewpersoner. 

7.6 Det semi-strukturerede interview 

Mit mål er at have en kritisk tilgang til dataindsamlingsmetoden, interviewene og resultaterne. Dette 

skulle gerne give afhandlingen kant, og bibeholde læserens interesse. Jeg udarbejdede de 10 

spørgsmål på baggrund af specialets gennemgående temaer. Disse ses i spørgeguiden i bilag 6. Jeg 

tager udgangspunkt i tre temaer
50

 med tilhørende underspørgsmål, og lader disse være styrende for 

samtalen, hvorfor det kaldes delvist struktureret. Denne form benyttes frem for et 100% struktureret 

interview
51

, da jeg fandt frem til spørgsmålene i takt med, at jeg erhvervede mig mere viden om 

CSR og den catalanske byggebranche. Dette åbner op for nye input, hvilket følger den eksplorative 

tilgang. Jeg giver mine IPer mulighed for at forme samtalen med mig, hvilket er det omvendte af 

casestudiet, hvor jeg giver nogle på forhånd afmålte svar. Jeg afkoder datamaterialet ved at lytte 

optagelserne igennem, opsummere samtalerne, og transskribere de mest markante og relevante 

udtalelser. Jeg transskriberer ikke alle interviewene fra ende til anden, men refererer i stedet ved 

analyse og bearbejdning af materialet til de relevante tidspunkter. Kapitel 8 indeholder resultaterne 

fra undersøgelsen. 

                                                   
50 De tre temaer: CSR i Catalonien, CSR i byggebranchen, og CSR og fremtiden 
51 I det strukturerede interview forberedes all spørgsmål, og rækkefølgen angives. Man holder sig 100% til det skrevne, 

og spørgsmålene læses op. Stiller man de samme spørgsmål til flere interviewpersoner, bliver det nemmere at 

sammenligne svarene (Kvale, 1997, s. 15) 
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 Interviewpersoner  7.6.1

I det følgende introducerer jeg mine IPer. Udvælgelsesprocessen er foregået i etaper. Ved at søge på 

internettet efter regeringstiltag, underafdelinger, universiteter, private foreninger og virksomheder
52

, 

fandt jeg frem til catalanere, der alle beskæftiger sig med, eller har interesse for CSR i Catalonien, 

og har en generel viden om erhvervslivet. Jeg medtager nedenstående information, da det vil øge 

validiteten af IPernes udtalelser, hvilket gør dem til troværdige kilder: 

1. IP 1: Sergio Sabella Cabutti (S) (sergio@noma.cc) er selvstændig erhvervsdrivende i 

Catalonien med særlig interesse for innovation. Han arbejder på forskellige niveauer i 

byggebranchen, både som projektleder i virksomheden Aykos Advanced Engineering 

(www.aykos.com), der bygger boliger med inkorporeret R&D&I (research, development & 

innovation), og som direktør for Noma Innovation Center, som rådgiver for virksomheder 

der vil arbejde med strategi, arkitektur, byggeri og bæredygtighed. Jeg afholdt mit interview 

med S over Skype torsdag d. 20. juni 2013 kl. 20. 

2. IP 2: Eva Rovira Pujol (E) (eva.rovira@gencat.cat) er ansat som Tècnica de Responsabilitat 

Social i Departamento de Empresa y Occupación; en underafdeling i Generalitat, der søger 

at udbrede CSR til det catalanske erhvervsliv og samfund. E har tidligere arbejdet i en 

virksomhed, der skulle implementere CSR, og fik efterfølgende arbejde i Generalitat, der 

rådgav i implementeringsprocessen. Jeg afholdt mit interview med Eva tirsdag d. 25. juni, 

2013 kl. 10 Calle Sepúlveda 148, 2. sal, Barcelona.  

3. IP 3: María Sureda (M) (maria.sureda@esade.edu) har en kandidatgrad i virksomheds-

ledelse fra ESADE, og er i dag forsker ved Instituttet for Social Innovation med særligt 

fokus på CSR. I de senere år har hun arbejdet for Centeret for Kulturstudier, og har bl.a. 

deltaget i udarbejdningen af forskningsprojekter for non-profit organisationer. Jeg afholdt 

mit interview med M den 25. juni 2013 kl. 13, Avenida Pedralbes 60-62, Barcelona. 

4. IP 4: Oriol Tarrats (O) (otrarrats@cambrescat.org) er programkoordinator hos Consell 

General de Cambres de Catalunya. O rådgiver virksomheder om forretningsstrategi og CSR, 

og fungerer som konsulent for div. fonde og organisationer. Han har været med til at 

                                                   
52 Jeg ville gerne have fået et interview med en CSR ansvarlig i et catalansk byggefirma; hvordan var vejen til 

implementeringen, tankerne bag, og fremtidsudsigterne for CSR? Dette ville have været en kvalificeret kilde, som 

kunne bruges under uddybelsen af fremtidsscenariet for mit segment. Jeg havde desværre ikke held med komme i 

kontakt med denne type respondent, hverken via e-mail eller telefon. Jeg kontaktede bl.a. Lotum SA og Miserma SL 

(Páginas Amarillas, 2013),  der begge har en implementeret CSR strategi udfra deres hjemmeside. 

mailto:eva.rovira@gencat.cat
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gennemføre to pilotprojekter med fokus på CSR: RSE PIME og Transparencia, der begge 

omhandler udbredelsen af CSR til catalanske virksomheder. Jeg afholdt mit interview med 

O tirsdag d. 25. juni 2013, kl. 16, Avenida Diagonal 452, Barcelona.  

 Den første e-mail korrespondance 7.6.2

Se bilag 3, afsnit 1.1 for den første e-mail, jeg sendte ud til de mulige respondenter. Jeg gjorde min 

målsætning så klar som muligt, og opstillede temaerne således, at personerne nemt kunne svare. Jeg 

skrev, at jeg gerne ville besøge, og interviewe dem i Barcelona en dag i uge 26 eller 27, og at det 

højst ville tage en time. At jeg var konkret i min e-mail, bevirkede, at jeg fik hurtig respons. De 

forberedte interviewspørgsmål, der fremgår af bilag 6, åbner hver især op for mere eller mindre 

dybdegående besvarelser. Jeg foretog interviewene på spansk, hvilket var et naturligt valg for mig. 

Dette skabte et tillidsvækkende bånd mellem os, og betød, at jeg fik troværdige og brugbare svar. 

7.7 Kritik af dataindsamlingsmetode 

Jeg belyser nu de problemer, der opstår ved indsamling af empirisk data gennem et kvalitativt 

forskningsinterview. Det ville være optimalt, hvis jeg havde fået kontakt til en IP med stor viden 

indenfor både byggeindustrien og CSR. Dog anser jeg mine kilder som brugbare i forhold til de 

fysiske rammer, og i samspil med resultaterne fra casestudiet, kommer en konstruktiv og interessant 

diskussion til skue. At jeg ikke fik svar fra nogle af de mulige IPer, eller blev afvist, skyldes 

sandsynligvis mangel på tid, eller at de ikke fandt mit emne relevant. Jeg har fra starten af været 

særligt opmærksom på, at dette kunne forekomme. Jeg anlagde mig derfor en lettere anmassende 

attitude for at mindske risikoen for manglende respons og mulige afbud. 

I det semi-strukturerede interview er der desuden risiko ved at bruge ledende spørgsmål. Dog 

argumenterer Kvale for, at denne type spørgsmål ikke nødvendigvis behøver at være uhensigts-

mæssig, men skal benyttes med omtanke. Spørgsmålene skal anvendes bevidst for at have deres 

berettigelse, især når IPernes svar skal kontrolleres, og valideres Da jeg lyttede optagelserne 

igennem, var jeg derfor opmærksom på, om jeg stillede ledende spørgsmål. I mit interview med Eva 

Rovira (IP2), stiller jeg enkelte gange ledende spørgsmål. 35 minutter inde spørger jeg hende, 

hvilket fordele en virksomhed kan opnå ved at implementere CSR. Her nuancerer jeg spørgsmålet 

ved at sige, at det kan afhænge af branche, virksomhedens størrelse og dennes værdier. Denne 

handling har muligvis skubbet hendes svar i en bestemt retning. I denne sammenhæng er det ikke 
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uhensigtsmæssigt. Jeg sørger for at holde hendes svar indenfor temaerne, og kan således drage 

større nytte af disse i det senere analysearbejde. Ifølge Kvale er det altafgørende, om spørgsmålene 

leder til ny, troværdig og værdifuld viden (Kvale, 2007, s. 106-108). Dette lægger jeg vægt på i 

mine interviews. Det er desuden vigtigt, om den viden der produceres i interaktionen mellem 

interviewer og respondent, udtrykker IPernes overbevisninger og erfaringer, eller om den i primært 

afspejler interviewerens holdninger som et resultat af spørgsmål, kropsholdning og kontekst 

(Elmholdt, 2005, s. 3). Dette har jeg ligeledes været opmærksom på. 

7.8 Delkonklusion 

Mine fire interviewpersoner var alle meget imødekommende. Alle har særlig interesse for mit 

projekt, da de er catalanere, beskæftiger sig med CSR, og har et generelt kendskab til det catalanske 

erhvervsliv. S var den første person, jeg talte med. Vi havde begge tændt kameraet på Skype, 

hvilket var et bevidst valg. At møde en fremmede over Skype for første gang kan være en 

udfordring, men det lettede stemningen, at vi kunne se hinanden. Alle interviewpersonerne har 

været behjælpelige med at dele deres professionelle og personlige holdninger til emnerne, og 

orienterede mig om de, fra deres synspunkt, mest interessante temaer i forhold til CSR i Catalonien 

og byggebranchen. Vi talte hovedsageligt om, hvad der har størst betydning for, at firmaer i 

byggeindustrien fravælger at implementere CSR, og hvilke fordele disse virksomheder kan opnå 

ved at arbejde med konceptet. Alle fire samtaler varede fra 20 minutter til 1 time, og findes på cd-

rom i bilag 9.  

I det følgende kapitel vil jeg, hvor det er nødvendigt, citere S, E, M og O og referere til det konkrete 

tidspunkt, når jeg sammenfatter mine resultater fra den kvalitative undersøgelse med mine svar fra 

det kvantitative casestudie. 
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8 Diskussion af resultater  

8.1 Introduktion 

Udfra resultaterne fra casestudiet (se bilag 5) samt de opnåede besvarelser fra mine kvalitative 

interviews står det klart. De primære årsager til at konceptet ikke bliver valgt til, skyldes, at der ikke 

er nok offentlig RSE information rettet mod branchen, hvilket udløser et mangelfuldt kendskab 

internt. Derudover vægtes mangel på tid og økonomiske ressourcer højt. I kapitel 7 fremlagde jeg 

min interviewguide for den kvalitative undersøgelse, og i dette kapitel vil jeg kombinere svarene 

med casestudiets resultater. Jeg vælger at inddele hovedtemaerne i afsnit, og derved gruppere 

svarene for at gøre kapitlet så overskueligt som muligt. Overskrifterne er: definition og kendskab, 

den økonomiske krise: før & nu, CSR rådgivning, store, internationaliserede virksomheder, de 

catalanske værdier, hvorfor CSR i Catalonien, og CSR i fremtiden. 

Hvor det er relevant, og hvor jeg har modtaget meget forskellige besvarelser, vil jeg uddybe 

besvarelserne ved at have en kritisk, men konstruktiv tilgang. Jeg vil udpege de vigtigste temaer og 

holdninger i forhold til mit projekt. Således viser jeg læseren, at jeg formår at kombinere den 

catalanske byggebranche og CSR på et højt, akademisk niveau. Jeg inddrager min egen viden, den 

relevante teori på området, og mine respondenters personlige og professionelle holdninger. Læseren 

skal være opmærksom på, at alle udtalelser, og angivelser er relevante i forhold til besvarelsen af 

min problemstilling. Derfor bliver nogle IPer muligvis nævnt oftere end andre, og nogle af 

besvarelserne fra spørgeskemaet vil træde mere frem end andre. 

8.2 Definition og kendskab  

Hvordan definerer mine IPer og mit segment konceptet, og hvad bliver der lagt vægt på, når 

catalanske firmaer arbejder med RSE? Til dette siger E (min 7.40): Desde la Generalitat se quiere 

vincular un poco el concepto de la responsabilidad social con la competitividad de las empresas. 

No vincularlo al tema de filantropia. Se trata de un sístema de incorporarlo en las organisaciones, 

como un elemento más que sirve a las empresas para mejorar su competitividad. Fra Generalitats 

synspunkt er RSE ensbetydende med virksomheders frivillige, socialt ansvarlige aktiviteter, der skal 

benyttes på en måde, der både styrker konkurrenceevnen, og skaber et positivt omdømme. I forhold 

til definition og kendskab påpeger M, at en standard, socialt ansvarlig virksomhed opererer inden 

for tre kerneområder: det økonomiske, sociale og miljømæssige, hvor RSE skal integreres på alle tre 

niveauer (min 7.30): No hablamos de responsabilidad social como una actividad adicional, sino 



Corporate Social Responsibility i den Catalanske Byggebranche 
Kandidatspeciale ved cand.ling.merc. studiet 

Copenhagen Business School 

 

Malene Junget Hartmann  Side 57 af 89 

 

tenemos que ver, que tiene que estar integrado. Se habla de la responsabilidad social de la 

empresas, pero mejor es hablar de la empresa socialmente responsable. Denne tanke følger Porter 

og Kramers Strategiske CSR teori. Her lægges vægt på, at profit og frivillig ansvarlighed ikke 

behøver at være hinandens modsætninger (se kapitel 3). Ifølge O skal RSE udelukkende bruges som 

et ledelsesværktøj, der skal optimere firmaernes konkurrencedygtighed og ydeevne. Han påpeger, at 

begrebet primært handler om, hvordan virksomheder håndterer sine risici; og dialog er alfa omega. 

Hvis de ansatte ikke kender virksomhedens værdier, eller hvis ledelsen ikke ved, om ens interes-

senter er tilfredse, kan der opstå forvirring.  

Selvom størstedelen af det catalanske erhvervsliv kender til RSE, har især SMVer et mangelfulgt 

kendskab til konceptet; både på ledelses-, medarbejder- og interessentplan. Dette bekræfter både S 

og E. S siger, at der er meget få SMVer, der kan leve af at arbejde udelukkende med innovation og 

CSR (min 4). Den erfaring han har erhvervet sig ved at arbejde som konsulent for catalanske 

virksomheder i byggeindustrien. Han påpeger, at pymes enten ikke kender begrebet, eller ikke ved, 

hvordan de skal bruge det, at op imod 95% af de catalanske SMVer i byggebranchen har ringe 

kontakt med begrebet. Sammenkoblet med mangel på ressourcer, ser S industrien som værende 

tilbagestående i dette felt. Det er hovedårsagerne til, at firmaerne ikke overvejer at kunne drage 

fordel af RSE, og derfor mere eller mindre ubevidst ikke interesserer sig for det. S siger desuden, at 

catalanske pymes ser meget fordomsfuldt på innovation og CSR, og tror ikke, det kan bidrage med 

noget konkret til deres virksomhed. I forhold til mit segment er der 37% der kender konceptet, og 

37%  der ikke kender konceptet, og 26% kender udtrykket, men ikke definitionen. Disse svar viser, 

at segmentet generelt kender til RSE, men mangler konkrete retningslinjer. De knap 37% der ved, 

hvad det er, er sandsynligvis dem, der i spørgsmål to svarer, at det handler om at udvise frivillige, 

socialt ansvarlig aktiviteter (knap 36%). De resterende 37%, er dem der i spørgsmål to svarer, at de 

ikke ved, hvad det betyder (28%). Derved tilslutter hovedparten af segmentet E og Ms definition af 

RSE, hvor O står alene med sit ledelsesværktøj. At kun 14% argumenterer for, at det udelukkende 

handler om at øge indtjeningen og den interne konkurrencedygtighed i spørgsmål to, viser, at penge 

ikke er alt i denne sammenhæng, og at det sociale tillægges primær vægt. 
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Ifølge E var de store virksomheder og kooperativer
53

 de første i landet til at implementere CSR, 

fordi de havde ressourcerne til det. De mindre virksomheder kendte ikke til begrebet, og så ikke 

grund til at engagere sig, primært på grund af ressourcemangel. Dog tilføjer E, er der mange pymes, 

der udfører CSR lignende tiltag uden at kommunikere det ud til omverdenen. Det skyldes primært, 

at mange SMVer er familieejede firmaer, der beror deres kernestrategi på tillid og kontakt med 

deres lokalsamfund, og måske mangler nytænkning (min 14.30): Hablar de conceptos de 

responsabilidad social pues seguramente la majoría de ellas hacían muchas cosas, sin decir que 

era responsabilidad social. Son empresas muy familiares y la relación con la dirección o con los 

patrones de la empresa es muy confianza y proximidad. Es una forma de trabajar pero que no se 

apuesta como un valor de las empresas. 

I spørgsmål tre spørger jeg ind til, om mit segment udfører RSE. Her svarer 38% ja, men at de ikke 

kalder det RSE, og 31% svarer, at det gør de ikke. Disse udtalelser er både relevante i forhold til Ss 

holdning om det mangelfulde kendskab i branchen, og Es holdning om, at det primært er store 

virksomheder der arbejder med det. Mange SMVer er traditionelt opbygget, hvor ledelsen ikke 

kalder deres aktiviteter for CSR, men i stedet satser på, at lokalsamfundet og de nuværende interes-

senter godt ved, at de handler socialt ansvarligt. Derudover svarer 23%, at de ikke ved, om de 

udviser CSR. Dette tal kan ses som en kritik af casestudiet. Måske var det ikke den person med 

mest viden på området, der besvarede spørgeskemaet. Kun 8% svarer, at de udviser CSR, hvilket 

følger svarene fra spørgsmål et og to. 

Udfra IPernes udtalelser kan jeg konkludere, at CSR implementeres både for at øge konkurrence-

dygtigheden og for at vise, at man er socialt ansvarlig på et frivilligt plan. Sidstnævnte tillægges 

størst vægt i begge undersøgelser. CSR skal ikke blot bruges til at øge indtjeningen, selvom O kun 

ser det som et værktøj til at optimere den interne ledelse, og derved ressourcebeholdningen. Mit 

segment følger E og Ms definitionen af RSE, og i forhold til kendskabet, følger det S og Es 

synspunkt. 

                                                   
53 Kooperativer: værdibaserede virksomheder/organisationer, hvor medlemmerne både ejer og driver virksomheden. 

Virksomheden man driver i et kooperativ, skal være til størst mulig nytte for medlemmerne frem for at give det størst 

mulige økonomiske overskud. Fraværet af finansiel spekulation gør virksomhederne robuste over for økonomiske 

kriser. Internationalt bruges betegnelsen coop (DenStoreDanske, 2013). 
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8.3 Borgernes viden om CSR 

Ifølge mine IPer har den catalanske borger et mangelfuldt kendskab til CSR, og bør blive bedre 

oplyst, fx ved selv at søge information, eller igennem pilot projekter, tiltag eller kampagner fra 

Generalitat eller uafhængige organisationer. S mener, at Sydeuropa generelt har en meget begrænset 

viden om RSE, hvilket bunder i geografi, kultur og mentalitet. Både E og M mener ligeledes, at den 

catalanske forbruger ofte ikke ved, hvad begrebet indebærer, og derfor forholder sig ukritisk overfor 

den information han/hun får serveret. Derfor har borgeren ikke mulighed for at vurdere 

virksomhedernes indsats, hvis han/hun ikke forstår konceptet, hvilket er et stort problem for RSEs 

udbredelse i regionen. Til dette siger E (min 41): En estos momentos el comsumidor penaliza más 

las actuaciones de la empresa y no está preparado para valorar las empresas. Derudover siger hun 

(min 51.45): Si no criticamos, ellos van a seguir poniendo lo bonito, y no van nunca a mejorar lo 

malo. Yo creo que aquí faltamos una visión crítica. Estamos poco, en general, entrenados a 

participar. At den catalanske borger ikke er kritisk nok, skyldes primært personens forhold til 

erhvervslivet. Med den høje arbejdsløshedsprocent, står vedkommende måske uden arbejde, og har 

derfor ikke overskud til at stille spørgsmålstegn ved virksomheders markedsføringsstrategi. Til dette 

siger O (min 15) at i dårlige tider, som fx under en økonomisk krise, vil folk helst tale om ting, der 

gør dem glade. I catalanernes tilfælde elsker de at tale om fodbold; FC Barcelona, der frem-bringer 

den stolte fællesskabsfølelse. 

M argumenterer for en særlig spansk tendens: flere og flere køber udfra prisen, i stedet for at se om 

virksomheden er socialt ansvarlig. Det er både fordi, de ikke har råd til andet, og fordi de ikke er 

godt nok oplyst. Ifølge M er det mere sandsynligt, at forbrugerne fravælger en virksomhed, fordi 

den har været indblandet i en skandale, end at de tilvælger en virksomhed, der er socialt 

ansvarlighed (min 36.20): A lo mejor que funciona más es la parte inversa, cuando una empresa 

sabes que lo ha hecho mal; boycott, no la compro. Quizás más defícil saber que una empresa lo 

hace bien, a lo mejor te vende algo que hace bien, pero nunca podrás saber. Hay mucho trabajo de 

tener que rellenar muchos indicadores para poder decir: Oye, yo cumplo esto. Ifølge M er det hårdt 

arbejde at kommunikere ens CSR aktiviteter ud på en måde, så alle forstår det. Man skal kunne se 

fordelene ved at samarbejde med, eller handle hos netop den virksomhed fremfor en anden, der fx 

er billigere. Ifølge M står Generalitat for at oplyse borgerne om CSR, og mere specifikt gør de fire 

amter i Catalonien, og diverse fagforeninger deres for at udbrede kendskabet og brugen. Det tyder 
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dog på, at de tiltag der har været, ikke har haft så stor succes. Ifølge M skyldes det tidspunktet; 

krisetider, forkert målgruppe og utilgængelig information; at den catalanske forbruger ikke ser 

kampagnerne, eller ikke ved, hvor han/hun skal søge viden henne. 

8.4 Årsager til fravalg af CSR 

Efter at have beskrevet og diskuteret mine respondenters, og den catalanske borgers kendskab til 

konceptet, vil jeg nu uddybe de reelle årsager til, at de udvalgte virksomheder ikke udfører RSE. 

Jeg har delt årsagerne op i interne og eksterne faktorer. 

 Interne faktorer 8.4.1

Mangel på tid (knap 42%), penge (33%), medarbejdere (25%) og uvidenhed om hvordan de skal 

bruge konceptet (50%) udgør hovedårsagerne til fravalget. De tre første svar afhænger alle af 

hinanden; der er ikke nok penge. Med hensyn til de interne årsager står uvidenhed på førstepladsen. 

Dette hænger unægtelig sammen med, at 67% ikke føler sig godt nok oplyst (se ovenfor). At 17% 

ikke føler sig motiveret til at engagere sig, kan fx kobles på ledelsens manglende tro på, at RSE kan 

til gode komme dem. Igen svarer 17%, at de allerede udviser CSR. 

 Eksterne faktorer 8.4.2

Knap 67% af min segment svarer, at de mangler information om konceptet. Ekstern information 

indbefatter al information udefra; fra regeringen, lokalregeringen, organisationer, projekter, 

kampagner, politikere og sociale medier. Det er primært Generalitat, der står for at udbrede 

kendskabet til RSE i Catalonien, hvilket M påpeger. Derfor tillægger jeg denne faktor stor vægt. For 

at nå bedre ud til mit segment kan Generalitat investere i en kampagne målrettet mod sektoren. De 

kan vise de konkrete fordele forbundet med at engagere sig udfra branchens ressourcer. Dette kunne 

forbedre industriens økonomiske og sociale vilkår under den aktuelle krise. I tråd med dette resultat 

påpeger 8%, at de ikke udfører CSR, fordi deres konkurrenter heller ikke gør det, og 17% siger, at 

RSE ikke er brancherelevant. Derudover svarer 17%, at det kun er relevant for store virksomheder. 

Dette bunder i forestillingen om, at især SMVer ikke har tid, penge, overskud eller forpligtelse til at 

interessere sig for konceptet, hvilket store virksomheder i højere grad har. De 17% der svarer, at de 

allerede udviser CSR, kan kobles på udtalelserne fra spørgsmål 1 til 3. 
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8.5 Den økonomiske krise: Før & nu 

I årene op til 2008, var branchen kendetegnet ved en vedvarende og frodige vækst, drevet af en 

voksende boligboble. Da boblen brast, havde det en negativ påvirkning på markedet for fast 

ejendom. De seneste fem år har mange byggefirmaer måttet reducere deres forbrug. Mit segment 

giver bl.a. udtryk for, at de har mindre overskud til at implementere socialt ansvarlige aktiviteter. 

Branchen halter bagud på denne front, især fordi mange virksomheder handlede kortsigtet før 

krisen. S mener, at virksomhederne glemte at gardere sig mod en eventuel krise, fordi de dengang 

var økonomisk succesfulde. Dette er E enig i. Disse virksomheder havde meget kortsigtede 

forretningsstrategier, og var derfor nødt til at skære alt væk for at undgå at gå konkurs. Dette siger 

M ligeledes er en forhindring for at arbejde med konceptet i branchen. Den høje arbejdsløshed kan 

uden tvivl kobles på byggebranchen og årsagerne til, at krisen stadig holder ved. Især E taler om, at 

det høje arbejdsløshedstal skyldes branchen. Før krisen blev der produceret mange jobs, især i 

håndværkerfaget, men fra 2008 og frem, blev mange arbejdsløse, fordi fagene er afhængige af 

hinanden. Dem der i dag står uden arbejde, bliver ikke ansat, fordi de mangler relevant erfaring og 

uddannelse. Før krisen, var arbejdsløshedstallet nede på 8%, nu er det op over 25% for voksne, og 

over 50% for unge (Ritzau, 2013). Om arbejdsløshed siger E (min 32): Era un sector que absorbió 

una cantidad de gente trabajando y es un sector en que hay muchas empresas que viven alrededor 

de este sector principal entonces claro la caída de la construcción de la vivienda ha hecho caer a 

todas las que dependen de este sector, entonces ha sido muy devastador. 

Byggefirmaer der i dag har god økonomi, er hovedsageligt store virksomheder. De har formået at 

skille sig ud fra mængden efter krisens indtog. Om dette siger E (min 23.45): Seguramente son las 

grandes empresas las que han podido diversificar su actividad económica, las otras están resisti-

endo, o están cerrado, no mucho más. Era un sector sobre dimensionado, se estaba construyendo 

encima de las necesidades reales del mercado, con precios que no eran tampoco reales (...) En el 

ámbito de RS en relación con estas empresas es muy complicado, porque las pocas que quedan 

están intentando no cerrar. I dag er det svært for catalanske byggefirmaer at komme fremad, da der 

skal nytænkning og omstrukturering til, hvilket er noget, mange har svært ved, da de ikke har 

ressourcer til det. E påpeger, at denne problematik er noget samfundet og branchen burde have 

forudset, og taget hånd om dengang, men det blev der desværre ikke gjort.  
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Krisen holder fortsat det catalanske erhvervsliv i et jerngreb, dette bekræfter S og E. Dog mener M 

og O ikke, at krisen er hovedårsagen til fravalg af CSR. Ifølge M er det primært mangel på vilje, og 

den rette indstilling til at foretage de nødvendige ændringer i forretningsstrategien, der holder 

virksomhederne tilbage. I Consell General de Cambres de Catalunya (Consell de Cambres, 2013) 

har man ikke megen erfaring med samarbejde med virksomheder fra byggebranchen. O har kun én 

virksomhed som reference, og denne var meget interesseret i at bruge RSE i sin ledelsesstrategi (se 

kapitel 9, case: VertiSub). VertiSub var case virksomhed i et speciale fra ESADE
54

 i 2007, som 

undersøgte brugen af CSR i 15 catalanske pymes. Den opnåede positive resultater, fordi ledelsen 

både havde viljen og ressourcerne.  

O siger, at byggerierne nærmest står stille i dag, og når der bliver indgået offentlige byggeaftaler, er 

det med store, etablerede virksomheder (min 14.20): El problema de las constructoras en España y 

Cataluña puede ser distinto, es el problema de que no se construye ya, de que la obra pública se ha 

parado, que la obra pública se está llevando a las grandes empresas. Dertil siger O, at de SMVer 

der lider under krisen, bør ændre ledelsesstrategi. De skal se RSE fra en mere positiv side. Det 

behøver ikke direkte at koste penge, men det tager tid at ud- og indarbejde en forbedret forretnings-

strategi. Jeg spurgte mit segment, om den økonomiske krise har haft, og har betydning for fraværet 

af CSR. Her svarer knap 42% ja, 33% svarer nej og 25%, at de ikke ved det. Besvarelserne følger 

både S, E og Ms udtalelser om, at branchen er hårdt ramt. Mange firmaer havde måske en kortsigtet 

strategi før krisen, og de store virksomheder fremtræder stærkere, og formår at differentiere sig i 

branchen. De 33% der svarer nej følger Os argument om, at det er mangel på vilje og den rette 

indstilling, der bremser dem i at udøve RSE, og at det ikke er på grund af pengemangel. At 25% 

svarer, at de ikke ved det, bunder muligvis i, at det ikke var den person med mest viden på området, 

der besvarede spørgeskemaet. 

Ifølge O kæmper især SMVer for at overleve. Problemet ligger i, at der er meget lidt byggeri og 

ombygning m.v., og der ikke er penge til at investere. Derimod går det bedre for service- og 

turistbranchen, der har flere midler til at udvise CSR. O mener, at det skyldes, at den catalanske 

økonomi baserer sig hovedsageligt i turismen. Ifølge en artikel fra rejsemagasinet Take Off, havde 

                                                   
54 Studiet uddybes i Transparencia: et catalansk pilot projekt støttet af Generalitat, der vil udbrede brugen af CSR hos 

catalanske pymes, og hjælpe disse på vej mod at udfærdige en CSR strategi, og derefter udgive den første CSR rapport 

(Consell de Cambres, 2013).  
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Catalonien det største antal turister i forhold til resten af landet i 2012: 14,4 mil, hvilket er 9,9% 

mere end 2011 (Juul, 2013). O påpeger, at både service-, turist-, sundheds- og den teknologiske 

branche endnu har kapacitet til at modstå krisen, fordi det er stærke markeder, både nationalt og 

internationalt. Derfor har disse bedre muligheder for at styre deres CSR aktiviteter i modsætning til 

byggebranchen, hvor det største ønske er at få underskrevet en byggekontrakt. O siger (min 17.30): 

Una empresa que está con el agua en el cuello, está sobreviviendo, y lo mejor es conseguir vender 

og contratar. 

8.6 Store, internationaliserede virksomheder 

Jeg medtager dette tema, da både E og S tillægger det vægt. En stor virksomhed med over 250 

ansatte, har ofte det økonomiske overskud til at implementere CSR, og ledelsen ser derfor gode 

muligheder i at arbejde med konceptet, især på baggrund af sine internationale forbindelser. S 

oplevede dette igennem sit konsulentarbejde i branchen (min 7). Markedet for byggeri er blevet 

selvforsynende i de seneste år, og der er især dem, der kun driver handel lokalt, der ikke ser fordele 

i at indlejre CSR i deres forretning. De synes ikke, det er relevant, og kan ikke forestille sig de 

konkrete fordele. Derudover har mange SMVer ikke en decideret marketingansvarlig til at varetage 

RSE. Der bliver ikke lagt vægt på den interne styring af kommunikations- og marketingsrelaterede 

opgaver (min 13). O mener, at alle størrelser virksomheder, og dem der udelukkende opererer 

lokalt, har lige så gode forudsætninger for at udøve frivillige tiltag som store, internationaliserede 

firmaer. CSR implementeringen skal udføres på grundlag af, at virksomheden gerne vil styrke 

forholdet til sine interessenter og lokalsamfundet og øge sin ydeevne. At fravalget skyldes, at 

virksomheden ikke er internationaliseret, siger O klar nej til. Det handler om den interne ledelse. 

Han tilføjer dog, at de store virksomheder selvfølgelig har mere styr på, hvordan de styrer uden om 

potentielle risici. De har bedre forståelse for kommunikation og ledelse, end SMVer har, fordi de 

har naturligt flere ressourcer (min 10.45): La responsabilidad social no tiene que ser un sobrecosto, 

si lo es, te equivocas. Es evidente que estás invirtiendo un tiempo en actuar distinto, pero no es un 

sobrecoste porque nadie te está obligando a pagar. 

58% af mit segment svarer, at de kun driver handel nationalt, og 0% svarer, at mangel på 

internationalisering har betydning for, om de udviser CSR. Sidstnævnte peger implicit på, at 

hverken størrelse eller geografi er årsager til, at de ikke er socialt ansvarlige. Resultatet følger Os 

tanke om, at alle virksomheder har lige vilkår for at arbejde med konceptet; det handler om vilje, 
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værdier, og intern ledelse. Dog svarer 17%, at temaet har betydning. Da jeg i mit casestudie 

medtager alle størrelser virksomheder, vil nogle utvivlsomt hælde til den ene eller anden 

svarmulighed, hvilket skyldes graden af internationalisering og størrelse. De 17% følger E og Ss 

udtalelser. Små firmaer der kun opererer lokalet ser mindre grund til at engagere sig, da de enten er 

selvforsynende eller ikke har ressourcerne til at udarbejde en strategi, ifølge S. 

8.7 De catalanske værdier 

Har den catalanske identitet betydning for fravalget af RSE? E siger, at Catalonien er kendt som et 

hårdtarbejdende, nytænkende og velindustrialiseret samfund. Borgerne arbejder for at opretholde en 

solid økonomi; en kvalitet som altid har eksisteret i erhvervslivet. Hun sammenligner regionen med 

Baskerlandet, der ligeledes har eget sprog, og er selvstyrende. Begge regioner er mere veludviklede 

og industrialiserede end andre områder i Spanien, hvor landbrug fylder erhvervslivet i højere grad. 

Den catalanske mentalitet gør sit for at øge virksomhedernes og borgernes hensyn til miljøet (min 

35): A nivel ambiental todo que ha ido desarollando a nivel normativo está por delante de lo que se 

exige en el resto de España, entonces si que ha sido un región bastante preocupada por el tema de 

los impactos ambientales. Hay empresas bastante proactivas en la implantación de responsabilidad 

social, aunque el concepto ha llegado tarde. Catalanerne bruger denne kvalitet til at vise, at de er 

moderne og ambitiøse; det catalanske brand. Dette tema berører jeg i kapitel 9, hvor jeg giver mit 

bud på mulige indgangsvinkler til CSR engagementet. Her kan den catalanske identitet og 

mentalitet vise sig som et frugtbart udgangspunkt.  

M siger, at der i Catalonien altid har været fokus på at yde service af høj kvalitet (min 20): Aquí hay 

una cultura muy enfocado en trabajo bien hecho de alta calidad se puede considerar. Responsa-

bilidad social: preocuparte de hacer las cosas bien para que tu cliente tenga un buen producto. Yo 

creo que aquí en Cataluña siempre ha vivido apuesta por la calidad, por intentar ser más 

productivos. At Catalonien desuden ligger tættere på Europa end fx Andalusien, giver anledning til 

andre værdier, en anden arbejdsform, og andre arbejdsrytmer, og catalanerne har derfor naturligt 

lettere ved at drive international handel.  

Om mit segment synes, at de catalanske værdier påvirker deres fravalg af CSR, uddyber jeg her. 

17% svarer ja, 50% svarer nej og 25% en smule. At 50% ikke ser den catalanske identitet som en 

årsag, kan betyde, at ledelsen ikke mener, at kvaliteten bidrager til forretningen og konkurrence-
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evnen. Det kan tænkes, at de ikke har opdaget mulighederne ved at profilere sig ved hjælp af det 

catalanske brand. Dog påpeger 33%, at den catalanske økonomi spiller en rolle. Krisen sætter uden 

tvivl sit præg på denne udtalelse, hvilket også kan ses i bilag 1, og afsnit 8.5. Sproget eller ønsket 

om uafhængighed har ikke umiddelbar vægt. Både E og M ser Catalonien som et moderne samfund, 

med mange stærke værdier, og her står Os udtalelse i skarp kontrast. Hverken sproget, spørgsmålet 

om uafhængighed eller historien har noget at gøre med til- eller fravalget af RSE i catalanske 

virksomheder; det er at blande tingene sammen. Social ansvarlighed er et verdensomspændende 

fænomen, som alle virksomheder i verden kan drage fordel af (Min 18.20): Desde mí punto de vista, 

no tiene nada que ver. La responsabilidad social es del mundo. No es un problema catalana, ni 

danés, ni americano – es un problema de concepto, y el concepto tiene que ser el mismo aquí como 

allá. Dog trækker han sproget frem, da catalanerne bruger både catalansk og spansk, når de skal 

markedsføre sig. Det er vigtigt at respektere sprogbruget. 

8.8 Hvorfor CSR i Catalonien? 

Her taler E og M om tre hovedgrene indenfor CSR: den sociale, økonomiske og miljømæssige (se 

bilag 7). M siger, at det på det sociale plan fx handler om at opretholde et godt forhold til sine 

interessenter, og at kvalitetssikre arbejdsforholdene, hvilket motiverer de ansatte til at yde deres 

bedste. På det miljømæssige plan, er det, udover at opfylde alle lovkrav, vigtigt at engagere sig i en 

eller anden grad, da firmaet kommer til at fremstå positivt. Udfordringen findes på det økonomiske 

plan, da byggesektoren har få ressourcer at gøre godt med. Dette kan kobles på de 42%, der svarer, 

at den økonomiske krise er årsag til fravalget af CSR. E siger, at det i disse tider handler om 

ledelsens indstilling (min 37.30): (...) la responsabilidad social puede dar un valor añadido al 

hecho de trabajar en una empresa (...) ¿Que puedo hacer para que estos trabajadores se sientan 

satisfechos en el lugar de trabajo a nivel de reconocimiento professional y carrera professional? El 

sueldo no es principal motivo, que son otro tipo de mejoras en el ámbito de sentirse valorado. Det 

optimale ville være, hvis lønnen blev mindre vigtig end et godt arbejdsmiljø, da en motiveret 

medarbejder kan øge konkurrencedygtigheden i sig selv. M slutter op omkring Es udtalelse (min 

27.30): Yo creo que si quiere tener una buena implementación de la responsabilidad social ayuda 

ser más competitiva, todo mirando a medio y largo plazo. Det nytter ikke noget at arbejde med en 

kortsigtet strategi, da det tager tid, hvis konceptet skal fungere optimalt på alle niveauer. O mener, 

at den største fordel ved at implementere RSE er, at virksomheden får en fornyet ledelsesstrategi, 
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hvilket forbedrer forholdet til interessenterne. Her er kommunikation og dialog alt afgørende. Det er 

vigtigt at have tillidsfulde samarbejdspartnere, lytte til sine medarbejdere, og vide, om ens kunder er 

tilfredse. CSR sætter fokus på disse områder, og kan hjælpe virksomheden fremad; derfor er det et 

intelligent ledelsesværktøj.  

8.9 CSR i fremtiden 

Ifølge O tegner fremtiden for RSE i Catalonien sig lyst, og mit segment ser også fremad. De fordele 

målgruppen ser i at arbejde med CSR befinder sig på et praksisnært niveau. Knap 55% tror, at det 

giver sociale fordele (forbedrer medarbejder- og kundetilfredsheden), og 36% svarer miljømæssige 

fordele (reducere energiforbruget, optage miljøkriterier i indkøb, bidrage til bæredygtig udvikling). 

Hvis det betød, at interessenterne fik en stærkere tilknytning til virksomheden, så ville 60% gøre en 

indsats. Dette svar kan sammen med Os holdning vise det logiske i at arbejde realistisk med CSR. O 

påpeger, at konceptet er ved at udbredes til alle brancher, da det catalanske erhvervsliv kan se 

logikken. Samtidigt vil der være fremskridt, når krisen begynder at stilne af, da forhåbentlig 

kommer større overskud (min 31.40): Yo creo que tiene mucho futuro, porque tiene mucha lógica, 

mucha lógica empresarial hacerlo, y más en el mundo como este hoy (...) si eres empresario, y 

quieres ganar dinero, es necesario ser socialmente responsable. 

18% af mit segment tror, at RSE vil give dem økonomiske fordele (øge indtjening og position på 

markedet), og 30% vil gøre en indsats, hvis de blev garanteret en højere indtjening. Dette svar 

hænger fint sammen med Es udtalelse. Selvom krisen har ramt branchen hårdt, har den, ifølge E, 

også tilført erhvervslivet noget positivt. Måden at drive handel på er blevet mere kritisk, og penge 

bruges ikke længere i flæng. Der lægges langsigtede strategier, og værdierne bliver revurderet. (Min 

54.30): La gente tiene que valorar otras formas de hacer, o cambiar las maneras de hacer para 

sobrevivir. Yo creo que las empresas que primero han sufrido bajo la crisis son las que han mirado 

a corto plazo a máximación de beneficios y nada más, entonces yo creo que si que tienen que 

cambiar este concepto. Overordnet svarer 36%, at de håber på at opnå alle tre fordele. Derudover, 

hvis der var mere offentligt tilgængelig information, så ville 30% gøre en indsats. Dette svar hænger 

fint sammen med, at 67% ikke synes, de er godt nok informeret. 
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 CSR rådgivning 8.9.1

Hvis en virksomhed vælger at blive rådgivet, koster det penge, men den kan drage stor fordel. En 

konsulent kan hjælpe med at udvikle en ny vision. Som O siger, kunne denne rådgiver (min 28): 

hacer levantar los ojos de la mesa de la empresa, y capatar nuevas formas de gestionar. 

Konkurrenceevnen og forretningsstrategien skal holdes for øje, og de virksomheder der ikke 

arbejder strategisk, kan ende med at falde tilbage. Dem der handler, bliver i bedre stand til at tænke 

langsigtet, hvilket er vigtigt. I teorien er dette muligvis den rigtige vej at gå, men set med kritiske 

øjne, vil det blive en udfordring, netop på grund af den økonomiske situation. Ifølge O kan en 

virksomhed fx vælge at følge Europa-Kommissionens guidelines, som blev udgivet i 2006. Denne 

guide har Generalitat bedømt som brugbar i forhold til regionens pymes, da den sigter mod at 

forbedre kvaliteten af RSE rådgivningen. Den er blevet oversat til spansk, og lagt på Generalitats 

hjemmeside med overskriften: Consejos para Asesores – responsabilidad social para las pequeñas 

y medianas empresas (EUK, 2006). Velvidende at det europæiske erhvervsliv er i løbende 

udvikling og forventningerne hos interessenter, samarbejdspartnere og samfundet også ændrer sig, 

udgav Generalitat denne guide, fordi CSR i stigende grad anses som en nødvendig del af catalanske 

firmaers konkurrencedygtighed og fremtid. Nedenstående citat opsummerer EUKs forslag til 

SMVer, der gerne vil opnå succes med CSR. Det er en proces, der søger at integrere sociale, 

miljømæssige og etiske tiltag i forretningsstrategien, der kommer alle involverede parter til gode: 

(...) las empresas deben aplicar, en estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso 

destinado a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respecto de los 

derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones empresariales y 

su estrategia básica, a fin de maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios y 

accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio y identificar, 

prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas (EUK, 2006). 

Alle pymes er forskellige såvel som CSR rådgivere, og dette tager EUK højde for. Derfor skal 

samarbejdet forventningsafstemmes parterne imellem for at opnå den bedst mulige proces ved 

implementeringen (EUK, 2006, s. 7). I kapitel 9 går jeg i dybden med mulighederne for at ud- og 

indarbejde en CSR strategi hos netop mit segment. 



Corporate Social Responsibility i den Catalanske Byggebranche 
Kandidatspeciale ved cand.ling.merc. studiet 

Copenhagen Business School 

 

Malene Junget Hartmann  Side 68 af 89 

 

 Retningslinjer 8.9.2

Når catalanske virksomheder arbejder med RSE, vælger mange at følge et sæt anerkendte 

retningslinjer. Under interviewene blev UNGC og GRI nævnt som de to mest anvendte standarder. 

Disse bruges primært for at sammenligne sig selv med andre, hvilket især E og M ser som 

motiverende. Jo flere der benytter dem, desto bedre. Således kan firmaer blive anerkendt for deres 

indsats, forbedre brandet, tiltrække nye interessenter og fastholde de nuværende. M siger, at mange 

catalanske virksomheder bruger UNGC, for at vise, at de opfylder nogle specifikke krav (min 

42.20): El Global Compact muchas empresas las escriben y el GRI, yo creo que están usado como 

el estandar, es lo que más gente está siguiendo. El problema es que si hay gente que sigue otra, no 

te puedes comparar. Os erfaring med rapportering er, at catalanske virksomheder ofte benytter GRI 

som standard. At sammenligne sin virksomhed med konkurrenter, se fremskridt, og vise sine 

interessenter hvorledes det står til, er positivt. Dog siger han, at CSR ikke skal forveksles med et 

kommunikationsfænomen, selvom det ofte er en kommunikationsmedarbejder, der tager sig af 

denne type opgaver. Det er ikke gunstigt i længden, da det skal starte ovenfra hos direktionen, og 

forplante sig nedad. Hvis det kun benyttes i én afdeling, ender ledelsen med at stå tilbage med en 

ufuldendt integrering. 

 RScat 8.9.3

M omtaler pilot projektet RSE PIME (RSE PIME, 2007), der promoverede brugen af GRI som 

standard. E siger, at lokalt forankrede virksomheder i høj grad fravælger at implementere CSR, 

fordi de ikke synes, det er relevant. E henviser til de virksomheder, deltog i RSE PIME (se bilag 7 

og 8). De fik redskaberne til at udgive en rapport over deres implementeringsarbejde, med GRI som 

standard. Dermed kan udlandet se, at catalanske virksomheder har fokus på dette, og kan sammen-

ligne sig, og konkurrere med dem, hvilket hun ser som en sejr til udbredelsen af konceptet (min 27): 

Fue un estandar reconocido a nivel internacional (...) pensamos que con la publicación de un 

documento que sea reconocido a nivel internacional fue mejor porque si nosotros queremos salir 

afuera necesitamos poder comparar y competir con empresas del exterior. Ifølge både E og M kan 

virksomheder med fordel læne sig op ad Rscats retningslinjer. De har udarbejdet et sæt retnings-

linjer, der viser de mest markante, økonomiske, sociale og miljømæssige fordele ved at 
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implementere CSR (se bilag 8). Selvom dokumentet blev udgivet i 2007, fremstår det fortsat som 

brugbart
55

. 

 Green washing 8.9.4

Især E og M taler om en øget risiko for green washing
56

 i fremtiden. Den catalanske borger bør 

blive mere kritisk, og stille flere spørgsmål om virksomhedernes og erhvervslivets aktiviteter. Det 

kræver dog, at de selv gør en indsats. E siger, at det primært er store virksomheder, der anklages for 

green washing, men derfor skal SMVer alligevel være opmærksomme på fænomenet (min 50.30): 

Los grandes empresas tienen los mechanísmos para elaborar estas memorías perfectas, tienen un 

público que se van a interesar para estas memorías. Les interesa más vender toda esta información 

aunque sea un escaparate que muestra un imagen lavado. M siger, at virksomhederne godt kan 

have gode intentioner med deres CSR strategi i begyndelsen, men kan ende med at blive anklaget 

for green washing, hvis strategien er for kortsigtet (min 34.30): Muchas empresas decían mucho 

pero luego al practicarlo, ha actuado mal y mucha gente lo veía como green washing. 

 De sociale medier 8.9.5

Kun O lægger vægt på de sociale medier. Jeg vælger at medtage temaet, da sociale medier som 

Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram har stigende magt og indflydelse, når virksomheder 

markedsfører sig. Dette er fx hvis de har nye produkter, skal promovere et event eller er indblandet i 

en skandale. Virksomhedsledere bliver i dag hurtigt stillet til ansvar for hvordan han/hun behandler 

sine medarbejdere, leverandører, kunder m.v. Her er store virksomheder oftest de mest udsatte, men 

SMVer kan drage fordel af at være på forkant med udviklingen. En virksomheds online-ansigt skal 

passes og plejes for at opretholde omdømmet i fremtiden. Ledelsen skal derfor være bevidst om, 

hvad de skriver på firmaets hjemmeside, da den fungerer som en reklamesøjle. Netop hjemmesiden 

er relevant i forhold til mit projekt, da jeg fandt mit segment via denne. 

                                                   
55 Retningslinjerne tager ikke højde for, om virksomhederne har ressourcer til at påbegynde implementeringsprocessen. 

RScat siger heller ikke noget om de konkrete fordele. De omtaler kun de teoretiske fordele ved CSR, istedet for at gå i 

dybden med fx to fra hver af de tre grupper. Ifølge RScat er der flest økonomiske fordele forbundet med CSR, hvilket 

jeg vil argumenterer for, afhænger af, hvem der bruger konceptet, og hvad målet er. 
56 Grøn vask er et begreb der dækker over, når en virksomhed forsøger at fremstå mere socialt ansvarlig, end den i 

virkeligheden er (Dansk Sprognævn, 1997). It’s greenwashing when a company or organization spends more time and 

money claiming to be “green” through advertising and marketing than actually implementing business practices that 

minimize environmental impact. It’s whitewashing, but with a green brush (GreenWashingIndex, 2013). 
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 Politik 8.9.6

At regeringen skifter hvert fjerde år, er ifølge E et problem i forhold til udbredelsen af RSE til 

erhvervslivet. Implementeringen af en langsigtet, politisk strategi er nærmest umulig i denne 

sammenhæng, da nye tiltag og fokusområder løbende kommer til, og bliver udskiftet. Lokal-

regeringen kunne med fordel give fagforeninger, private organisationer og rådgivere større råderum. 

Således kan disse holde styr på fremtidsudsigterne, uden at skulle bremse op hver gang regeringen 

skifter. E siger (min 57): Crear estructuras más autónomas para poder desplegar a unas políticas 

más a largo plazo y que permitirse esto una valoración para que las empresas cambien el modelo 

económico. Derudover nævner hun, at regeringen i Madrid er ved at indføre nye retningslinjer for 

social ansvarlighed og gennemsigtighed (min 58): Se está trabajando para mejorar porque a nivel 

legislativo hay una cosa, que cuando cambias la ley a nivel de cuidad, a nivel de sector, a nivel de 

empresa y a nivel de consumidor hay que cambiar en estos momentos, porque si se tiene que 

replantearte como hacer las cosas seguro. Tiene que luchar para el cambio. E kan kun håbe, at 

udviklingen skubbes i den rigtige retning, og bevirker, at der kommer mere målrettede retningslinjer 

for at drive social ansvarlig virksomhed i Spanien og Catalonien. 

8.10 Delkonklusion 

Når vi bevæger os internt i en virksomhed, har ledelsen ansvaret for, at implementeringen bliver sat 

i værk, og bliver forankret på alle niveauer. Uden ledelsens opbakning, vil CSR aldrig blive en 

holdbar del af mit segments nutidige og fremtidige kernestrategi. Ved at have gennemført disse to 

undersøgelser viser jeg, hvorledes konceptet opfattes ude hos virksomhederne selv, og hvordan 

mine fire interviewpersoner ser, og gerne ser CSR blive benyttet i det catalanske samfund og 

erhvervsliv. De mest fremtrædende temaer er: definition og kendskab: 67% svarer, at de mangler 

information udefra, hvilket bevirker, at 50% svarer, at der hersker intern uvidenhed om konceptet. 

Dette bekræfter mine IPer ud fra påstanden om, at især byggesektoren og SMVer ikke ved nok om 

RSE. Den økonomiske krise: 42% i casestudiet svarer, at krisen har mindsket muligheden for at 

arbejde socialt ansvarligt, hvilket mine eksperter bekræfter. Dertil kommer mangel på tid, knap 

42%, mangel på penge, 33% og medarbejder ressourcer 25%. De catalanske værdier har samlet set, 

ikke har noget at gøre med fravalget af CSR. 50% svarer nej, og bl.a. O slog fast, at dette ikke har 

betydning i forhold til RSE. CSR i fremtiden: Mit segment ville implementere CSR, hvis det betød 

et forbedret forhold til deres interessenter; sociale fordele (60%) og en reduktion af den negative 
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miljøpåvirkning: miljømæssige fordele (knap 37%). Disse udtalelser kan ledelsen se som et 

incitament til at fokusere på netop disse områder, hvis CSR skal på banen. 

I næste kapitel introducerer jeg læseren til mulige indgangsvinkler til CSR arbejdet. Der er fokus på 

at have en strategisk tilgang til processen, hvor jeg ser ekstern rådgivning som en god investering i 

den begyndende fase. Ambitionsniveauet skal afstemmes, og der skal opstilles realistiske mål. Jeg 

bringer de væsentligste retningslinjer, som mit segment kan finde mening i at støtte sig til, men jeg 

bringer også en kritik af specialets målsætning: er CSR overhovedet relevant for min målgruppe? 
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9 Diskussion og anbefalinger 

9.1 Introduktion 

I kapitel 8 fremlagde, og diskuterede jeg resultaterne fra mine to undersøgelser. Årsagerne til at de 

udvalgte virksomheder i byggebranchen ikke udviser CSR, skyldes primært fire faktorer: mangel på 

tid, økonomiske ressourcer, information udefra og uvidenhed om hvordan, de skal arbejde med 

konceptet internt. Dette kan være årsagerne til, at ledelsen ikke ser grund til at investere i 

udformningen af en konkret strategi. Her spiller størrelse en væsentlig rolle; vi har hovedsageligt 

med SMVer at gøre. De færdes primært i deres lokalområde, har loyale kunder, og drives udfra 

traditionelle, familiære værdier. Dette præger ledelsens indstilling til at bruge tid og penge på et 

moderne forretningskoncept, som de ikke er sikre på, er rentabelt i længden. Branchetype har også 

betydning, set i forhold til den økonomiske krise. Der er pengemangel, og indsatsen går til at holde 

forretningen kørende, og beholde de nuværende interessenter. Her er fx turistbranchen bedre 

positioneret i forhold til indtjening. RScat gør en indsats for at udbrede brugen af CSR ved at udføre 

pilot projekter og kampagner for at vise de mange fordele forbundet med at implementere CSR. 

Dette budskab er ikke nået ud til min målgruppe med overvældende succes, hvilket utvivlsomt 

hænger sammen med, at virksomhedslederne ikke ved, hvordan de skal gribe konceptet an i forhold 

til deres behov. Her kan ledelsen fx vælge at kigge på deres interne ressourcer, og benytte den 

catalanske identitet som grundlag for deres fremtidige forretning. 

Kapitlet søger at identificere nogle basale retningslinjer, som firmaerne med fordel kan læne sig op 

ad. De kan vælge at have en systematisk, strategisk tilgang til konceptet, og placere deres 

ledelsesstrategi indenfor et relevant kernefelt. Dette kan fx gøres med støtte fra en CSR rådgiver
57

, 

og følge en skræddersyet guide. Ved at have en strategisk fremgangsmetode, burde virksomhed-

ernes konkurrenceevne, omdømme og position på markedet blive forbedret. Processen kræver dog 

et helhjertet engagement, og vil kun komme dem til gode, hvis der bliver taget hånd om den interne 

forankring fra starten af. Slutteligt bringer jeg et interessant diskussion på banen: kan og/eller bør 

mit segment se fordele i RSE?  

                                                   
57 En CSR rådgiver, eller konsulent kan vise sig at være en god investering, da arbejdsplanen bliver skræddersyet til den 

specifikke virksomhed, og den lang- og kortsigtede strategi bliver fomuleret i forhold til aktuelle forhold, firmaets 

størrelse, ressourcebeholdning og værdigrundlag. 



Corporate Social Responsibility i den Catalanske Byggebranche 
Kandidatspeciale ved cand.ling.merc. studiet 

Copenhagen Business School 

 

Malene Junget Hartmann  Side 73 af 89 

 

9.2 Virksomhedernes identitet 

Hvad er min målgruppes aktuelle og fremtidige behov for RSE, og hvordan kan de brande sig selv 

med deres nuværende ressourcekapacitet? Jeg vil her reflektere over en realistisk indgangsvinkel. 

Mit segment kan med fordel tage udgangspunkt i den catalanske identitet. Deres interne 

selvopfattelse kan vinkles således, at der bliver skabt en fornyet virksomhedsidentitet, hvor det 

særlige er, at virksomheden er catalansk, og samtidigt udviser CSR. Dette bør gerne tillade, at 

økonomien ikke bliver presset, men strategien skal præsenteres til ledelsen på en letforståelig og 

letfordøjelig måde. Her er der sandsynligvis ikke behov for en rådgiver.  Ledelsen tager sagen i 

egen hånd, ved fx at afholde strategimøde, hvor de inviterer både ansatte, samarbejdspartnere og 

kunder til at deltage i debatten. Her kan personlige input komme på banen, og efterfølgende kan 

ledelsen vælge den mest favorable, og tilgængelige strategi.  

Hypotetisk eksempel: En virksomhed i mit segment kan vælge at fokusere på at nedsætte sin CO2 

udledning, ved fx at tilføre et miljøcertificeret filter på sine lastbiler. De kunne også vælge at 

modernisere elforsyningen ved at installere solceller eller bruge vindmølleenergi. Disse tiltag, 

kombineret med positiv omtale, vil give god respons fra lokale kunder, og være med til at forbedre 

firmaets, branchens og Cataloniens omdømme. RSE skal blive del af virksomhedernes brand i det 

offentlige. Lokalbefolkningen og medierne vil tale om den nye strategi, og således sprede den gode 

nyhed. Derved fremkommer en catalansk diskurs, der viser sig i en tid, hvor det er vigtigt at 

differentiere sig i forhold til sine konkurrenter. Brandingstrategien skal være bevidst, da både 

ansatte, samarbejdspartnere, interessenter, medier og lokalsamfund skal overbevises om, at det ikke 

blot er et forbigående fænomen. Firmaet viser både at det er miljøorienteret
58

, og den er stolt af at 

være catalansk. På denne måde er de med til at definere Catalonien som et moderne samfund, der 

markedsfører sig ved hjælp af CSR. 

9.3 Strategisk CSR 

Udover ovenstående, som kan vise sig at være den helt rigtige indgangsvinkel, vil jeg også anbefale 

min målgruppe at gå en mere strategisk vej, da 50% ikke kender til mulighederne ved RSE (se bilag 

                                                   
58 En artikel fra csr.dk forklarer fordelene ved cradle-to-cradle. I forhold til byggebranchen går det ud på at genanvende 

alle materialer i et kontinuerligt kredsløb, så affald bliver til ressourcer som i det biologiske kredsløb (Kaalund, 2013). 

Princippet gentænker måden brancher kan løse interne og eksterne problemer på, og hvorledes de kan sætte bæredygtige 

fodaftryk inden for fx miljø, sundhed og økonomi. 
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5). Gunstigheden af at have en strategisk tilgang, set udfra ressourcekapaciteten, vil hurtigt vise sig. 

I kapitel 8, afsnit 8.9.3 beskrev jeg RScats forslag til at implementere RSE. For mit segment giver 

det god mening at følge et sæt anerkendte retningslinjer, men det giver endnu bedre mening at starte 

med at se indad. De skal kortlægge deres ressourcebeholdning, og se fremad med en skræddersyet 

implementeringsproces. Det strategiske arbejde indebærer især en velovervejet udvælgelse af 

aktiviteter, og en løbende evaluering af disse. Her vil udformningen af en offentligt tilgængelig 

CSR politik på hjemmesiden være en kortsigtet målsætning. Nedenfor gennemgår jeg tre 

analysefaser: den interne og eksterne og implementeringsfasen. Jeg har fundet inspiration til disse 

faser i Mogensen et als bog: Corporate Social Responsibility – en praktisk guide (Mogensen et al, 

2011). Guiden blev udgivet for to år siden, og er derfor fint opdateret. Jeg vurderer den derfor til at 

være et godt udgangspunkt for en catalansk virksomhed, der gerne vil arbejde med CSR på en 

håndgribelig og overskuelig måde.  

 Intern analysefase 9.3.1

Det første trin handler om at skabe et fundament for virksomhedens RSE indsats. De relevante 

aktiviteter skal klarlægges og de forretningsmæssige konsekvenser skal analyseres. Ifølge 

Mogensen et al er denne fase essentiel, når en virksomhed vil arbejde strategisk. Det er hér 

forarbejdet skal lægges, og ledelsen skal involvere sig 100% i projektet. Da en virksomhed i mit 

segment sandsynligvis ikke har mange ressourcer at gøre godt med, kan det blive en udfordring at 

sørge for, at analysen bliver bredt forankret i hele virksomheden. Der skal derfor være løbende 

dialog for at afstemme ambitionsniveauet mellem alle parter; jo flere interessenter jo bedre. Jeg vil 

gøre læseren opmærksom på, at disse trin følger en generisk model, som jeg nu målretter mod mit 

segment med egne overvejelser og eksempler. Denne viden erhvervede jeg mig i kapitel 8, hvor jeg 

analyserede og diskuterede resultaterne fra mine undersøgelser. 

 CSR rådgivning og innovation 9.3.2

Det vil give mening at investere i en rådgiver i den interne analysefase, da 50% af mine 

respondenter har mangelfuldt kendskab til konceptet (se bilag 5, spørgsmål 4). Jeg vurderer, at de 

har et øget behov for professionel støtte i opstartsfasen, som de på længere sigt kan drage fordel af. 

Målet med en CSR rådgiver er først og fremmest at finde ud af, hvordan begrebet skal defineres 

internt, og hvordan det skal hænge sammen med virksomhedens nuværende strategi. Den nyeste 

udvikling på området skal diskuteres, og SWOT analysen kan benyttes som grobund for det videre 
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arbejde. Dette kan motivere ledelsen, og undgå, at de løber panden mod muren.  Emner der med 

fordel kan diskuteres med en rådgiver (Mogensen et al, s. 35): 

 Hvordan kan CSR spille sammen med den nuværende strategi? 

 Hvad er det forretningsmæssige potentiale i at arbejde med CSR? 

 Hvor mange ressourcer er der sat af til at udarbejde en ny strategi? 

 Hvad er de økonomiske og tidsmæssige rammer? 

 Skal hele organisationen inddrages eller kun dele? 

 Skal alle felter indenfor CSR agendaen analyseres, eller kun dele? 

Herefter kan ledelsen med fordel udpege en arbejdsgruppe
59

. Denne skal bl.a. sikre, at arbejdet 

skrider planmæssigt frem. Det er vigtigt, at de involverede har interesse i CSR agendaen, og har 

mod på at arbejde effektivt med de udvalgte fokusområder. Arbejdsgruppen kan opstille en tidsplan 

med arbejdsrutiner, medarbejderne føler sig trygge ved, da processen kan være ny og overvældende. 

Innovation
60

 er et af de grundlæggende aktiver i en virksomhed, når hovedmålet er vækst, hvilket 

CSR i høj grad fremmer. Jeg kalder det delt innovation, da kombinationen af de ressourcer og 

processer der findes i CSR og innovation, skaber forretningsmæssig værdi for virksomhed, 

interessenter og samfund. Internt handler det om at skabe innovative løsninger fra en detaljeret 

gennemgang af ressourcebeholdningen. Disse kan fx være nye produkter eller nye ydelser, 

forretningsmodeller, og løsninger til produkternes livscyklus 

 Ekstern analysefase 9.3.3

Udførsel af en ekstern interessentanalyse i form af fx interviews, hvor arbejdsgruppen spørger ind 

til de nuværende, og potentielle kunders holdning til CSR, giver et rigtig godt indblik i, hvad der 

skal tages hånd om (Mogensen et al, 2011). Selv få interviews kan være brugbare, hvilket er 

realistisk i forhold til mit segments ressourcer. Hvis muligt, kan virksomhederne bruge eksisterende 

undersøgelser som inspiration. De kan bl.a. finde information hos RScat. Fordelen ved at indhente 

data er, at interessenterne kan opleve det som et positivt træk. Nu bør arbejdsgruppen stå med et 

solidt overblik over potentielle RSE emner, og have kortlagt de væsentligste interessenter 

                                                   
59 Repræsentanter fra forskellige afdelinger er ønskværdigt. Dette kan vise sig at være en udfordring for en virksomhed i 

mit segment, der har begrænsede medarbejderressourcer; men det er ikke en umulighed. Disse kunne være: direktøren, 

HR, kommunikation, økonomi, indkøb og salg & marketing (Mogensen et al, 2011, s. 34). 
60 Innovation er implementeringen af en ny/forbedret strategi/produkt/tjenesteydelse. Det er processen fra ide til faktura. 

Ved processen forstås de interne funktioner og organisering; fra markedsovervågning, finansiering og produktudvikling 

til administration, produktion, ledelse og markedsføring (Innovation, 2013). 
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(Mogensen et al, 2011, s. 48). SWOT analysens muligheder og trusler kan afdækkes bedre end 

tidligere, hvilket er vigtigt i forhold til den videre proces. I casestudiet spørger jeg ind til, hvilke 

fordele virksomhederne helst vil opnå ved at arbejde med CSR. Her svarede 55% (se bilag 5, 

spørgsmål 9), at de gerne ville opnå bedre sociale fordele. Ligeledes i spørgsmål 10 svarer knap 

60% (se bilag 5, spørgsmål 10), at de ville de gå i gang, hvis det betød et forbedret tillidsforhold til 

de ansatte og kunderne. Derfor bør mit segment, især lægge vægt på gennemførsel af denne fase. 

 Implementeringsfasen 9.3.4

Udfra de opnåede interne og eksterne resultater, skal ledelsen nu udse et relevant kerneområde, hvor 

CSR strategien skal implementeres. Sandsynligvis vil det ikke være muligt at arbejde med mere end 

et emne i begyndelsen, grundet ressourceknaphed. Ledelsen kan opstille en bruttoliste med de 

overordnede emner fx miljø eller medarbejderforhold, og en nettoliste med fokusområder som fx 

CO2 nedsættelse, og bedre sikkerhed på arbejdspladsen. Her kan firmaerne følge mit bud; de kan 

kombinere den catalanske identitet med et opdateret brand, eller vælge at følge en række generelle 

retningslinjer fx ISO 9001
61

, UNGC eller GRI. Til denne fremgangsmåde siger Mogensen et al: Det 

skal give forretningsmæssig mening – gerne både ekstern værdi i forhold til fx formidling, rapport-

ering eller image og intern værdi i form af fx struktur, inspiration og systematisering (Mogensen et 

al, 2011, s. 59). 

Herefter formuleres strategien. Her skal ledelsen beslutte, hvordan emnerne skal prioriteres og 

promoveres, og hvordan de kan opnå konkurrencemæssige fordele realistisk set. I forhold til min 

målgruppe skal ledelsen vide, hvordan projektet bliver rentabelt i længden. I det videre forløb, skal 

nyheden deles med omverdenen; interessenter, samarbejdspartnere, medier og lokalsamfund. Det 

kan fx gøres ved at promovere tiltagene på hjemmesiden, da det både er nemt og billigt, og ved at 

sende nyhedsmails ud. Implementeringsprocessen bør derudover integreres i de daglige rutiner, 

således at forankringen hos de ansatte effektiviseres. At opretholde en langsigtet motivation bliver 

sandsynligvis en udfordring. Derfor skal der opstilles overskuelige mål, hvor små succesoplevelser 

kan fejres undervejs. Dette styrker holdånden, og er med til at opretholde engagementet. Når CSR 

rapporten udarbejdes, er processen vigtigere end selve rapporten. I stedet for at være målorienteret, 

                                                   
61 ISO 9001 omhandler en virksomheds kvalitetsstyringssystem. Den skaber overblik over virksomhedens arbejds- og 

forretningsgange, og er et styringsinstrument, der overvåger og korrigerer firmaets handlinger. Mange catalanske 

byggefirmaer benytter certificeringen. Mit segment kan fx blive certificeret ifølge ISO 9001, hvis den oplever at blive 

valgt fra som samarbejdspartner, eller har overdrevet ressourcespild (csr.dk, 2013). 
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kan ledelsen drage fordel af at være procesorienteret, og bør overveje hvordan, budskabet skal 

serveres til interessenterne. Nedenfor er et eksempel på en catalansk virksomhed i byggebranchen, 

der har en succesfuldt implementeret CSR strategi. VertiSub blev udvalgt som case virksomhed til 

et speciale fra ESADE i 2007
62

, som undersøgte brugen af RSE i 15 catalanske pymes. 

9.4 Casestudie: VertiSub 

VertiSub er en SMV oprettet i 1991 med 70 ansatte (Amador, 2007, s. 68-72). Til trods for at dette 

speciale blevet udarbejdet for seks år siden, finder jeg et par udtalelser fra ledelsen interessante i 

forhold til mit projekt. 

Forholdet til RSE: Direktør  Pilar Almagro: La responsabilidad no es social ni empresarial, es 

personal y es producto de la libertad (Amador, 2007, s. 69). At implementere CSR er en måde at 

vise overskud og personlighed udadtil. Det har øget kvaliteten af VertiSubs forvaltning, da det 

bidrager med de rette værktøjer til at sikre, at sociale, miljømæssige og etiske kriterier tages i 

betragtning i de økonomiske beslutninger. VertiSub benytter bl.a. certificeringen SGE-21 (Sistema 

de Gestión Ética y Socialmente Responsable)
63

 som retningslinje for RSE arbejdet. Internt bidrager 

certificeringen til at styrke virksomhedskulturen, og eksternt bidrager den til at bevare forretnings-

forbindelserne. Her er der især fokus på ledelsens troværdighed, og på at mindske de operative risici 

forbundet med at drive handel i branchen (Amador, 2007, s. 70). 

Hvorfor implementere CSR: Her siger Pilar: Lo hacemos porque queremos y porque podemos. 

Queremos crear corrientes de opinión, favorecer una evolución del modelo productivo, avanzarnos 

al futuro, creándolo (Amador, 2007, s. 71). Denne udtalelse viser, at virksomheden ikke blot havde 

viljen til at udvise CSR, men også havde pengene til det. Dette er en væsentlig forskel i forhold til 

min målgruppe, der kæmper med manglende ressourcer. Dog er Pilars indstilling til konceptet 

beundringsværdigt, og i 2007 fremstod VertiSub som en moderne og innovativ virksomhed med 

fingeren på pulsen; en rollemodel for byggeindustrien. Det handler om at have den rette indstilling, 

og her er de interne værdier yderst vigtige. Pilar påpeger fordelene ved at have en succesfuldt 

implementeret CSR strategi: La satisfacción y la moral elevada de los trabajadores y del grupo 

                                                   
62 Specialet og dets udtalelser blev udarbejdet før den økonomiske krise ramte Catalonien. Derfor forestiller jeg mig, at 

situationen ser anderledes ud idag, og at virksomheden har færre ressourcer at gøre godt med. 
63 La SGE 21 es la primera herramienta que pone a disposición de las organizaciones una sistemática enfocada a la 

integración voluntaria de sus preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones comerciales y en las 

relaciones con sus grupos de interés (Forética, 2013). 
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directivo. Aumenta la calidad de las soluciones y los servicios proporcionados a los clientes. Ser un 

referente en el sector, por medio de la innovación, la investigación y la obtención de beneficios, es 

la clave para que este círculo virtuoso continúe en funcionamiento (Amador, 2007, s. 71). 

Arbejdsmentaliteten er blevet forbedret, og serviceydelserne er bedre målrettet interessenterne. 

Derudover ser Pilar prestige i at være en rollemodel for branchen, hvilket jeg giver hende ret i. 

9.5 Kritik af faserne 

Selvom jeg har fremstillet vejen mod at arbejde strategisk med CSR på en forholdsvis overskuelig 

måde, er der risiko for, at mit segment kommer til at kæmpe med mangel på ressourcer, og derfor 

hverken har råd, eller overskud til at investere i rådgivning eller oprettelse af en intern arbejds-

gruppe. I teorien passer denne metode godt til en virksomhed i byggebranchen, men måske vil den 

ikke fungere i praksis, da det tager tid at tillægge ledelsen, og de ansatte nye værdier og rutiner. 

Derudover er Mogensen et als metode udarbejdet af danske CSR rådgivere til danske virksomheder. 

Der skal derfor der tages højde for forskelle mellem aktuelle samfundsforhold, kultur og arbejds-

mentalitet i hhv. Spanien og Danmark. Metoden er dog et godt udgangspunkt for det præliminære 

strategiske arbejde, da målet er det samme, uanset om man færdes i Nord- eller Sydeuropa. 

9.6 Kritik af kapitlets formål 

Om mit segment overhovedet kan drage fordel af at arbejde med RSE, ud fra ressourcekapacitet og 

viden på området, samt branche og virksomhedernes størrelse, kan i høj grad diskuteres. CSR kan, 

givet et realistisk ambitionsniveau og en positiv indstilling, give et forbedret omdømme, øget tillid 

fra interessenter, og blive rentabelt. Dog kan konceptet ligeledes, hvis indlejret skævt i den 

nuværende kernestrategi, og kommunikeret fejlagtigt ud, ende med at slå skår i fundamentet. 

Amerikansk brandingekspert Sindy Gallop er yderst kritisk overfor CSR, og opfordrer firmaer til 

helt at droppe begrebet, og i stedet indse, at det er muligt at tjene penge på blot at være socialt 

ansvarlig (Bechsgaard, 2013) I Berlingske Business Magasin siger hun bl.a.: Jeg er fundamentalt 

uenig i det begreb, fordi det alt for ofte er et skinbegreb, som virksomhederne udelukkende 

beskæftiger sig med for at lette samvittigheden (Bechsgaard, 2013, afsnit 2). Dog påpeger hun, at 

det er muligt at udvise social ansvarlighed, men at det skal forankres på en ordentlig måde: (...) I en 

verden, hvor gennemsigtighed vinder frem over alt, handler fremtiden om at gøre gode gerninger, 



Corporate Social Responsibility i den Catalanske Byggebranche 
Kandidatspeciale ved cand.ling.merc. studiet 

Copenhagen Business School 

 

Malene Junget Hartmann  Side 79 af 89 

 

og tjene penge samtidig. Men skal finde en måde at integrere social ansvarlighed i måden, vi driver 

forretning på (Bechsgaard, 2013, afsnit 4). 

Ud fra den viden jeg har erhvervet mig igennem forløbet, er det nødvendigt til at stoppe op og 

overveje: Behøver CSR være relevant for mit segment? Udfra resultaterne fra begge undersøgelser 

kan jeg slå fast, at det primært er mangel på tid, økonomiske ressourcer, mangel på information om 

konceptet og uvidenhed om hvordan det skal bruges internt, der vejer tungest. Men jeg kan ikke 

konkludere, om vejen frem er at dedikere sig, og arbejde målrettet med CSR, eller om den bedste 

løsning er at se, hvordan den aktuelle økonomiske situation udvikler sig. Her er emner som: 

kendskab til konceptet, aktuelle begivenheder, politik, sociale medier og green washing relevante. 

Min målgruppe kan opfatte RSE som varm luft; en måde at brande sin virksomhed på uden konkret 

indhold. Ledelsen kan se konceptet som et nødvendigt onde, de er tvunget til at interessere sig for, 

fordi de store virksomheder bruger det, medierne taler om det, og lokalregeringen sætter penge, og 

tid af til at udbrede det. Catalonien må følge trenden. En trend forsaget af globaliseringen og den 

postmoderne forbruger. En trend der fylder mere og mere i alle menneskers bevidsthed. Så hvis 

midlet til at forbedre sin konkurrencemæssige position, og opnå succes i fremtiden, er CSR, hvorfor 

ikke følge trop? Nuvel, hvis mit segment er tilfreds med deres nuværende position, har et værdisæt 

de er stolte af, og formår at bevare et godt forhold til deres interessenter i lokalområdet, så kan 

konceptet jo tænkes at bringe dem flere kvaler end fordele.  

9.7 Delkonklusion 

I dette kapitel har jeg både søgt at klarlægge nogle generelle retningslinjer, og komme med mit eget 

bud på en strategi, som virksomhederne med fordel kan følge, hvis/når de vil arbejde med CSR. De 

kan vælge at have en gennemført strategisk tilgang til konceptet, og placere deres ledelsesstrategi 

indenfor et specifikt kernefelt, hvilket er en systematisk måde at gribe opgaven an på. Her har jeg 

fundet frem til tre områder de udvalgte virksomheder især skal være opmærksomme på i 

opstartsfasen. 1) De skal sætte klare, opnåelige mål, hvor ledelsens ambitionsniveau (kort- og 

langsigtet) skal afstemmes. 2) Ledelsen skal undersøge hvilke dele af den nuværende strategi, der 

kan kategoriseres som RSE; hvad er de allerede kendt for, og hvilke værdier kan bruges som 

fundament for den nye strategi. 3) Virksomhederne skal starte med at gøre én ting rigtig godt, i 
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stedet for flere ting mindre godt – krep it simple. Det er vigtigt, at indsatsen understøtter brandet, og 

tager hånd om de forretningsmæssige udfordringer. 

Om retningslinjerne er udarbejdet af danske CSR eksperter, Europa-Kommissionen eller RScat 

vurderer jeg som værende knap så væsentligt, da de som udgangspunkt er meget ens i opbygningen. 

Det vigtige for mit segment er, at finde en guideline som ledelsen ser fordele i at følge, og kan have 

et realistisk forhold til. En CSR rådgiver kan kontaktes, hvis der skal tages særligt hånd om ledelsen 

og de ansatte i opstartsfasen. Denne proces kan bidrage til at forbedre konkurrenceevnen, 

omdømmet og markedspositionen, men det kræver, at ledelsen ser potentiale i projektet, ellers kan 

indsatsen være tabt på forhånd.  

 

Næste kapitel består af min afsluttende konklusion, hvor jeg starter med at opsummere del-

konklusionerne fra kapitel 2-9. Derefter uddyber jeg årsagerne til valg af emne, problemstilling, 

metode og teori. Interessentanalyser, eksekvering af mine undersøgelser samt resultaterne af disse, 

udgør specialets kerne; en kerne, jeg både har fundet støtte i, men som også har bestået af mange 

kritiske momenter. Jeg vil nu åbne op for denne mange facetteret kerne med formålet at konkludere 

på følgende problemformulering:  

 

Denne kandidatafhandling redegør for, hvorfor udvalgte catalanske virksomheder i 

byggeindustrien fravælger at implementere CSR i deres kernestrategi og diskuterer 

efterfølgende, hvorledes konceptet kan inkorporeres hos virksomhederne fremadrettet. 
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10 Konklusion 

I kapitel to introducerede jeg læseren til formålet med afhandlingen, med dens formelle krav, samt 

det komplekse CSR koncept. Jeg har støttet mig op af fire definitioner gennem forløbet, da jeg fandt 

dem relevante i forhold til forståelsesrammen. Af disse, har den strategiske CSR teori vist sig at 

være det bedste match i forhold til min målgruppe. I kapitel tre belyste jeg min teoretiske tilgang til 

arbejdet med Catalonien og CSR. Der hersker forskellige opfattelser af fordelene ved at 

implementere konceptet, og måder at beskue det på. Dette afhænger både af udgangspunktet for 

arbejdet, ambitionsniveauet og målsætningen. Hos mit segment handler RSE om at være økonomisk 

ansvarlig, og udvise et frivilligt socialt ansvar overfor sig selv og sine stakeholdere, udover at øge 

konkurrencedygtigheden, og være en tilføjelse til brandet. Her er den postmoderne forbruger vigtig 

at have i tankerne. I kapitel fire argumenterede jeg for, at det catalanske samfund, med sin historie, 

værdier, identitet og erhvervsliv, er interessant at undersøge på grund af krisens påvirkning på 

byggebranchen. Ønsket om uafhængighed har ikke nær så meget vægt i denne sammenhæng, 

selvom det er et tema, der gennem årene har modtaget megen opmærksomhed. I kapitel fem 

fremlagde jeg CSRs formelle fødsel, og hvordan det blev modtaget i Spanien. I dag er begrebet i 

konstant udvikling, og kravet om at udvise denne type aktiviteter er støt stigende. I Catalonien er 

det primært Generalitat der står for udbredelsen af begrebet. Det har fundet leje hos især store, 

internationaliserede firmaer, men har ikke opnået overvældende succes hos mit segment.  

I kapitel seks udlagde jeg forarbejdet til casestudiet, og diskuterede de problematikker, jeg blev 

stillet overfor i processen. Den lille segmentstørrelse bevirkede, at resultaterne skulle kombineres 

med svarene fra den kvalitative undersøgelse. Allerede i begyndelsen af processen, anså jeg dette 

som en fordelagtig strategi, da jeg derved kan konkludere på mine data. I kapitel syv gennemgik 

jeg forarbejdet til den kvalitative undersøgelse. Jeg fandt frem til fire interviewpersoner vha. en 

interessentanalyse. Deres synspunkter udgør stor vægt i projektet, da de alle er catalanere, arbejder 

med, eller interesserer sig for CSR, og er tilknyttet det catalanske erhvervsliv. I kapitel otte lagde 

jeg specialets kerne. Her kan resultaterne fra begge undersøgelser studeres. Jeg fandt frem til, at den 

manglende tilstedeværelse af CSR, i relation til den catalanske byggebranche, bunder i intern 

uvidenhed grundet ufuldkommen information udefra. Her spiller virksomhedernes ressource-

kapacitet en væsentlig rolle. I kapitel ni klarlagde jeg en håndgribelig arbejdsproces, som mit 

segment med fordel kan følge, hvis de vil arbejde strategisk med RSE. De nuværende værdier, med 
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fokus på den catalanske identitet, kan fx bruges som fundament for den nye strategi. Her er det 

vigtigt, at ledelsen kan se fordelene ved arbejdet. At de kan sætte opnåelige mål og dedikere sig 

100% til projektet, ellers vil det ikke lykkes på lang sigt. Slutteligt diskuterede jeg, om hvorvidt 

begrebet egentlig er relevant for mit segment. Dette kan man i sidste ende kun konkludere på, hvis 

virksomhederne vælger at engagere sig i fænomenet, og enten når deres målsætning, eller drukner i 

forsøget. 

Ambitionen med denne kandidatafhandling har været at skabe indsigt i et komplekst begreb; CSR, 

og efterfølgende anvende det i en empirisk analyse i kombination med den catalanske bygge-

branches kvaliteter. Kompleksiteten opstår fordi, begrebet besidder utallige definitioner, alt efter 

hvilken indgangsvinkel man vælger at have. Jeg har derfor haft en kritisk tilgang til emnerne. Både 

så jeg ikke overskred specialets fysiske og forståelsesmæssige rammer, og for at bevare fokus på de 

mest betydningsfulde temaer, jeg har behandlet undervejs i tidsperioden slut maj 2013 til slut 

november 2013. Min interesse for Catalonien udsprang af en udpræget nysgerrighed for dets 

erhvervsliv og den aktuelle krises indflydelse på en specifik branche. Den stigende indflydelse fra 

globaliseringen, og det postmoderne samfund, er i dag ensbetydende med et øget krav til 

virksomhedsledere om at udvise RSE – også i Catalonien, selvom konceptet ikke er nær så udbredt 

her, som i resten af Europa (se kapitel 8 og bilag 9). Da konceptet for alvor kom til Spanien, tog 

mange store virksomheder fat om konceptet, da de havde ressourcerne til det, og knap så mange 

SMVer tog stilling. Grundet den hurtige udvikling, mente økonomer dengang, at CSR om ti år ville 

være en integreret del af alle virksomheder (Escudero, 2013). Men udbredelsen til de mindre 

virksomheder i byggebranchen var knap så succesfuld, hvilket 67% af mine respondenter kan nikke 

genkendende til. 

I forhold til teorivalg, besluttede jeg tidligt i forløbet at læne mig op af få anerkendte teoretikere og 

økonomer. Disse er både af den ældre og nutidige CSR skole, hvilket var et bevidst valg, da jeg har 

søgt at få et så nuanceret billede af udviklingen og udbredelsen af konceptet som muligt.  Dertil har 

jeg beskæftiget mig med teorier, der forklarer, hvad der giver mennesker og samfund identitet, og 

hvorledes de dannes udfra en sociologisk tankegang. Her træder Anthony Giddens Strukturations-

teori især frem. Dette har vist sig at være gunstigt i forhold til bearbejdningen af de catalanske 

samfunds- og erhvervsmæssige faktorer. I forhold til metode, var mit preliminære ønske at foretage 

et større kvantativt studie i form af en spørgeskemaundersøgelse med mange respondenter. Dette 
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ville have bidraget til et særdeles brugbart indblik i fravalget af RSE hos netop mit segment. Som 

tiden skred frem, indså jeg, at jeg ikke kunne opnå den ønskede mængde besvarelser. For at gavne 

projektets validitetsgrad, foretog jeg derfor et kvalitativt studie i form af fire interviews. De mest 

fremtrædende resultater fra min primære empiri viser, at det skyldes et overordnet manglende 

kendskab til konceptet og mangel på ressourcer, hvilket kapitel 8 og bilag 5 og 9 øjensynliggør. 

Da min problemformulering er todelt, undersøgte jeg i forlængelse, hvorledes mit segment kan 

arbejde med, og implementere konceptet fremadrettet (se kapitel 9). Her argumenterer jeg for, at 

CSR skal ses som en mulighed for at skabe merværdi, hvor en systematisk og strategisk tilgang vil 

gavne dem på lang sigt. For min målgruppe handler det primært om at gøre projektet rentabelt, 

differentiere sig på markedet, styrke brandet og få et bedre forhold til de nuværende og potentielle 

interessenter (se kapitel 8). Men som jeg også diskuterede i kapitel 9, er CSR muligvis ikke vejen 

frem. Hvis virksomhedsledelsen er tilfreds med den forretningsmæssige indsats og resultaterne, 

opfatter de sandsynligvis konceptet som varm luft og irrelevant for de fremtidige strategiske 

overvejelser. 

10.1 Perspektivering 

Jeg har søgt at øjensynliggøre spændingsfeltet mellem et relativt moderne og komplekst forretnings-

koncept, og kvaliteterne der udgør den catalanske byggeindustri. Min tilgang har medført en åben 

diskussion, hvor mange temaer har forekommet relevante. En anden tilgang ville måske have givet 

mig en anderledes indsigt. Nedenfor er tre alternative indgangsvinkler, som har været mest på tale. 

 Interview med virksomhedsledere  10.1.1

Jeg kunne kontakte en catalansk virksomhed i byggebranchen, både en stor og en SMV, der har en 

succesfuld CSR strategi, og spørge hvorfor og hvordan, de tillægger konceptet vægt. Dernæst ville 

jeg interviewe en virksomhed i færd med at tage det første spadestik til CSR arbejdet, og dernæst en 

tredje, som ikke mener, at konceptet kan bidrage med noget konkret. Ved at udføre tre vidt 

forskellige interviews, med personer fra den catalanske byggebranche, kunne jeg få et spændende 

indblik i den aktuelle situation hos virksomhederne selv, med særligt fokus på beslutningstageren, 

og det interne strategiske arbejde. SMVer er desuden interessante at beskæftige sig med, da de ofte 

har begrænsede ressourcer, men pga. deres beskedne størrelse kan skifte strategi hurtigt. Derudover 

udgør de en stor del af det catalanske erhvervsliv, hvilket også er spændende. 
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 Komparativ analyse 10.1.2

Den komparative analyse. Dette overvejede jeg i begyndelsen, da den åbner op for mange interes-

sante indgangsvinkler. Jeg kunne sammenligne den catalanske byggebranche med den danske (et 

nordeuropæisk land) Italien (et sydeuropæisk land) eller Polen (et østeuropæisk land), for at se, om 

jeg kunne drage paralleller til, eller opdage kontraster i måden at drive virksomhed i forhold til 

brugen af CSR. Jeg ville se på, om kendskabet til CSR i Spanien er mere/mindre eller lige så 

udbredt som i de andre lande, og derefter diskutere årsagerne. Dette kunne gøres udfra offentligt 

tilgængelige undersøgelser (Reporting CSR, 2013), som omhandler CSRs udbredelse og brug i 

landene, og bl.a. ved at kontakte handelskamrene for yderligere detaljer og information. 

 Hvad vil forbrugeren have? 10.1.3

Den catalanske forbruger er del af det postmoderne samfund. Den post moderne forbruger 

karakteriseres som værende kritisk og individualistisk tænkende (Vejlgaard, 2001). Den kritiske 

forbruger er oplyst og træffer beslutninger foranlediget af hans/hendes holdning til fx trends, miljø, 

økonomi og fremtiden. I dette speciale har jeg beskæftiget mig med CSR fra virksomhedens side, 

og lagt knap så meget vægt på den eksterne omverden, navnligt kunderne, som er med til at sikre 

mit segments overlevelse. På den ene side bliver forbrugeren ført frem af globaliseringens 

tendenser, men det lader til, at vedkommende er ukritisk, når det handler om at vælge 

samarbejdspartner til det næste byggeprojekt. Mine interviewpersoner påpeger, at forbrugeren 

forholder sig ukritisk overfor mit segment i forhold social ansvarlighed. Dette bevirker muligvis, at 

virksomhederne ikke ser grund til at interessere sig for konceptet, nu hvor deres kunder heller ikke 

gør det. Dette tema kunne være interessant at undersøge i dybden. Ved at foretage en større 

spørgeskemaundersøgelse blandt catalanerne, ville jeg spørge ind til, hvad der har størst vægt, når 

de skal vælge samarbejdspartner; er prisen altafgørende, skal firmaet have bæredygtige 

produktionsmetoder eller er det vigtig, at det det driver handel i nærområdet eller er et anerkendt 

familieforetagende? 
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1 Bilag 1 

1.1 PIB de las Comunidades Autónomas (Datosmacro, 2012) 
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1.2 Konkursramte virksomheder 2002-2010 (INE, 2013) 

 

1.3 Nyoprettede virksomheder 2002-2010 (INE, 2013) 
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1.4 Nye og konkursramte virksomheder, efter region 2010 (INE, 2013) 
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1.5 Antal virksomheder i byggebranchen efter størrelse 2005-2009 (INE, 2013) 
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1 Bilag 2 

1.1 De udvalgte virksomheder 

Nedenstående virksomheder opfylder mine tre kriterier, og er derfor godkendte interessenter. Jeg 

sendte spørgeskemaet ud i etapper. De 60 virksomheder i afsnit 1.2 modtog skemaet første gang 20. 

juli 2013. Efterfølgende sendte jeg det ud til dem endnu en gang 4. september 2013. Efterfølgende 

udvalgte jeg 14 ekstra virksomheder (se afsnit 1.3). De modtog spørgeskemaet 27. september 2013. 

1.2 Navn, adresse og URL 
1. Acce Ingeniería y Cálculo de Estructuras, Carrer de Brusi 4, Barcelona, www.acce.com.es 

2. Artcons Montgrí S.L., Carrer Olivar 2, 17256 Girona, www.artconsmontgri.com 

3. Anemco Construccions i Promocions, Calle Mestre Sagrera 47-53, Palafruguell, www.anemco.es 

4. Aliart Bigues S.L., Avda. libertad 24, Barcelona, www.aliart.eu 

5. Artycla S.L., Calle cós 75, Barcelona, www.artycla.com 

6. Begur 2011 Construcció i Serveis, c. Creu 49, Girona, www.begur2011.com 

7. Calam Tapias Construccions S.L., Calle Zurbarán 38, Barcelona, www.calamtapias.com 

8. Codeco Obres S.L., Polígono Camí de Frares, Lleida, www.codecoobres.net 

9. Construcción Santa Coloma de Gramanet - Gecai S.L., Calle Roger de Flor 25, Barcelona, www.gecai.es 

10. Construccions Bertomeu Iglesias, C/ de la Font 2, Barcelona, www.construccionsbertomeuiglesias.com 

11. Construccions Agullana S.C., Carrer Balmes 105, Barcelona, www.construccionsagullana.com 

12. Construccions J Grau Font S.A., Carrer Sant Quirze 73, Barcelona, www.construccionsgrau.es 

13. Construccions i Rehabilitacions St. Llorenc, Calle del Obispo Palau 29, Tarragona, www.construccions 

irehabilitacionssantllorenc.com 

14. Construccions i Promocions Queralt S.L., Avinguda Sant Paul de Fenovillet 9, Girona, www.copquer.com 

15. Construccions Estragues S.L., Calle Alosa 5, Barcelona, www.construccionesestragues.es 

16. Construccions Amadeu Traguany S.L., Passeig de les Monges 4, Barcelona, www.const-atraguany.com 

17. Construccions Torressenques S.L., Carrer Sant Aantoni 43, Girona, www.torressenques.com 

18. Construccions J. Noguer S.L., Plaza de la Creu 4 , Barcelona, www.construccionsjnoguer.com 

19. Construccions Apulco S.L., Passeig Pascual Ingla 14, Lleida, www.construccionsapulco.com 

20. Construccions Baix Empordá S.L., Carrer Tros del Moli 5, Lleida, www.construccionsbaixemporda.com 

21. Construccions Parcor S.C.C.L., Calle Major 34, Girona, www.consparcor.com 

22. Construccions M. Cos 95 S.L., Calle Jacinto Verdaguer 36 , Girona, www.construcmcos.com 

23. Construccions Narcís Matas, Carrer Padró, 27, Girona, www.narcismatas.com 

24. Construccions i Rehabilitacions Caiba S.A., C/ Joan Maragall 47, Girona, www.caiba.cat 

25. Construccions Espot – Cardós S.L., Calle de Motllobar 28, Lleida, www.construccionsespotcardos.com 

26. Construccions M. Pallés, C/ Figueres 15, Girona, www.mpalles.com 
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27. Construccions Restauracions Crüilles S.L., C/ del Raval 18, Girona, www.construccions 

restauracionscruilles.com 

28. Construccions Salabert, Carrer Salinca 5, 17255, Girona, www.salabert.cat 

29. Construcciones F. Cugat S.L., Carrer Independencia 16, Tarragona, www.construccionesfcugat.com 

30. Constricciones Teixedo Flamerich, Carrer Colom 7, Girona, www.teixidoflamerich.com 

31. Construcciones Camín, Calle de Prat de la Riba 2, Barcelona, www.construccionescamin.es 

32. Construcciones Horizon S.A., C/ Pare Claret 63, Girona, www.construccioneshorizon.com 

33. Construcciones Francoli 99, Calle Tarragona 1, Barcelona, www.construccionesfrancoli.com 

34. Construcciones Baldó S.A., Plaza Anselm Clave 13, Barcelona, www.baldo.es 

35. Construcciones Camps y Sadurni S.A., Calle lleida 1, Girona, www.campsisadurni.com 

36. Construcciones y Reformas Tomás Martínez, Calle Cuenca 48, Girona, reformastomasmartinez.com 

37. Construcciones Rossell S.C., Calle Alba 21, Girona, www.construccionsrossell.es 

38. Constructora de Solsona S.C.C.L., Trav. Ctra. de Manresa C-26, Solsona, www.consolsona.com 

39. Constructora Valira S.A., Avda. Saloria, 61, Lleida, www.cvalira.com 

40. Dicsa Diseño e Ingenieria, Calle Panta de Tremp 26, Barcelona, www.dicsadisenoingenieria.com 

41. Drisma Construcciones Integrales S.L., Calle piular, Barcelona, www.drisma.com 

42. Eficaver, S.L.U., Carrer Rius i Taulet 19, Barcelona, www.eficaver.es 

43. Estructuras Gar-ve S.L., Carretera del pla 236, Tarragona, www.estructurasgarve.com 

44. Edificaciones y Obras Merco 4, S.L., Avinguda Sant Vicenç 28, Barcelona, www.merco4.com 

45. Fudosan S.L., Calle paus, 77, sabadell, barcelona, www.fudosan.cat 

46. Garrotxa Serveis de Construccio S.L., Avinguda de Ramon d´Olzina 48, Tarragona, www.garrotxaserveis.com 

47. Garcia Riera S.L., Carrer Onze de Septembre, Lleida, www.garciariera.es 

48. Gecois 2012 S.L., Carrer Sol 5, Tarragona, www.gecois.es 

49. Ginesta Obres i Serveis S.L., Carrer Santa Madrona 3, Tarragona, www.ginestaobresiserveis.com 

50. J.P.C.P. El Fornas S.L., Riera Cabrera 62, Barcelona, www.elcallejero.es 

51. ODL Constructora S.L., Calle Font Baliarda 3, Barcelona, www.odlconstructora.com 

52. Obres i Serveis Jordi Reina, Calle cós 75, Barcelona, www.reformesjordireina.com 

53. Obres i Serveis Egara S.L., Carrer Santiago Rusinol 7, Barcelona, www.obresiserveisegara.com 

54. Pere Boada Comas S.L., Carretera de Olot 17 , Girona, www.pereboada.com 

55. Promociones Inmobiliarias Bensor S.L., Calle Atlanta 92, Barcelona, www.bensor.es 

56. Rius Orpella Constructors D’obres S.L., C/Pau Ferran 6, Lleida, www.riusorpella.com 

57. Serveis i Construccions de Castellbisbal S.A., Calle Major 22 , Barcelona, www.siccsa.net 

58. Secomi Serveis Constructius Mieres, Mas Camp de Puig 25, Girona, www.secomi.es 

59. Viñals i Fills S.L., C/ Escultor Lluís Curós Morató 2, Girona, www.casasils.com 

60. Vitemdol S.L., Eusebio Planas 10, Barcelona, www.vitemdol.com  
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1.3 Navn, adresse og URL 
1. Antonio Vega Constructor, 43391 Vinyols i els Arcs, Tarragona, www.antoniovegaconstructor.com 

2. Àrids Transports I Excavacions Gaype S.l., Partida Canals 9, Lleida, www.transgaype.com 

3. Codetrac, Carrer Segrià 48, Lleida,  www.codetrac.com 

4. Construcciones y Reformas Tomás Martínez, Carrer de Cuenca 48, Girona, www.reformastomasmartinez.com 

5. Construccions Parcor S.c.c.l., 25730 Artesa de Segre, Lleida, www.consparcor.com 

6. Construccions Elias Casals S.l., Plaza Ramón Folch 8, Lleida, www.construccionscasals.es 

7. Construccions Salabert S.L., C/ Salincs 5, Girona, www.salabert.cat 

8. Excavaciones Ché, Carretera B 212, Barcelona, www.excavacionsche.com 

9. G-dos Constructors Pirineu S.l., Comtat d’Urgell 90, Lleida,  www.gdos.cat 

10. R.C.P. Ricard S.L., C/ General Castaños 46, Girona, www.rcpricard.com 

11. Revestimientos Fraga, Carretera Nacional II, Lleida, www.revestimientosfraga.com 

12. Rius Orpella Constructors D'obres S.l., C/ Pau Ferran 6, Lleida, www.riusorpella.com 

13. Vigas Cosme, Carretera  LV-9047, Lleida, www.vigascosme.com 

14. Quercos, C/ Girona 33 - 08402 Granollers, Barcelona, www.quercus-web.com 

  

http://www.paginasamarillas.es/fichas/excavaciones-che_43382774N_005.html
http://www.paginasamarillas.es/fichas/g-dos-constructors-pirineu-s-l-_53713618N_003.html
http://www.paginasamarillas.es/fichas/rius-orpella-constructors-d-obres-s-l-_53710685N_003.html
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1 Bilag 3 

1.1 Den første e-mail til den kvalitative undersøgelse 

Nedenfor er den første e-mail, jeg sendt til de mulige interviewpersoner. Her svarede S, E, M og O, 

at de gerne ville deltage. Jeg sendte e-mailen d. 27. maj 2013. 

Estimado/a señor/a 

Soy estudiante postgrado de Copenhague, Dinamarca, y mí propósito es investigar la falta de 

aplicación de RSE en la industria de construcción en Cataluña. Quiero buscar las razones del por 

qué y cómo facilitar más el uso del concepto en el futuro en las empresas, la industria y Cataluña. 

Gustaría venir a Barcelona y hacer una entrevista con usted sobre lo arriba mencionado, como parte 

de mí tesis final. Sería una entrevista semi-structurada que durará 1 hora. 

Cómo suena uno de los días 24-28 junio? 

De antemano muchas gracias por su ayuda. 

Saludos cordiales, 

Malene Junget Hartmann 

cand.ling.merc. Copenhagen Business School 
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1.2 Den første e-mail til det kvantitative casestudie 

Nedenfor ses den første e-mail til de mulige respondenter til casestudiet. Af 74 mulige deltog 19. 

Título: Un sencillo cuestionario para finalizar mí tesis 

Estimado/a señor/a 

Soy estudiante postgrado de Copenhague, Dinamarca, y mí propósito es investigar la falta de RSE 

(responsabilidad social empresarial) en la industria de construcción en Cataluña. Quiero buscar las 

razones del por qué, y por eso me dirijo a usted. 

Por favor hace clic en el enlace abajo, o copiarlo, y se abrirá un cuestionario con 10 preguntas que 

usted/el director comercial, puede rellenar. Sólo se tarda 5 minutos para completar, y son preguntas 

muy sencillas. 

http://es.surveymonkey.com/s/KWYMDRJ 

De antemano, muchas gracias por ayudarme finalizar mi tesis. 

 

Saludos cordiales, 

 

Malene Junget Hartmann 

Cand.ling.merc., Copenhagen Business School 
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 Bilag 4 1

1.1 Spørgeskema 

Spørgeskemaet består af 10 spørgsmål med flere svarmuligheder, samt et kommentarfelt. Feltet blev 

dog ikke benyttet, derfor fremgår det ikke nedenfor. Alt blev forfattet på spansk fra starten af. 

1) ¿Usted conoce el concepto de RSE? (Responsabilidad Social Empresarial) 

 Sí 

 No 

 Conozco el término, pero no la definición 

 

2) ¿Cúal de estas definiciones de la RSE es la más adecuada? 

 RSE sirve para aumentar la competitividad, y para realizar acciones que beneficien la empresa y su entorno 

 RSE sirve para integrar voluntariamente preocupaciones sociales y ambientales en las operaciones comerciales 

y en la relación con las partes interesadas 

 RSE sirve como modo de gestión empresarial 

 Las tres anteriores 

 No lo sé 

 

3) ¿Su empresa realiza acciones socialmente responsables? 

 Sí 

 Sí, pero no lo llamamos RSE 

 No 

 No lo sé 

 

4) ¿Por qué no realiza RSE su empresa? Factores internos 

 Falta de recursos de tiempo 

 Falta de recursos financieros 

 Falta de recursos de personal 

 Desconocimiento de cómo aplicar RSE 

 Demotivación por hacer acciones socialmente responsables 

 RSE no se ajusta a los valores de la empresa o no es relevante 

 Todas las anteriores 

 Mí empresa realiza RSE 

 

5) ¿Por qué no realiza RSE su empresa? Factores externos 

 Falta de información sobre RSE 

 Nuestros competidores tampoco realizan RSE 

 No es relevante para el sector de la construcción 

 Sólo es relevante para grandes empresas (+ 250 empleados) 

 Hay una demanda extensiva de documentación de las actividade de RSE 
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 Todos los anteriores 

 Mí empresa realiza RSE 

 

6) ¿La crisis económica es una de las razones de que su empresa no realiza RSE? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 

7) ¿La ausencia de RSE en la empresa se debe a la falta de internacionalización? 

 Sí 

 No 

 No lo sé 

 Nuestra empresa sólo hace negocios a nivel nacional 

 Nuestra empresa ya hacer negocios a nivel internacional 

 

8) Los valores catalanes afectan su uso de la RSE? (por ejemplo: la independencia, la historia, e 

lenguaje, su posición económica). 

 Sí 

 No 

 Un poco 

 El tema de la independencia es importante 

 El tema de la historia es importante 

 El tema del lenguaje es importante 

 El tema de la economía es importante 

 

9) ¿Qué beneficios puede obtener su empresa al implementar RSE? 

 Beneficios Económicos (mejorar la competitividad) 

 Beneficios Sociales (mejorar la fidelidad del personal y sus clientes) 

 Beneficios Ambientales (reducir el consumo energético, incorporar criterios ambientales en la compra, contribuir a un 

desarollo sostenible) 

 Todos los anteriores 

 Ninguno de los anteriores 

 

10) ¿Qué podría hacer que su empresa empieza implementar actividades de RSE? 

 Si RSE sería un requisito legal para empresas en Cataluña 

 Si RSE significaría mayores oportunidades de ingresos 

 Si hubo directrices específicas para la industria de ejercer la RSE 

 Si mejoría la fidelidad de los grupos de interés, clientes y provedores 

 Si hubo más información pública sobre RSE 

 Todos los anteriores 

 No lo sé 
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1 Bilag 5 

1.1 Spørgsmål 1 
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1.2 Spørgsmål 2 
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1.3 Spørgsmål 3 
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1.4 Spørgsmål 4 
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1.5 Spørgsmål 5 
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1.6 Spørgsmål 6 
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1.7 Spørgsmål 7 
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1.8 Spørgsmål 8 
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1.9 Spørgsmål 9 
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1.10 Spørgsmål 10 
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1 Bilag 6 

1.1 Spørgeguide til kvalitativ undersøgelse 

Nedenstående ti spørgsmål ligger under tre temaer: CSR i Catalonien, CSR i byggebranchen og 

CSR i fremtiden. Mine fire interviewpersoner: Sergio Sabella Cabutti, Eva Rovira Pujol, María 

Sureda og Oriol Tarrats bidragede alle positivt til besvarelsen af min problemformulering. Læseren 

skal være opmærksom på, at når jeg behandler resultaterne fra interviewene i kapitel 8, kan der 

forekomme flere temaer end dem, jeg nævner her. Det er især på grund af god kemi. Dette er en 

positiv karakteristik, da jeg netop følger den semi-strukturerede interviewform. 

I det følgende er den korte introduktion, jeg brugte som indgang til mine interviews. Denne 

medtager jeg for at vise, hvorledes jeg påtog mig opgaven som interviewer. Jeg udviste høflighed 

og åbenhed, hvilket dannede grobund for en positiv stemning. Jeg forklarede om formålet med 

interviewet, og at jeg ikke ville bruge resultaterne til kommercielle formål. 

1.2 Introduktion til interviewene 

Muy buenos días señor/señora, 

De antemano muchas gracias por tener el tiempo para hablar conmigo, y ayudarme con mí tesis 

final - no había sido possible sin su participación en esta entrevista. Necesito imformarle que no voy 

a usar los resultados de mí tesis para asuntos comerciales, y también espero que usted esté de 

acuerdo con que uso su nombre como fuente legal. Primero gustaría si usted diga su nombre y edad 

y describe su professión, donde trabaja y por qué le interesa el debate del RSE. 

 

Quiero buscar por qué hay empresas catalanas que no optan trabajar con en el tema, y discutir cómo 

se puede facilitar más el uso del concepto en el futuro. El RSE vive un constante desarrollo – es un 

concepto elusivo que todo el mundo parece tener una opinión sobre. Desde su punto de vista, quiero 

profundizarnos en los temas de RSE en Cataluña, RSE en la industria de la contrucción y RSE en el 

futuro. Mí objetivo es aclarar las tendencias más interesantes, y combinar las respuestas con los 

resultados de mi cuestionario. 
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1.3 RSE en Cataluña 

 

1. ¿Qué significa la responsabilidad social empresarial para usted? 

2. ¿Cuándo llegó el concepto a Cataluña? 

3. ¿Quíen se opta por promover el uso del concepto en Cataluña? 

 

1.4 RSE en el sector de la construcción  

 

4. ¿Qué piensa usted sobre el sector de la construcción en relación con el uso de RSE?  

5. ¿Por qué hay empresas en este sector que no optan por implementar RSE? (factores 

culturales, económicos, sociales etc.) 

6. ¿La crisis económica es una de las razones de la falta de RSE en el sector? 

7. ¿Significa algo el tamaño de la empresa o el nivel de internacionalización al uso de RSE? 

 

1.5 RSE en el futuro 

 

8. ¿Usted piensa que los valores catalanas afectan el uso de RSE en las empresas? 

9. ¿Qué beneficios podría tener una empresa al implementar RSE? 

10. ¿Cómo ve usted el desarollo del concepto en el future en Cataluña los próximos 5-10 años? 
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1 Bilag 7 

1.1 RSE PIME 

 

(Gestió responsable, empresa sostenible, RSE PIME, 2007, s. 4) 

 

(Gestió responsable, empresa sostenible, RSE PIME, 2007, s. 12) 
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1 Bilag 8 

1.1 RScat Retningslinjer 

Disse retningslinjer giver et godt overblik over RScats tilgang til udbredelsen af RSE. I kapitel 8 

afsnit 8.9.3, forholder jeg mig kristisk overfor disse retningslinjer, da de mangler en praktisk 

indgangsvinkel til implementeringsprocessen. På side 2 beskriver jeg de parter, som alle bliver 

berørt, når CSR implementeres i en virksomhed (RSE PIME, 2007). 

1.1.1 Økonomiske fordele  

 Firmaer kan nemmere positionere sig over for konkurrenter, forudse fremtidige behov og 

tilpasse deres strategi til aktuelle omstændigheder.  

 Firmaer får mulighed for at få nye kunder, fastholde de nuværende, og reducere risikoen for 

konflikt med stakeholdere.  

 RSE fremmer tilpasningsevnen til fremtidige regler, og forbedrer relationerne til de centrale 

aktører, fx fagforening og lokalregering.  

 RSE fremmer den interne virksomhedskultur, hvilket kan forbedre de ansattes produktivitet, 

og være med til at identificerer nye forretningsideer.  

 RSE fremmer innovation, og styrker firmaernes omdømme. 

1.1.2 Sociale fordele  

 RSE forbedrer firmaernes fleksibilitet, og gør dem mere omstillingsparate. 

 RSE hjælper med at få, og konsolidere stabil beskæftigelse, og bidrager til de ansattes 

faglige udvikling. 

 RSE højner loyaliteten blandt medarbejderne, og forbedrer arbejdsmiljøet og dermed 

produktiviteten.  

 RSE tilskynder etableringen af kollektive talenter, baner vej for en mere innovativ politik, 

og forbedrer forholdet til lokalsamfundet og interessenterne. 

1.1.3 Miljømæssige fordele 

 RSE kan bidrage til en bæredygtig udvikling, og inddrager miljøbevarende foranstaltninger.  

 RSE kan reducere energiomkostninger, og minimere affaldsudledningen. 

 RSE kan forbedre virksomhedens brand, og tillade indarbejdning af særlige miljøkriterier i 

forbrugerens købsbeslutninger. 
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Interessenter: Det er virksomhedens ansvar at kommunikere CSR tiltagene forståeligt  ud til sine 

stakeholdere. Det skal rapporteres, hvis der er implicitte risici forbundet med samarbejdet, og hvilke 

oplevelser interessenten opnår af samarbejdet. Virksomheden må ikke berøve interessenterne 

essentielle oplysninger om fx funktion, form, oprindelse, og fremstilling af materialer, som benyttes 

til at udføre tjenesten. Virksomheden har pligt til at passe sine stakeholderes interesser. Gennem-

sigtigheden skal fremmes, og stakeholderne skal så vidt muligt deltage i beslutningsprocesserne. 

De ansatte: Ledelsen skal identificere de vigtigste faktorer i forbindelse med de ansattes  

rettigheder og efteruddannelsesmuligheder, samt sikre sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, 

kvalitetssikre arbejdet, forene arbejds- og privatliv, og  inddrage relevante personer i beslutnings-

processerne. 

Leverandører: Firmaet skal løbende kontrollere sine leverandører for at opretholde standarderne, 

og sørge for at aftaler bliver overholdt. Virksomhedslederen har selv ansvar for at lette processen 

for sine leverandører. Det er et tegn på social ansvarliglighed, der fremmer god praksis. 

Konkurrencesituationen: Samarbejde mellem virksomheder i samme sektor bør fremmes. Således 

kan realistiske og bæredygtige løsninger opnås over tid. I de senere år har der i Catalonien været en 

stigende tendens til at etablere sektorielle koder eller retningslinjer for forvaltning af CSR. Dette 

skyldes, at mange virksomheder har erkendt, at deres konkurrenter også er deres interessenter, 

hvilket er en afgørende udvikling i samarbejdsmuligheder og fremtidsudsigter for at blive mere 

socialt ansvarlig. 

Miljøet: Ledelsen skal tage hensyn til hvordan byggematerialerne bliver behandlet i hele deres 

livscyklus. Fra produktionen af de materialerne, og de anvendte energiressourcer og affald, til 

bortskaffelsen af affald ved den lavest mulige miljøpåvirkning. 

Lokalsamfundet: Virksomheden bør støtte sit lokalsamfund. Bidragene er afhængige af de enkelte 

områders behov. 

Samarbejde: Virksomheden kan samarbejde med lokalregeringen om at nå sine udviklingsmål. 

Sideløbende bør Generalitet sikre, at der tages hånd om relevante samfundsproblemer, fx krisen. 


