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Denne kandidatafhandling er konstrueret i fællesskab, og hvert kapitel er 

udformet efter en fælles diskussion. Dette betyder, at begge forfattere har en 

fælles forståelse for fremkomsten af afhandlingens resultater, og derfor kan stå 

inde for indholdet i afhandlingen som helhed. 



Executive Summary 

Danske Spil – for the joy and benefit of society? 

There is no denying that the popularity of CSR and social media has increased rapidly in recent years. How-

ever, research on how companies are to implement CSR strategies onto the social platform still remains 

surprisingly unexplored. Therefore the purpose of this master thesis is to explore and contribute to the line 

of research through an extensive case study of the Danish company Danske Spil, a state owned company in 

the controversial industry of gambling. More specifically the thesis investigates how the company can 

strengthen relations to its customers through CSR and the reporting of CSR on social media platforms.  

With the use of qualitative interviews and the method of netnography, the identity and image of the com-

pany is analyzed to determine the relationship between these in a CSR context. In addition, the company’s 

use of social media is thoroughly addressed. 

Our findings suggest that Danske Spil predominantly is regarded as a socially irresponsible company, which 

differs highly from the company’s interpretation of their identity in relations to CSR. Whereas Danske Spil 

sees itself as a company that goes beyond society’s expectations of social responsibility, the users in the 

netnographic research think the company shirks away from its responsibilities. This indicates that CSR isn’t 

fully integrated into the company’s overall business strategy and thus provides a challenge for Danske Spil 

in creating shared value.  

Although several problems are identified, the biggest issue for Danske Spil is that the activities of the com-

pany are contributing to the dissemination of problem gamblers – a major problem in the Danish society. In 

contrast the company is subjected to a vast amount of rules, regulations and expectations because of its 

status as a state owned enterprise in a controversial industry. The company thus experiences several di-

lemmas in its work with CSR, as it is seen as a greedy entity that only focuses on maximizing profit at the 

expense of the people that are affected negatively by the company actions, but at the same time is ex-

pected to be more responsible than regular companies. 

Our findings further show that Danske Spil doesn’t manage to use the social media as is intended. The plat-

form is primarily used to advertise for the products the company sells, instead of entering into dialogue 

with customers. Although this further inhibits the possibilities of strengthening relations to customers, it 

does, however, not mean that the company is without possibilities of doing so. The master thesis contains a 

plan of actions that Danske Spil should follow if they want to succeed with CSR communication on the so-



cial media. This plan suggests that the company should listen to the social media, increase the commitment 

to CSR, change its approach to communication and reconsider its strategy on the social media.  
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1.1 Introduktion til spillemarkedet i Danmark 

Danske Spil (tidligere Dansk Tipstjeneste) blev ved loven om tipning fra 1948 tildelt en unik licens der gjor-

de, at man som det eneste selskab i landet havde mulighed for at udbyde spil til danskerne. Da Danmark i 

1973 indtrådte i EU (Udenrigsministeriet, 2013), underlagde man sig dog de lovbestemmelser der var i det 

europæiske samarbejde. Som følge heraf blev Danske Spils spillemonopol i 2010 erklæret ulovligt af EU-

kommissionen (Danske Spillelicens, 2013), der krævede, at den danske regering åbnede op for markedet, 

således flere spilleselskaber fik mulighed for at udbyde spil til danskerne.  I den forbindelse gjorde Spille-

myndigheden, på baggrund af et enigt folketing (Danske Spil, 2013a), det klart, at en ny spillelovgivning ville 

træde i kraft per 1. januar 2012. Den nye spillelovgivning omfatter spil som sportsvæddemål, kasinospil og 

poker. Danske Spil har fortsat monopol på spil som Lotto samt heste- og hundevæddemål. Lotterier kan 

dog afholdes af andre, såfremt lotteriet er til fordel for velgørenhed eller lignende (Retsinformation, 2013).  

Spillelovgivningen medførte i øvrigt, at virksomheder der ønsker at udbyde spil i Danmark, skal betale et 

gebyr for at erhverve sig licensen, mens det samtidig koster virksomheden et bestemt årligt gebyr afhængig 

af bruttoindtægtens størrelse. Derudover skal virksomheder der udbyder spil i Danmark betale 20 procent i 

skat af bruttoindtægten (Spillemyndigheden, 2013).   

1.1.1 Før den nye spillelovgivning 

Før den nye spillelovgivning trådte i kraft var det ikke tilladt for udenlandske selskaber uden dansk licens at 

reklamere i Danmark, da det blot var Danske Spil samt en række landbaserede kasinoer (Vejle, København, 

Odense, Århus etc.), der måtte udbyde spil til danskerne. Alligevel var det før januar 2012 muligt for dan-

skerne at vælge, og dermed spille, frit blandt de udenlandske bookmakere, så længe dette foregik via inter-

nettet (Texaspoker.dk, 2013). 

1.1.2 Efter den nye spillelovgivning 

Med den nye spillelovgivning medfulgte også et krav om, at virksomheder der ønsker at udbyde spil i Dan-

mark, hvad enten der er i fysisk placerede butikker eller via internettet, skal søge, og få tildelt, dansk spille-

licens. Det paradoksale ved nedbrydelsen af monopolet er dog, at spillerne ikke længere frit kan vælge 

blandt internettets spiludbydere, da udbyderen skal være i besiddelse af en dansk spillelicens før danskerne 

kan benytte sig af den. Dette var ikke et krav før spillelovgivningen trådte i kraft.  

I skrivende stund har 30 forskellige spiludbydere licens i Danmark.  
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1.2 Virksomhedsprofil af Danske Spil 

I 1948 blev Dansk Tipstjeneste stiftet som resultat af, at Danmarks første spillelovgivning blev vedtaget. I 

2006 skiftede selskabet navn til Danske Spil, og frem til januar 2012 havde virksomheden monopol på det 

danske spillemarked.  

Danske Spil er 80 procent ejet af staten, mens Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og 

Idrætsforeninger (DGI) hver ejer 10 procent. Koncernens struktur er i dag som følger: 

Moderselskab: Danske Spil A/S 

Datterselskaber: Danske Licens Spil A/S, Danske Lotteri Spil A/S og Elite Gaming A/S.  

Det er datterselskaberne, som udbyder de mange forskellige spil, som Danske Spil tilbyder. Datterselska-

berne blev oprettet som konsekvens af spillelovgivningen der trådte i kraft i januar 2012 (Danske Spil 

2013b), og selvom markedet blev delvist liberaliseret, har Danske Spil fortsat monopol på enkelte lotterispil 

udbudt af Danske Lotteri Spil A/S. Danske Lotteri Spil A/S udbyder spil som Eurojackpot, Keno, Quick, Bingo, 

Onsdags Lotto, Joker, Dantoto samt koncernens klart største spil, Lotto, som hver uge har over en million 

spillere (Danske Spil, 2013c). 

Danske Licens Spil A/S udbyder Poker, Tips, Oddset, Casino og Zezam. Det er disse spil, der er udsat for 

konkurrence som følge af den nye spillelovgivning. 

Elite Gaming A/S er Danske Spils tredje datterselskab, som siden oktober 2012 har været en del af koncer-

nen. Selskabet står for opstilling og drift af gevinstgivende spillemaskiner landet over.  

Danske Spil har siden 1949, som konsekvens af at være en statsejet virksomhed, delt ud af overskuddet i 

forretningen i form af de såkaldte Tipsmidler. I dag udgør Tipsmidlerne overskuddet fra Danske Lotteri Spil, 

mens det indtil 2012 også omfattede overskuddet fra spil som Tips og Oddset, som i dag hører under Dan-

ske Licens Spil. Disse spil er dog ikke længere beskyttet af et monopol, og er derfor ikke længere blandt de 

produkter der leverer overskuddet til gode formål. Tipsmidlerne bliver fordelt af ministerierne, og sidste år 

beløb det overskud som blev tildelt Tipsmidlerne sig til omkring 1,4 milliarder kroner, hvilket svarer til 3,8 

millioner kroner dagligt (Danske Spil, 2013d). 

1.3 Problemfelt 

Danske Spil udgør på mange måder en helt unik virksomhed. Danske Spil er nemlig en traditionsrig virk-

somhed, som siden 1949 har været en integreret institution i det danske samfund. Herudover har virksom-
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heden for nylig oplevet en dramatisk ændring i dens omgivelser, hvilket har haft betydning for virksomhe-

dens virke. Fra at være en monopolistisk usårlig statsejet virksomhed gennem hele dens levetid, ændrede 

virksomhedens levevilkår sig i 2012, da spillemarkedet blev delvist liberaliseret. Dermed kæmper Danske 

Spil på mange produktområder på lige fod med konkurrenterne, hvilket medvirker et øget pres på virksom-

heden, for at bibeholde dens markedsandel. Danske Spil befinder sig desuden i en kontroversiel branche, 

hvilket er med til at differentiere den fra traditionelle virksomheder. Samlet gør dette Danske Spil til en 

meget unik og spændende virksomhed, hvilket giver flere, og anderledes, udfordringer i CSR-regi. I øvrigt er 

virksomheden interessant at undersøge, da eksisterende litteratur og undersøgelser hovedsageligt er base-

ret på traditionelle private virksomheder i traditionelle brancher (Danske Spil, 2013a). 

1.4 Problemformulering og underspørgsmål 

Med udgangspunkt i ovenstående problemfelt, vil denne kandidatafhandling søge at besvare nedenstående 

problemformulering: 

 

 Hvordan kan Danske Spil styrke relationen til deres forbrugere i arbejdet med CSR og kommunika-

tionen heraf på de sociale medier? 

 

Herunder vil vi besvare følgende underspørgsmål: 

 Hvordan kommer Danske Spils arbejde med CSR til udtryk i forbrugernes øjne? 

 Hvilke CSR-mæssige udfordringer står Danske Spil over for? 

1.5 Motivation og formål med afhandlingen 

Vi har i vores tid som studerende på Copenhagen Business School de seneste fem år oplevet en massiv for-

andring i måden hvorpå de sociale medier bliver anvendt både i privat- og erhvervssammenhæng. Som 

kommunikationsstuderende er dette fænomen derfor særdeles interessant at undersøge nærmere i en 

konkret virksomhedskontekst. Grunden til at valget faldt på Danske Spil som casevirksomhed er, at vi begge 

har en interesse for den branche, som virksomheden befinder sig i. Derudover finder vi det spændende at 

arbejde med en overvejende statsejet virksomhed, som har nogle etiske udfordringer i forhold til branchen.   

Som optakt til denne afhandling har vi undret os over, at de sociale mediers muligheder i forbindelse med 

kommunikation af virksomhedens CSR-tiltag, ikke er blevet tilstrækkeligt undersøgt i eksisterende littera-

tur, og derfor ønsker vi, at denne afhandling kan bidrage til dette forskningsfelt.     
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Da denne afhandling er baseret på et gensidigt samarbejde mellem afhandlingens forfattere og virksomhe-

den Danske Spil, er målet, at afhandlingens endelige resultater kan anvendes aktivt af Danske Spil som led i 

deres overordnede strategi. Formålet er derfor, at afhandlingen bidrager med anbefalinger og viden, såle-

des at Danske Spil får anskueliggjort hvilken indsats der kræves, hvis de skal styrke relationen til deres for-

brugere online. 

1.6 Begrebsafklaring 

Denne afhandling vil gøre brug af begreber og termer, som ikke er alment kendte. Derfor vil følgende be-

greber, som går igen i afhandlingen, blive kort forklaret: 

Greenwashing: Når virksomheder slynger rundt med løfter om social ansvarlighed som bevidst er usande. 

Link: Et link er en betegnelse for en hjemmesides adresse i URL-feltet i en given internetbrowser. At linke 

refererer til, at man sender en anden person et link til en given hjemmeside. 

Martingale: Et specielt system som kan anvendes inden for spilleverdenen. Systemet går ud på, at man 

satser et beløb på et spil, der giver pengene to gange retur. Det kan eksempelvis være en farve på rouletten 

eller et sportsvæddemål til odds 2.0. Hvis så spillet bliver tabt, foretages et nyt spil efter samme princip 

men med det dobbelte indskud, og så fremdeles indtil man vinder. 

Online Community: Et virtuelt netværk hvor en gruppe af mennesker med samme interesser og mål kom-

munikerer med hinanden via interaktive internetværktøjer. 

Ponzi Scheme: Et uærligt investeringssystem, som går ud på, at bagmanden lover sine investorer et be-

stemt afkast, men betaler dem tilbage enten med nye investorers penge eller med eksisterende kapital. Så 

snart en investor har postet penge i projektet, lover bagmanden endnu højere afkast mod endnu højere 

indskud fra nye investorer, og sådan skaber investeringssystemet et flow i investeringerne. Systemet er 

opkaldt efter Charles Ponzi som udførte planen i 1919/1920 (Investopedia, 2013).  

Sportsbetting: Når personer spiller penge på specifikke sportsresultater. 

Tagge: Når man på Facebook inkluderer en fra sit netværk i et givent opslag. Her skriver man navnet, hvor-

efter personen modtager en notifikation på, at han er blevet ’tagget’ i opslaget. 

Tråd: En række forbrugerindlæg der hænger sammen. Når der skrives et helt nyt indlæg på et community 

som ikke er svar på et andet indlæg, startes der en ny tråd. 



10 
 

Tweet: Beskeden der bliver leveret på mikroblogging-netværket Twitter hedder et tweet. En sådan besked 

kan maksimalt indeholde 140 tegn. 

1.7 Struktur for afhandlingen 

Herunder illustreres, hvordan de enkelte kapitler bidrager til besvarelse af afhandlingens problemformule-

ring.  

 

Figur 1 - Afhandlingens struktur (egen tilvirkning) 
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I dette afsnit vil denne afhandlings brug af metode(r) blive redegjort for og diskuteret. Selvom den netno-

grafiske indsamling af empiri også kan karakteriseres som værende kvalitativ, har vi valgt udelukkende at 

referere til det forskningsbaserede interview, når vi omtaler den kvalitative metode.  

Derudover vil afsnittet indledende indeholde en introduktion til det videnskabelige ståsted, samt forklare 

hvilke implikationer dette har for afhandlingens forståelsesramme, i forhold til hvordan vi som forskere ser 

verden og opfatter viden. Ydermere vil afsnittet også indeholde en kort præsentation af afhandlingens teo-

retiske områder.  

2.1 Det videnskabelige ståsted  

Vores afhandlings videnskabelige ståsted vil være forankret i socialkonstruktivismen, idet vi opfatter viden 

og virkeligheden som et socialt konstrueret fænomen, hvilket i sig selv er udgangspunktet for socialkon-

struktivisme (Esmark, Lausten & Andersen, 2005:16). Virkeligheden eksisterer dermed ikke som noget der 

er naturligt, men opstår i stedet gennem kommunikation, interaktion og relationer individer imellem samt 

gennem vores fælles historie (Daymon & Holloway 2002:4-5). Sagt på en anden måde er det relationerne 

mellem subjekter og objekter, som skaber mening og derigennem den sociale virkelighed (Esmark et al. 

2005:17-18). Dog tvivler vi ikke på, at der eksisterer en fysisk virkelighed, vi erkender blot, at vores forestil-

linger om virkeligheden og virkeligheden i sig selv ikke nødvendigvis stemmer overens. Videnskaben er ikke 

noget endeligt, men derimod et uendeligt arbejde mod at skabe en umulig vished om virkelighedens dybe-

re sammenhænge (Wenneberg, 2002: 3). 

Socialkonstruktivisme er dermed et opgør med de traditionelle opfattelser inden for forrige århundredes 

naturvidenskabelige tænkning, som grundlæggende så videnskab ud fra et sandheds- og objektivitetsbase-

ret perspektiv. Altså, at videnskaben skal korrespondere med virkeligheden og ikke afspejle det subjekt, der 

formulerer denne viden. Men i socialkonstruktivismen spørges der ikke om hvorvidt viden er sand eller 

falsk, men hvordan den er konstrueret (Wenneberg, 2003:4). Vores valg af socialkonstruktivisme som vi-

denskabeligt ståsted vil således have nogle ontologiske implikationer, hvilket vil sige, at det har konsekven-

ser for den måde vi i afhandlingen ser virkeligheden på. For når vi selv er med til, at skabe viden om den 

sociale virkelighed, som vi er en del af, kan den virkelighed, der fremstilles i afhandlingen heller ikke ses 

uafhængigt af os som forskere, men vil derimod være præget af vores egne forståelser. 

Dette betyder altså, at vi som forskere må erkende, at det ikke er muligt, at undersøge noget uden, at in-

teragere, påvirke og blive påvirket af det undersøgte. Det er en idealistisk forestilling, at vi som forskere kan 

forholde os fuldstændigt objektivt, og dermed ikke er påvirket af det sociale samfund, hvori vi er opvokset. 

Derfor findes der ingen objektiv sandhed, kun et resultat som er skabt mellem forskeren og det undersøgte. 
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Og netop derfor vil den sociale kontekst, og de sociale relationer vi indgår i, påvirke afhandlingens analyse, 

resultater etc.  (Wenneberg, 2002:5). 

Allerede ved at udvælge et problemfelt og teorier inden for online kommunikation, sociale medier og CSR 

har vi valgt et udsnit af virkeligheden, som vil påvirke den viden vi skaber. Samtidig vil vores valg af citater 

og valg af sociale medier, som vi vil fortolke og analysere ud fra, påvirke afhandlingens objektivitet, fordi vi 

selv vælger hvilket fokus vi lægger på empirien. Dermed vil formålet for denne afhandling ikke være at fin-

de et endegyldigt resultat, som kan bruges universelt i andre sociale kontekster, men derimod at bidrage til 

den sociale konstruktion ved at skabe en ny forståelsesramme for hvilke muligheder der findes indenfor 

dette område. Med dette in mente er vi klar over, at samme undersøgelse og fremgangsmåde ville kunne 

føre til et anderledes resultat i en anden social kontekst. 

Dette videnskabelige paradigme er hovedsageligt valgt, fordi vi mener, at det socialkonstruktivistiske para-

digme er meget relevant for, at forstå den netværksvirkelighed som denne afhandling omhandler. Kommu-

nikation på de sociale medier er netop kendetegnet ved, at være præget af interaktion og deltagelse som 

via fælles samarbejde danner viden (Castells 1999: 9-15). 

2.2 Den netnografiske undersøgelse 

Denne afhandling vil blandt andet gøre brug af netnografi som metode i bestræbelserne på at undersøge, 

hvad forbrugerne mener om Danske Spil i forbindelse med CSR. Sagt på en anden måde vil metoden blive 

brugt til, at forstå Danske Spils image på udvalgte sociale medier.  

 

Afsnittet vil begynde med en redegørelse for den valgte metode efterfulgt af en vurdering af netnografiens 

styrker. Herefter vil afsnittet indeholde en beskrivelse af fremgangsmåden for den netnografiske undersø-

gelse, hvori det etiske aspekt også vil blive diskuteret for at belyse de moralske dilemmaer, undersøgelsen 

står over for.  

 

2.2.1 Hvad er netnografi? 

Netnografi er en relativt ny researchmetode, som kommer fra begreberne ”inter(net)” og ”et(nografi)”. 

Metoden blev udviklet af Dr. Robert Kozinets og bruges til at studere online communities med fokus på 

kommunikation og interaktion brugerne imellem. Netnografi benytter offentligt tilgængeligt materiale, som 

kan bruges til at forstå diskurser og holdninger om eksempelvis virksomheder og deres adfærd, service, 

produkter etc. Derfor er metoden særdeles brugbar for organisationer, som ønsker at opnå viden omkring 
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deres virksomhedsprofil og deres forbrugere online, således de kan forbedre deres strategiske fremgangs-

måder (Kozinets, 2002:62). 

 

I 1996 var der ca. 250.000 sider på internettet, der tilbød offentligt tilgængeligt indhold til den online ver-

den bestående af ca. 45 millioner brugere globalt. I 2009 steg antallet af brugere til over 1.5 milliarder, men 

dette tal er i 2013 allerede steget til ca. 2.4 milliarder, hvilket svarer til ca. en tredjedel af jordens samlede 

befolkning. Heraf er op mod 1 milliard brugere aktive deltagere på forskellige online communities. Grundet 

internettets voldsomme vækst, og brugernes nye rolle som aktive sociale kommunikatører, har samfunds-

forskere, på trods af stor indledende modvillighed, konkluderet, at det ikke længere er muligt, at forstå 

mange vigtige aspekter af det sociale og kulturelle liv uden at indarbejde internettet og kommunikationen 

derpå i deres studier (Kozinets, 2010:2; InternetServiceProviders, 2013). 

 

Sammenlignet med gængse kvalitative og kvantitative metoder er en at netnografiens største fordele, at 

den er langt mindre generende for de deltagende, da den i sin natur er præget af observationer af bruger-

nes ytringer i et givent community. Konteksten omkring indsamlingen af empirien er dermed, modsat ek-

sempelvis interviews og fokusgrupper, ikke opstillet af undersøgeren, da brugerne kommunikerer og inter-

agerer uden bevidsthed om, at en egentlig undersøgelse vil gøre brug af deres kommentarer (Kozinets, 

2002:62). Dog vil en netnografisk undersøgelse i et eller andet omfang altid indeholde et deltagende ele-

ment fra forskerens side, selv om størstedelen af den indsamlede empiri vil være baseret på observationer 

(Kozinets, 2010:74). Denne fordel har imidlertid også et etisk perspektiv, da det kan diskuteres i hvor høj 

grad internettet er privat eller offentlig sfære. Dette åbner op for et dilemma angående anonymitet og 

tilladelse til at bruge materiale distribueret af andre online (Kozinets, 2010:140-141). Dette vil blive diskute-

ret i følgende afsnit.  

 

2.2.2 Den netnografiske fremgangsmåde 

Ifølge Kozinets (2002:63; 2010:61+63) består den netnografiske undersøgelse af en række forskellige pro-

cedurer, der fungerer som en guide, og som hjælper forskeren med at gennemføre undersøgelsen mest 

fordelagtigt. Derfor tager denne afhandlings netnografiske undersøgelse udgangspunkt i følgende elemen-

ter:  

 Indgangsvinkel som deltagende forsker med udgangspunkt i valg af emnefokus og online sociale 

medier. 

 Indsamling, analyse og fortolkning af empiri. 

 Det etiske aspekt. 
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2.2.2.1 Indgangsvinkel 

Undersøgelsen er baseret på følgende interesseområder i Danske Spils CSR-strategi: 

 Hvordan Danske Spil sikrer ansvarligt spil samt hvordan de går til kamp mod ludomani. 

 Hvordan Danske Spil skaber tillid hos forbrugerne, så de er trygge ved at benytte Danske Spil som 

udbyder, velvidende at spillene ikke tjener til kriminelle formål.  

 Hvordan Danske spil bidrager til en positiv samfundsudvikling ved at donere overskud til almennyt-

tige formål. 

 

I forbindelse med indgangsvinkel søger denne undersøgelse, at finde svar på hvordan Danske Spils image er 

på de valgte sociale medier, i forhold til ovenstående ansvarlighedstemaer. 

 

For at finde frem til de online sociale medier, hvori ovenstående områder bliver diskuteret mellem bruger-

ne, er undersøgelsens valg af sociale medier hovedsageligt baseret på kriterierne relevans, aktivitet, inter-

aktion, heterogenitet og substans (Kozinets, 2010:89).  Hermed menes, at vores valg af sociale medier rela-

terer sig til afhandlingens researchfokus, at der er nylig og regelmæssig aktivitet, at der er interaktion bru-

gerne imellem, at brugerskaren er mangfoldig i sin udformning, at siden har meget indhold og at dette ind-

hold har en vis kvalitet. Derfor er valget faldet på følgende sociale medier: 

 www.pokernet.dk 

 www.betxpert.com 

 www.trustpilot.com 

 Operation X’ Facebookside 

 Danske Spil Facebookside 

 

Pokernet og Betxpert er især kendetegnet ved at være fora, hvor brugernes interaktion hovedsageligt ved-

rører spil (af enhver art) og de forskellige spiludbydere. Trustpilot, derimod, er en anmeldelsesside hvor 

forbrugere anmelder produkter og virksomheder ud fra en skala på 1-10, hvor 1 er lavest og 10 er højest. 

Selvom Trustpilot i 2012 blev udfordret på troværdigheden af sidens brugeranmeldelser (DR1, 2012), er 

værktøjet stadig af høj troværdighed blandt forbrugerne, og mange virksomheder har i dag implementeret 

et link til virksomhedens score på Trustpilot, hvilket bruges som kvalitetsstempel og dermed underliggende 

som salgsargument.  

 

Herudover har vi i forbindelse med Danske Spils deltagelse i TV2’s program Operation X d. 27-28. november 

inddraget kommentarer fra Operation X’ officielle Facebookside. Selvom disse brugere, som udgangspunkt, 

http://www.pokernet.dk/
http://www.betxpert.com/
http://www.trustpilot.com/
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kan have en forudindtaget positiv holdning omkring Operation X og journalist Morten Spiegelhauer ved i 

forvejen at have valgt at synes godt om siden, mener vi alligevel, at brugerne udgør en repræsentativ stør-

relse, idet disse brugere på det sociale medie let kan være en del af Danske Spils mangfoldige kundekreds. 

Facebook-siden indeholder tre relevante statusopdateringer, som i skrivende stund har fået samlet 321 

synes-godt-om-tilkendegivelser.  

 

Vi har aktivt fravalgt fora som www.odds1.dk og www.heavybetting.dk. Førstnævnte er fravalgt på grund af 

sidens uoverskuelige forum og manglende søgefunktion heri, mens sidstnævnte er fravalgt, da siden først 

for nylig er lanceret, og dermed ikke overholder kriterierne heterogenitet og substans i forbindelse med 

valg af sociale medier.   

 

Som tidligere nævnt vil enhver netnografisk undersøgelse, i et eller andet omfang, altid indeholde et delta-

gende element fra forskerens side for at få mere rig og dybdegående empiri omkring undersøgelsens fokus 

(Kozinets, 2010:74). Derfor har vi valgt, at være aktive på Pokernet og Betxpert ved, at lave et indlæg, som 

lægger op til debat om Danske Spil og ansvarlighed. Det er her vigtigt at åbne på en god måde overfor med-

lemmerne ved at være ærlig om, at kommentarer kan bruges i en akademisk afhandling. Herudover nævner 

Kozinets (2010:93), at man for at skabe opmærksomhed omkring sit indlæg, skal være kreativ og finde på 

noget interessant og veltænkt, som muligvis tilføjer ny viden eller et nyt perspektiv på et givent emne. Det-

te vil betyde, at der er større chance for aktivitet, interaktion og diskussion. Vi har derfor oprettet en tråd, 

som er inspireret af dokumentarprogrammet ”Absurdistan” (DR3, 2013), hvori en kritisk vinkel til Danske 

Spil og ansvarlighed er på agendaen. Dette er gjort, fordi programmet er relevant, bidrager med ny infor-

mation, samt skildrer nogle af de problematikker denne afhandling har til hensigt at undersøge. Vi har valgt 

at henvise til programmet med et link, og lægger med vores egne åbne spørgsmål op til debat omkring 

Danske Spil og ansvarlighed. Derudover er indlægget med fuldt overlæg konstrueret på en måde, der bibe-

holder den samme kritiske tone overfor Danske Spil, som der også fremlægges i programmet, med det for-

mål at fremprovokere svar fra både uenige og enige brugere. Indlægget består af en række spørgsmål, som 

giver brugerne mulighed for at debattere de temaer i indlægget, som de finder mest relevante. Dog kan 

indlægget måske anses som værende en anelse forvirrende på grund af de mange spørgsmål, og dette kan 

derfor bidrage til, at nogle brugere, som ikke har den store viden om emnet, måske mister interessen (Se 

Bilag 1: 137). 

 

 

 

http://www.odds1.dk/
http://www.heavybetting.dk/
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2.2.2.2 Indsamling, analyse og fortolkning af empiri 

Indsamlingen af empirien består hovedsageligt af tekst, som er direkte kopieret fra medlemmerne af de 

online sociale medier. Denne empiri er kendetegnet ved, at den er let at få fat i, og at den består af en be-

tydelig stor mængde. I undersøgelsen bestræbte vi os derfor på forsigtigt at udvælge empiri, der udeluk-

kende forholdt sig til vores undersøgelsesfokus. Dette blev gjort for at undgå en overdreven informations-

mængde, der kunne være med til, at vanskeliggøre og skævvride fortolkningen. Da det online medie er 

kendt for at indeholde kommentarerer, som i mange tilfælde er overfladiske sociale elementer, har vi såle-

des i vores interne behandling af empirien udvalgt kommentarerne efter, hvorvidt de indeholder informati-

oner, som rent faktisk siger noget om det pågældende fokus (Kozinets, 2002:63-64). 

 

Udover det i forvejen tilgængelige empiri, indeholder indsamlingen også empiri vi har opnået, i samarbejde 

med brugerne af de enkelte fora. Her menes de svar og den dialog, som vi i undersøgelsen på baggrund af 

vores indlæg har opnået. Til sidst er den samlede empiri blevet klassificeret efter emnelighed (Kozinets, 

2010:98). Denne emnelighed er et resultat af vores subjektive observationer og fortolkninger samt Danske 

Spils opdeling af CSR-punkter, som vi præsenterer i kapitel 6 omhandlende Danske Spils image på de online 

sociale medier. Kodningen af empirien er desuden foregået elektronisk i tekstbehandlingsprogrammet 

Word, som er en del af Microsoft Office-pakken. Den ubehandlede empiri er vedlagt som fortroligheds-

stemplet bilag, alene til brug i bedømmelsen, og vil ikke være tilgængelig derudover. 

 

Li & Bernoff (2008: 43) har lavet en model der kategoriserer de forskellige typer brugere, som eksisterer 

online. Denne model hedder ”Social Technographics Ladder” og indeholder blandt andet forbrugergrup-

perne: skaberne, kritikkerne og tilskuerne. Den gruppe vi har med i vores netnografiske undersøgelse tilhø-

rer kategorien kritikerne. Disse reagerer på tilgængeligt indhold på internettet ved eksempelvis at kom-

mentere på blogs eller indhold på sociale medier. En ud af fem af de online europæere tilhører denne kate-

gori (Li & Bernoff, 2008: 44). 

I alt består afhandlingens netnografiske undersøgelse af 134 indlæg der er blevet skrevet af 103 forskellige 

brugere på de valgte sociale medier i perioden 2007-2013. Majoriteten af kommentarerne er dog fra januar 

2012, hvor den nye spillelovgivning trådte i kraft, og frem til december 2013.  

Da undersøgelsens brugere kommenterer på indhold, som tilhører den mandsdominerede spilleverden 

antager vi, at størstedelen er unge mænd, som har en klar interesse for spil og sportsbetting. Det er desu-

den vores opfattelse, at de fleste af brugerne er kendetegnet ved at være eksperter inden for området, 

hvilket de forskellige kommentarer i debatten giver udtryk for blandt andet via fælles slang og en fælles 
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underforstået kulturel historik. Derudover har brugerne skrevet op mod 15.000 indlæg og været medlem af 

de valgte fora i op til 10 år. De udvalgte brugere må dermed siges at tilhøre en kategori af forbrugere, som 

ved meget mere om emnet end den gennemsnitlige danske befolkning. Dog er det indhold de fælles har 

skabt, et udtryk for den virkelighed og historie som eksisterer om Danske Spil på internettet. De inaktive 

forbrugergrupper har ved en simpel internetsøgning dermed mulighed for at læse eksperternes fortolknin-

ger, hvilket kan medføre en holdningsændring hos de passive brugere, på trods af, at de ikke selv har delta-

get.  

2.2.2.3 Det etiske aspekt 

Etik i netnografi er en meget kompleks størrelse, og samtidig et af de områder hvor der er mest usikkerhed 

og flest uopklarede spørgsmål (Kozinets, 2010:136). Det meste af den etiske diskussion går på, om internet-

tet opfattes som en offentlig eller privat sfære. Per definition er internettet, og kommunikationskanalerne 

derpå, offentlige systemer, men brugerne af de sociale medier har ofte en tendens til at tro, at det de skri-

ver, udelukkende har de andre brugere af det samme sociale medie som de eneste modtagere (Kozinets, 

2010:140-142). 

 

I forhold til face-to-face metoder, såsom fokusgrupper og interviews, bruger netnografi blandt andet in-

formation, som ikke er givet specifikt til forskeren. Brugerne som skriver offentligt ved nemlig ikke, at deres 

udsagn bliver brugt, og forskeren tager dermed rollen som ”lurer”. Den unikke fordel ved metoden er netop 

grunden til, at den er attraktiv, men samtidig befinder sig i en gråzone, for hvad man som forsker kan tillade 

sig. (Kozinets, 2002: 65). 

 

Der findes ikke noget statisk regelsæt, og etisk beslutningstagen er dermed stærkt forbundet med forske-

rens fundamentale syn på verden, formålet med undersøgelsen og det metodiske standpunkt. Der er såle-

des ikke en universel løsning, og vi må som forskere selv tage stilling til den konkrete kontekst samt basere 

vores etiske beslutninger på graden af sårbarhed og skade involveret med undersøgelsen (Markhan & Bu-

chanan, 2012: 2-4). For at værne om brugerne har vi valgt at gøre brug af de etiske retningslinjer, anonymi-

tet og dobbelt camouflage, som danner den moralske ramme for undersøgelsen (Kozinets, 2010: 152-155). 

 

Med dobbelt camouflage menes der i overført betydning, at vi, for at sikre anonymitet, har omskrevet, eller 

undladt, brugernavne samt omformuleret de citater som bruges i afhandlingen. Ydermere er bilaget med 

alle de oprindelige kommentarer fortroligstemplet, så det kun er vejleder(e) og censor der kan se dem. 

Ifølge Kozinets (Kozinets, 2010: 148-149) bør man altid søge informeret samtykke, før man benytter infor-

mation fra sociale medier, der kræver, at man er registreret bruger for at kunne læse sidens indhold.  Vi har 
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dog ikke valgt at søge informeret samtykke for alt materiale vi bruger, da det ikke er et krav at man er med-

lem for at læse indholdet på de udvalgte sociale medier, og da det forventede tidsforbrug vil være for stort 

i forhold til undersøgelsens karakter, hvis vi skal vente på tilladelse fra de mange brugere. Til gengæld har vi 

altså sikret anonymiteten i det anvendte materiale. 

  

2.3 Kvalitative interviews 

Idet afhandlingen har rødder i socialkonstruktivismen, finder vi det oplagt, at vi som led i vores forskning, 

benytter os af det kvalitative interview. Den kvalitative metode er nemlig kendetegnet ved, at den ikke er 

numerisk. Hermed menes der, at metoden fokuserer på at forstå emnet og ikke på at måle på det (Rasmus-

sen et al, 2006: 93), og dette matcher afhandlingens videnskabelige ståsted. 

I denne afhandling vil den kvalitative metode henvise til det professionelle forskningsinterview, som er én 

blandt flere kvalitative tilgange, som Steiner Kvale opererer med (Kvale, 1994: 31). Styrken ved det kvalita-

tive interview er, at man kan gå i dybden med et specifikt emne. I denne afhandling er styrken, at vi kan få 

et indgående kendskab til, hvordan kommunikative beslutningstagere hos Danske Spil tænker, og hvorfor 

virksomheden agerer som den gør. Formålet med de kvalitative interviews er derfor at få en forståelse for, 

hvordan Danske Spil selv opfatter virksomheden og den dertilhørende ansvarlighedsprofil. 

Steinar Kvale opstiller 12 forskellige aspekter af forståelsesformen i det kvalitative interview. Samlet repræ-

senterer de hovedstrukturerne i det kvalitative forskningsinterview (Kvale, 1994: 41+42). Han argumenterer 

for, at de 12 aspekter vil være til stede i større eller mindre grad ved ethvert kvalitativt interview, og han 

mener derfor, at det er elementer man bør være opmærksom på, både når man planlægger sit interview, 

og når man fortolker på det færdige interview. De to kvalitative interviews i denne afhandling vil derfor 

være forankret i disse 12 punkter, som derved benyttes som rettesnor, således af interviewet holder sig på 

det forudbestemte spor. På den måde sikrer vi, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten i interviewet.  

Ifølge Steinar Kvale betragtes det professionelle forskningsinterview som en samtaleteknik, hvori der kon-

strueres viden gennem interaktion mellem den interviewede og intervieweren (Kvale, 1994: 47). Dette lig-

ger godt i tråd med socialkonstruktivismen, idet vi igennem interviewet som empirisk metode danner ny 

viden, som så kan danne grundlag for den senere analyse.   
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Samtlige 12 aspekter vil som nævnt danne rammen om afhandlingens to kvalitative interviews, men enkel-

te elementer vil dog være fremtrædende. Disse er specificitets-aspektet, fokus-aspektet og den mellem-

menneskelige situation1. 

Med specificitets-aspektet menes der, at forskningsinterviewet forsøger, at beskrive specifikke handlings-

forløb eller situationer i den interviewedes livsverden, og ikke generelle tendenser eller opfattelser denne 

måtte have omkring et emne (Kvale, 1994: 44). Det betyder i denne kontekst, at de interviewede er nødt til, 

at forholde sig til deciderede handlingsforløb eller situationer, som de selv har deltaget i, frem for at give en 

overordnet mening om en given situation. 

Fokus-aspektet ligger i tråd med det føromtalte specificitets-aspekt. Her fremhæver Kvale ligeledes vigtig-

heden af, at interviewet er fastlåst i forudbestemte temaer i den interviewedes livsverden (Kvale, 1994: 

44). I denne afhandling vil de to kvalitative interviews ligeledes omhandle bestemte temaer, som på for-

hånd er aftalt, både med de interviewede, men også internt mellem afhandlingens forfattere. Ved at have 

denne tilgang til interviewet, undgår vi, at samtalen bliver ustruktureret og flyvsk, men sikrer derimod, at 

den forbliver fokuseret på de temaer, som er relevante for vores undersøgelse. 

Det tredje aspekt, som er særlig aktuelt for os i vores forskningsinterviews, er den mellemmenneskelige 

situation. Her er der tale om, at interviewsituationen overordnet styrer relationen mellem den interviewe-

de og intervieweren. Oftest vil begge parter karakterisere situationen som et positivt moment, hvori der 

både er gensidig respekt og intellektuel nysgerrighed. Dette gør sig også gældende i denne afhandlings 

kontekst, hvor er der er tale om et specialesamarbejde mellem Danske Spil og afhandlingens forfattere. 

Hermed må det antages, at de to parter begge har en interesse i, at samarbejdet, og herunder altså samta-

lerne i form af de to interviews, forløber så positivt og konstruktivt som muligt. Intervieweren skal være 

opmærksom på, at der i interviewsituationen ofte opstår en mellemmenneskelig dynamik, som kan påvirke 

begge parter både kognitivt og emotionelt undervejs (Kvale, 1994: 46). Det bør der tages højde for af inter-

vieweren både i situationen og i analysen efterfølgende.  

2.3.1 Struktur over de kvalitative interviews 

Idet vi i de kvalitative interviews skulle finde forståelsen for en bestemt ageren, havde vi som udgangspunkt 

udformet en semistruktureret interviewguide. The interview guide is the core of the in-depth interview. This 

is what is used to manage the interview and it determines what data the interviewer ends up collecting. This 

is why construction of a good interview guide is essential to a good study (Rasmussen et al, 2006: 100).  

                                                           
1
 De øvrige ni aspekter er: ’Livsverden’, ’mening’, ’kvalitativt’, ’deskriptivt’, ’bevidst naivitet’, ’flertydighed’, ’foran-

dring’, ’sensitivitet’ og ’positiv oplevelse’ (Kvale, 1994: 41+42) 
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Grunden til, at vi benyttede os af en semistruktureret interviewguide var, at vi ikke på forhånd kunne for-

udse de interviewedes svar på vores spørgsmål. På den måde kunne der opstå nye emner eller vinkler un-

dervejs i interviewet, som vi ikke på forhånd havde forberedt os på. Til stadighed var de kvalitative inter-

views forankret i Steinar Kvales aspekter, og vi havde dermed på forhånd aftalt, hvilke overordnede temaer 

interviewene skulle cirkulere omkring. På den måde sørgede vi for, at holde fokus på det relevante uden, at 

afskrive en af metodens styrker, nemlig, at få et dybere indblik i de interviewedes livsverden. Begge inter-

views havde en varighed på omkring 60 minutter, hvilket indikerer, at vi har med et dybdegående kvalita-

tivt interview at gøre (Rasmussen et al, 2006: 99). 

Begge interviews blev startet med et par indledende spørgsmål vedrørende den interviewede og hans bag-

grund. Således føler den interviewede sig som en ekspert, hvilket er vigtigt i et interview mellem en stude-

rende og en professionel. Mange interviewede kan nemlig godt have en vis ærefrygt for den universitets-

studerende, som har valgt, at interviewe netop dem (Rasmussen et al, 2006: 100), ligesom studerende kan 

blive benovet over mødet med rigtige eksperter.  

Vi er på forhånd opmærksomme omkring denne problemstilling, selvom det dog ikke burde være tilfældet i 

afhandlingens to kvalitative interviews. Danske Spils informationschef, Thomas Rørsig, er vant til at blive 

interviewet af diverse medier, og han er, qua hans stilling i virksomheden, en fremtrædende person, som 

dermed tit fremstår som virksomhedens ansigt udadtil. Relationen mellem Thomas Rørsig og afhandlingens 

forfattere må derfor antages, at være anderledes end i afhandlingens andet kvalitative interview. 

Michael Vilster er social medie konsulent hos Danske Spil, og er dermed manden bag skærmen, når Danske 

Spil kommunikerer med deres interessenter online. Det er i højere grad nødvendigt at anerkende ham som 

en ekspert, da han, som tidligere nævnt, godt kan være benovet over for de studerende, der skal inter-

viewe ham omkring hans rolle i virksomheden. Ved at anerkende Michael Vilsters status som ekspert, for-

bedres relationen mellem de involverede parter (Rasmussen et al, 2006: 100).   

Indledningsvis søgte vi i øvrigt accept på at de to interviews blev optaget. På den måde sikrede vi, at vi ved 

senere transskribering kunne benytte den indsamlede empiri problemfrit i analysen. Samtidig gjorde dette 

også interviewet mere flydende, da vi ikke skulle stoppe op for at skrive noter ned undervejs. 

Udover den forudbestemte indledning, har afhandlingens forfattere også taget højde for, at intervieweren 

ikke udelukkende bør stille spørgsmål undervejs. Således bliver interviewet mere flydende, og bærer i høje-

re grad præg af at være en dialog. Hvis man forventer, at den interviewede skal frembringe personlige be-

retninger og meninger om de diskuterede emner, skal intervieweren være parat til det samme, et godt 

interview er derfor ikke en spørg-og-svar-session (Rasmussen et al, 2006: 101). Dermed var udgangspunktet 
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i samtalerne ikke blot at finde svar på spørgsmål, men, ved udveksling af personlige erfaringer, at gøre in-

terviewene interessante og dynamiske, dog med de forudbestemte temaer som rammen.  

I forbindelse med de to kvalitative interviews kunne man, som tidligere nævnt, forvente at vi som stude-

rende havde en vis form for benovelse forud for interviewene qua kontekstens magtforhold, men dette 

viste sig ikke at være tilfældet, da vi forud for de endelige interviews allerede havde mødt de interviewede 

ansigt-til-ansigt ved flere lejligheder. Dermed havde vi på forhånd dannet indtryk af jargonen, og relationen 

var således anderledes end den måske havde været hvis vi aldrig havde mødtes før. 

2.3.2 Interview med informationschef hos Danske Spil - Thomas Rørsig 

I analysekapitlet indgår en identitet- og imageanalyse, som søger, at belyse hvordan Danske Spil opfatter 

virksomhedens egen identitet samt hvordan brugerne på de sociale medier opfatter virksomheden. Denne 

analyse vil udelukkende cirkulere omkring afhandlingens relevante ansvarlighedstemaer, og det er i den 

forbindelse, at interviewet med Thomas Rørsig er nødvendigt for den samlede forståelse af Danske Spils 

opfattede identitet. Målet med dette kvalitative interview med informationschefen var derfor, at gå i dyb-

den med Danske Spils identitetsstrategi som helhed samt finde frem til hvor stor en rolle ansvarlighedste-

maerne spiller i det henseende. 

2.3.3 Interview med social medie konsulent hos Danske Spil - Michael Vilster 

Idet afhandlingen blandt andet fokuserer på Danske Spils kommunikation af CSR på de sociale medier, er et 

dybdegående kvalitativt interview med virksomhedens social medie konsulent nødvendigt. I dette inter-

view søgte vi at belyse, hvad det konkret er, Danske Spil foretager sig på de sociale medier samt bevæg-

grundene herfor. Interviewet skal derfor, efter aftale, ses som sparring med case-virksomheden, hvor det 

fælles formål med samtalen er at finde frem til hvad, der fungerer og hvad, der ikke fungerer for Danske 

Spil på de sociale medier. 

2.4 Validitet og reliabilitet 

De to begreber dækker over troværdigheden i forbindelse med resultaterne fundet ved hjælp af metoden 

(reliabilitet) og metodens relevans for afhandlingen som helhed (validitet). Disse to begreber vil blive disku-

teret i forbindelse med begge metoder i nedenstående afsnit.   

2.4.1 Validitet og reliabilitet i den kvalitative metode 

Det sværere at måle reliabiliteten i forbindelse med den kvalitative metode end når metoden er kvantitativ 

(Rasmussen et al, 2006: 133). Et kvalitativt interview kan nemlig ikke standardiseres, og relationen mellem 
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intervieweren og den interviewede vil aldrig være ens, hvis de er foretaget af forskellige forskere. Derud-

over må det antages, at et svar fra den interviewede heller ikke vil blive fortolket ens af forskellige forskere. 

Dermed kan reliabiliteten ikke måles på samme måde som ved en kvantitativ indsamling af empiri, som i 

større grad er numerisk anlagt. Fordelen i denne afhandling er dog, at vi har været to om at fortolke de 

kvalitative interviews, og på den måde har vi, ved at diskutere eventuelle uoverensstemmelser i fortolknin-

gen af det sagte, mindsket variansen i reliabiliteten.  

Validiteten i den kvalitative metode vurderes ud fra, hvordan forholdet mellem afhandlingen som helhed 

og metoden er (Rasmussen et al, 2006: 133). Man bør derfor altid stille sig selv spørgsmålet: Undersøger vi 

virkelig det, som vi tror, vi undersøger? (Rasmussen et al, 2006: 134).   

I denne afhandling er formålet med de to interviews, som tidligere nævnt, at få en dybere forståelse for 

Danske Spils opfattelse af virksomhedens egen identitet i forbindelse med ansvarlighed samt hvilke tanker, 

der ligger bag deres ageren på de online sociale medier. Dermed mener vi, at det er rimeligt, at antage, at 

de gennemførte kvalitative interviews er valide i forhold til metodens formål.   

2.4.2 Validitet og reliabilitet i den netnografiske undersøgelse 

Reliabiliteten forholder sig anderledes i forbindelse med afhandlingens netnografiske undersøgelse. Da 

metoden indsamler empiri, der allerede eksisterer online, bør andre forskere kunne finde den samme em-

piri. Der hvor reliabiliteten dog kommer på prøve, er når forskeren skal udvælge hvilken tilgængelig empiri 

de ønsker at benytte. Her er det langt fra sikkert, at andre forskere ville benytte sig af den samme netno-

grafiske empiri, og selv hvis de gør, vil der formentlig være en fortolkningsmæssig difference hos de forskel-

lige forskere. På den måde vil resultaterne givetvis ikke blive de samme hvis en anden forsker udførte 

samme undersøgelse. Dette er vi udmærket klar over, men som vi indledningsvist i dette kapitel beskrev, så 

er vores formål ikke at finde den endegyldige sandhed, men snarere, at bidrage med ny viden om komplek-

se sammenhænge jf. afhandlingens socialkonstruktivistiske tilgang. 

Formålet med den netnografiske undersøgelse er at finde frem til hvordan Danske Spils image kommer til 

udtryk på de sociale medier inden for de relevante ansvarlighedsemner. Dette er relevant i forhold til af-

handlingens problemformulering, hvorfor vi mener, at den valgte metode er valid i forhold til formålet.   

2.5 Metodernes begrænsninger 

Udover de nævnte styrker har den kvalitative metode også sine begrænsninger. Ved at benytte sig af me-

toden begrænser man sig til at analysere ud fra et lille udsnit af virkeligheden, og man kan derfor ikke gene-

ralisere ved hjælp af resultaterne. Det er dog heller ikke formålet med de forskningsbaserede interviews 
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foretaget i denne afhandling. Her forsøger vi, at genskabe virkeligheden, som de interviewede hos Danske 

Spil opfatter den. I og med de to personer vi interviewer, er de ansvarlige for hvert deres område, søger vi 

ikke at benytte deres ord som generel holdning blandt virksomhedens ansatte men derimod som en forstå-

else for virksomhedens ageren. 

I den forbindelse har metoden, som vi beskrev i det foregående afsnit omhandlende den kvalitative meto-

des reliabilitet, en anden begrænsning. Indsamling af empiri ved hjælp af den kvalitative metode vil altid 

være forskellig fra forsker til forsker. Et kvalitativt interview er en samtale mellem to parter, hvor dynamik-

ken og relationen de to imellem, altid vil være forskellig fra en samtale mellem to andre parter. I den for-

bindelse spiller også fortolkningen ind. Som forsker kan man fortolke et svar fra den interviewede anderle-

des end en anden forsker ville have gjort, og derfor vil den kvalitative metode aldrig kunne benyttes som et 

sandhedsserum. 

Selvom netnografi har en række fordele, som eksempelvis dens evne til ikke at forstyrre, så ligger nogle af 

begrænsningerne blandt andet i netnografiens indsnævrede fokus på et begrænset antal online sociale 

medier. Ved at udvælge enkelte sociale medier som skal undersøges, herunder især online fora, låser man 

sig samtidig fast på en kultur og en bestemt gruppe af mennesker. Det er desuden en begrænsning, at man 

ikke tilfredsstillende kan identificere det demografiske segment ved brugerne i en online kontekst, da det 

dermed kan være problematisk, at generalisere resultaterne med lignende grupper udenfor konteksten af 

de konkrete sociale medier. Det skyldes dog ikke metoden, men snarere de vilkår og rammer som internet-

tet opstiller for forskningen (Kozinets, 2002:62). 

2.6 Afhandlingens teoretiske tilgang 

Denne afhandling vil være baseret på tre forskellige teoretiske tilgange, som hver især bliver anvendt til at 

lave analyser, der i sidste ende vil munde ud i konkrete anbefalinger til Danske Spil.  

De forskellige teoretiske ståsteder er følgende: 

 Identitets- og imageteori 

 CSR-teori 

 Kommunikationsteori 

Identitets- og imageteorien er hovedsageligt baseret på det teoretiske framework af Brown, Dacin, Pratt og 

Whetten (2006), hvori forholdet mellem virksomhedens identitet, virksomhedens ønskede image, virksom-

hedens opfattede image og virksomheden reelle image hos forbrugerne afspejles. 
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CSR-teorien inkluderer Crane & Mattens forståelse af virksomhedsetik og virksomheders imødekommen-

hed over for CSR (2010). Herudover vil afhandlingen gøre brug Carrolls firdelte CSR-model (1991), som vil 

blive holdt op mod Porter & Kramers ”shared value”-tankegang også kaldet strategisk CSR (2006; 2011).  

Kommunikationsteorien tager udgangspunkt i paradigmeskiftet fra det traditionelle transaktionsparadigme, 

eksemplificeret ved Lasswells kommunikationsmodel (1948), til interaktionsparadigmet, som har ændret 

moderne virksomhedskommunikation fundamentalt. De nye kommunikationsmuligheder bliver anskuet ud 

fra Li & Bernoffs forståelse (2008), mens aktuelle eksperter indenfor sociale medier ligeledes vil blive ind-

draget.   

2.7 Afgrænsning 

Afhandlingens belysning af Danske Spils arbejde med CSR i forbindelse med de sociale medier, samt de 

udfordringer og muligheder dette giver virksomheden, kan nødvendigvis ikke rumme alle tænkelige aspek-

ter, hvilket har ført til nogle bevidste fravalg. 

Afhandlingen fokuserer specifikt på de sociale medier ud fra et eksternt kommunikationsmæssigt perspek-

tiv med virksomhedens forbrugere som midtpunkt. Den vil derfor ikke betragte disse mediers potentiale for 

andre dele af organisationen, som eksempelvis HRM-afdelingens brug af sociale medier i rekruttering eller 

internt brug af de sociale medier til vidensdeling. 

Denne afhandling vil desuden udelukkende fokusere på de CSR-emner der er vigtige for Danske Spil og de-

res forbrugere på de sociale medier. Der kigges således på CSR indenfor virksomhedens kontekst, hvorfor 

fravalg af CSR-emner i forbindelse med globalisering, leverandører og miljøpåvirkning er foretaget. 

I forbindelse med det valgte teoretiske framework for identitet og image er begrebet kultur også fravalgt. 

Virksomhedskultur ligger til grund for måden, hvorpå virksomheden præsenterer sin identitet, og vi vil så-

ledes ikke argumentere for, at der ingen relation er mellem kultur og de to øvrige begreber identitet og 

image. Denne afhandling vil dog ikke fokusere på kulturbegrebet i analysen, da fokus er på forholdet mel-

lem Danske Spil og deres forbrugere i et ansvarlighedsøjemed, og da der hverken er ressourcer eller plads i 

opgaven omfangsmæssigt til at inkludere dette. 
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Imageanalysen er baseret på de resultater vi har fundet i forbindelse med den netnografiske indsamling af 

empiri, mens identitetsanalysen fortrinsvis er baseret på de to kvalitative interviews med Danske Spils in-

formationschef Thomas Rørsig og social medie konsulent Michael Vilster.  

3.1 Identitet – en definition 

Mange virksomheder er i stigende grad begyndt at interessere sig for deres identitet indadtil og deres ima-

ge udadtil blandt forbrugerne. Virksomhedens identitet er måden, hvorpå virksomheden opfatter sig selv 

og hvordan den ønsker at præsentere sig. I og med virksomhedens identitet overordnet også indeholder 

hvad virksomheden vil præsentere sig som, er der tale om et idealbillede, som virksomhederne i dag mål-

rettet arbejder efter. Derfor er virksomhedens identitet ikke blot et billede af hvordan den opfatter sig selv, 

men samtidig en erkendelse af dens begrænsninger og muligheder i markedet (Bouchet, 2000: 4).  

Jo mere virksomheden har styr på sig selv, desto bedre kan den få styr på forholdet til omverdenen, hvilket 

er et vigtigt redskab i forbindelse med markedskommunikation, som ud fra et virksomhedssynspunkt i dag 

handler mere og mere om selv-iscenesættelse (Bouchet, 2000: 10). Dette bliver bakket op af de sociale 

mediers voksende indflydelse på virksomhedskommunikation de senere år, hvor mange virksomheder har 

fået øjnene op for en ny og effektiv måde at præsentere sig selv og sin identitet på.  

Hatch & Schultz (1997: 357) arbejder ud fra en todelt distinktion af begrebet ’virksomhedsidentitet’. De to 

typer identitet er ’corporate identity’ og ’organizational identity’. Selvom begge typer identitet er forbundet 

til hvad virksomheden er, fokuserer corporate identity på det ydre såsom virksomhedens logo, farver og 

den eksterne kommunikation af blandt andet topledelsens missioner og værdier. Organizational identity er, 

ifølge Hatch & Schultz, derimod i grove træk koncentreret om forholdet mellem virksomheden og dens 

ansatte, heriblandt hvordan medarbejderne føler for virksomheden de er ansat i.  

Vi har i denne afhandling valgt i overvejende grad at relatere til de elementer der sættes i forbindelse med 

’corporate identity’, når vi taler om begrebet identitet. Det betyder ikke, at vi negligerer det interne forhold 

mellem Danske Spil og deres ansatte, men nærmere at vi i vores afhandling vil have primær fokus på an-

svarlighed, her især ansvarlighed i relationen og kommunikationen mellem Danske Spil og forbrugerne.  

3.2 Image – en definition 

Image er det billede som en specifik virksomheds interessenter danner sig af den. David Bernstein forklarer, 

at ’the image is not what the company believes it to be, but the feelings and beliefs about the company that 

exist in the minds of its audiences and which arises from experience and observation’ (Abratt, 1989: 68).  
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Selvom en virksomheds image hos den brede befolkning er vigtig, er mange virksomheder begyndt at inte-

ressere sig i overvejende grad for, hvordan deres image er hos deres vigtigste målgruppe. Men ligegyldigt 

hvor meget eller hvor godt virksomheden forsøger at påvirke dette, stemmer virksomhedens idealbillede 

som regel aldrig overens med det reelle image på dette marked (Bouchet, 2000: 4). Image er derfor den 

sandhed om en virksomhed, som det enkelte individ holder sig (Brown et al., 2006: 105).  Det er dog vigtigt 

at pointere, at hvert enkelt individ opfatter disse sandheder forskelligt, hvilket organisationen er nødt til at 

forholde sig til, når den eksterne kommunikation tilrettelægges. ”From management’s point of view, it is 

important to recognize that not all impressions contribute equally to an image – an individual may cons-

ciously or unconsciously select the thoughts and impressions upon which an image is based” (Abratt, 1989: 

68).  

Bouchet (2000: 1) argumenterer for, at enhver organisations, institutions eller persons rolle og plads i sam-

fundet er til konstant genforhandling. Med det forstås at en virksomheds image blandt forbrugerne kan 

være én ting den ene dag, og noget andet dagen efter. Dette image påvirker holdninger som påvirker ad-

færd, og et positivt image blandt forbrugerne er derfor medvirkende til, at disse køber virksomhedens pro-

dukter eller services (Bernstein, 1986: s. 292).  

Derudover er en virksomheds image blandt forbrugerne i dag også mere sårbart, fordi virksomhedernes 

ansatte er begyndt at interagere mere med omverdenen som led i deres daglige arbejdsgang - dette især 

med hjælp fra den teknologiske udvikling. Dermed får virksomhederne mere opmærksomhed fra forbru-

gerne, og virksomhedens image udadtil har derfor nemmere ved at blive påvirket i enten positiv eller nega-

tiv retning.  

Virksomhedens ansatte har desuden i større grad fået funktioner der både er af intern og ekstern karakter. 

Herved forstås, at de ansatte i større grad både har en intern funktion som medarbejder, mens de samtidig 

har en ekstern funktion som enten forbruger eller medlem af en interessegruppe (Hatch & Schultz, 1997: 

356). Det betyder, at virksomhedens ansatte i langt højere grad repræsenterer og relaterer til virksomhe-

den de er ansat i, selvom der er tale om tidsrum uden for arbejdstiden. Hermed menes, at hvis en medar-

bejder dummer sig uden for arbejdstiden, er det virksomheden der står til ansvar, og af det kan det udle-

des, at ’In short, all staff are corporate marketers’ (Balmer & Greyser, 2006: 739). 

3.3 Sammenhængen mellem begreberne identitet og image 

Det er vores opfattelse, at identitet og image som begreber hænger uadskilleligt sammen. Begreberne in-

fluerer hinanden, og de vil altid være i en form for udveksling. Man kan argumentere for, at idet en virk-

somhed konkret er i stand til at redefinere eller reorganisere virksomhedens profil, er begrebet image indi-
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rekte skabt af organisationen selv. I et bredere perspektiv er begreberne ligeledes forbundet med hinan-

den, ikke blot fordi offentlighedens indtryk (image) ofte bygger på virksomhedens eksterne kommunikati-

on, men også fordi image fra virksomhedens synspunkt, er dens egen aflæsning af eksterne indtryk (Chri-

stensen & Askegaard, 2001: 306). 

Hatch & Schultz stiller relationen mellem begreberne op således: Virksomhedens identitet er et selv-

reflekterende produkt af den dynamiske kontekst og kultur, som virksomheden befinder sig i. Ud fra dette 

skaber virksomheden et ønsket image, som kommunikeres ud til omverdenen. Herefter forsøger virksom-

heden at absorbere det image, som omverdenen reelt har, og det aflæste bliver indlemmet som en del af 

den kontekst, hvorfra virksomheden igen bearbejder dens identitet (Hatch & Schultz, 1997: 361). Ud fra et 

virksomhedssynspunkt er hverken identitet eller image derfor stilstående, men derimod i konstant foran-

dring.  

Det er altså essentielt for en virksomhed at have styr på disse elementer, idet de er med til at bestemme 

virksomhedens succes. Undersøgelser viser nemlig, at der er en vigtig sammenhæng mellem virksomhe-

dens identitet, image og ry og så virksomhedens præstationer (Brown et al. 2006: 100).   

3.4 Teoretisk framework til analysen 

Denne afhandlings image- og identitetsanalyse er rodfæstet i et teoretisk framework af Brown et al. (2006). 

Dette framework er valgt, da deres teori fungerer som en ’paraply-teori’ for størstedelen af begreberne 

forbundet med det image- og identitetsteori, der normalt benyttes i forbindelse med akademisk arbejde. 

Det vil sige, at Brown et al. (2006) samler de benyttede termer, og fastsætter fælles definitioner af dem, 

hvilket giver en tværvidenskabelig fordel i forbindelse med forståelsen af teorien. 

Frameworket indeholder fire temaer idenfor identitet og image i forbindelse med en virksomhed, som i 

dette kapitel vil blive refereret til som nøglepunkter. 

1. Identitet – Hvem er vi som organisation?  

2. Ønsket image – Hvordan vil virksomheden gerne have, at omverdenen opfatter den? 

3. Fortolket image – Hvad tror virksomheden, at folk mener om den? 

4. Omdømme – Hvad syntes virksomhedens interessenter i virkeligheden? 

Disse fire nøglepunkter er alle aktuelle for virksomhedens forståelse for, hvordan den bliver anset af dens 

interessenter. Som led i image- og identitetsanalysen, vil vi derfor finde frem til svarene på ovenstående 

spørgsmål, som er illustreret i figur 2.  
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Figur 2 - Virksomhedens fire nøglepunkter i forbindelse med identitet og image (Brown et al, 2006: 100) 

Ved at svare på disse spørgsmål, kan vi definere relationen mellem Danske Spil og forbrugerne på de online 

sociale medier, når det kommer til social ansvarlighed og opfattelsen af dette. 

Som det fremgår i figuren, er de fire spørgsmål hver udstyret med en pil, og denne indikerer hvem der er 

aktøren i det givne spørgsmål. Disse spørgsmål vil blive uddybet nedenfor:  

3.4.1 Nøglepunkt 1: Identitet – hvem er vi som virksomhed? 

Selvom en virksomheds ansatte i virkeligheden kan tilhøre enhver anden gruppe af interessenter, og der-

med blive placeret i nøglepunkt fire, vurderer Brown et. al, at ansatte i en virksomhed adskiller sig fra øvri-

ge interessenter, idet de via daglig færden har et indgående kendskab til virksomheden, mens de samtidig i 

eksterne interessenters øjne personificerer virksomheden (Brown et. al., 2006:103).  

Når vi taler om medarbejdernes syn på den virksomhed, de er ansat i, har hver enkelt medarbejder forskel-

lige forudsætninger for at danne sig et billede af virksomheden, og dermed fortolke virksomhedens identi-

tet. I en større virksomhed, som Danske Spil, synes antallet af personlige fortolkninger derfor nærmest 

uendelige. Selvom vi anerkender, at hver enkelt medarbejders fortolkning af virksomhedens identitet er 

interessant, vil begrebet identitet i denne afhandling være det tætteste vi kommer på en kollektiv fortolk-

ning, fortolket af to ansvarshavende ansatte, som om nogen repræsenterer virksomheden i deres daglige 

kommunikation med eksterne interessenter.       
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3.4.2 Nøglepunkt 2: Ønsket image – Hvordan vil virksomheden gerne have, at omverdenen opfatter den? 

En af de vigtigste strategiske kommunikationsopgaver for en virksomhed er at finde frem til de associatio-

ner, som den ønsker, at dens eksterne interessenter får, når virksomhedens navn bliver nævnt (Brown et 

al., 2006: 103). En virksomhed kan dog have flere forskellige kommunikative tilgange til dette, eftersom de 

som oftest har flere forskellige typer interessenter, som har hver deres interesse i virksomheden. Det kan 

være lovmæssige interesser, økonomiske interesser eller produktorienterede interesser for at nævne et par 

stykker.  

Danske Spil har ligeledes flere forskellige typer interessenter, og vi vil i denne afhandling derfor indsnævre 

vores fokus til de associationer virksomheden ønsker, at deres kunder får, når emnet der berøres, er an-

svarlighed. Hvis der opstår regelmæssige misforståelser af virksomhedens identitet, kan det være irriteren-

de for den individuelle interessent, og i værste fald dødbringende for virksomheden (Brown et al., 2006: 

104).    

3.4.3 Nøglepunkt 3: Fortolket image – Hvad tror virksomheden, at folk mener om den? 

Det fortolkede image refererer til, hvad virksomheden tror, at interessenterne synes om den. Dette nøgle-

punkt spiller en vigtig rolle både i forbindelse med nøglepunkt 1 og 2. Undersøgelser viser, at det virksom-

heden tror interessenterne mener om den, har indflydelse på hvordan de opfatter virksomhedens egen 

identitet. Det påvirker de underliggende kommunikative strategier der ligger bag den eksterne kommunika-

tion som virksomheden skaber i forsøget på at opnå det ønskede image (Brown et al., 2006: 104). Derfor er 

det vigtigt for virksomheden at forstå, hvad interessenterne i virkeligheden mener om den, således man 

undgår misforståelser i forsøget på at skabe sig en bestemt organisationsidentitet. Vi vil i vores analyse 

sammenholde nøglepunkt 3 med nøglepunkt 4 (se nedenfor), og på den måde afdække hvorvidt der er 

sammenhæng i forholdet mellem disse.   

3.4.4 Nøglepunkt 4: Omdømme – Hvad syntes virksomhedens interessenter i virkeligheden? 

Uanset hvordan en kommunikationsansvarlig ønsker, at interessenterne skal opfatte virksomheden ved-

kommende repræsenterer, vil de associationer eller billeder der dukker op (og sætter sig fast!) i interessen-

tens bevidsthed være sandheden for det enkelte individ. I henhold til afhandlingens socialkonstruktivistiske 

tilgang, vil dette også afspejles i analysen, hvorfor vi ikke ønsker at gøre vores analyse af virksomhedens 

image til den endegyldige sandhed. Derimod vil vi projektere interessenterne på de online sociale mediers 

opfattelse af Danske Spil, når det kommer til ansvarlighed. Som figur 2 også viser, er nøglepunkt 4 det ene-

ste, hvor pilen indikerer, at aktøren er interessenten fremfor virksomheden selv.  
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Modellen som ligger til grund for vores image- og identitetsanalyse skal ikke opfattes som et lukket system, 

hvorfor vi anerkender at der ligeledes er udefrakommende faktorer, som har indflydelse på hvert enkelt 

nøglepunkt, og i særdeleshed nøglepunkt 4. Dette kunne eksempelvis være massemediernes fremstilling af 

en virksomhed i forbindelse med en given sag. Selvom formålet med nøglepunkt 2 i høj grad er at influere 

resultatet i nøglepunkt 4, vil der dermed samtidig være eksterne faktorer som spiller ind på det image Dan-

ske Spil har i deres interessenters øjne, når det kommer til ansvarlighed.  
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I det følgende vil afhandlingens CSR-teoretiske ramme blive præsenteret. Denne vil bestå af punkter inden-

for etik, CSR og CSR-kommunikation. Disse er inkluderet med henblik på at skabe en dybere forståelse for 

emnet, og derigennem afhandlingen, men indgår ligeledes som grundlag for en senere analyse af Danske 

Spils CSR-profil. 

4.1 Etik 

Virksomhedsetik omfatter situationer, aktiviteter og beslutninger i en virksomhedskontekst, hvor der kan 

stilles spørgsmål til, hvorvidt noget er moralsk rigtigt eller moralsk forkert. Der er et klart overlap mellem 

etik og lovgivning, da sidstnævnte ligeledes omhandler hvad der er rigtigt og forkert. Faktisk er loven en 

institutionalisering af etik, som bliver til specifikke sociale regler og reguleringer. Dog er etik ikke det sam-

me som loven. For selv om loven er et udtryk for nogle krav angående acceptabel opførsel, så er rigtig 

mange moralske spørgsmål ikke omfattet af nogen som helst lovgivning. Derfor kan det siges, at virksom-

hedsetik starter der hvor loven ender. Virksomhedsetik bekymrer sig således med de moralske spørgsmål, 

som netop ikke er dækket af loven, eller hvor der ikke er noget endegyldigt svar for hvorvidt noget er rigtigt 

eller forkert. Selv om sager hvor etik er involveret kan lede til ny lovgivning, er der for det meste ingen 

hjælp at hente i lovgivningen, hvorfor virksomhedsetik også kaldes for en gråzone (se figur 3). Dette bety-

der, at mange etiske spørgsmål er uklare eller tvetydige, og der er således mange forskellige aspekter om-

kring den konkrete organisation hvori etiske dilemmaer, der kan skade organisationens omdømme, kan 

opstå (Crane & Matten, 2010:5-7). 

 

Figur 3 - Forholdet mellem etik og loven (Crane & Matten, 2010: 7) 

4.1.1 Etik i statsejede virksomheder 

I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar fra 2008-2012 (Regeringen, 2008:3) fremgår 

det, at regeringens mål er at styrke arbejdet med virksomheders samfundsansvar, da det kan give fordele 
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på det globale marked, og fordi markedsføringen af Danmark over for udlandet kan styrkes. Dog betyder 

dette også, at der hviler et endnu større etisk ansvar på skuldrene af de statsejede virksomheder end der 

gør for private virksomheder, da de skal fungere som gode eksempler for det øvrige erhvervsliv. Det er så-

ledes blevet lovpligtigt for statslige aktieselskaber at: 

 

 rapportere om samfundsansvar i ledelsesberetningen i deres årsrapport, herunder beskrivelse af 

videnressourcer, virksomhedernes påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyg-

gelse, reduktion eller afhjælpning heraf. 

 tilslutte sig FN’s Global Compact-principper, der er de mest relevante internationale principper for 

virksomheders samfundsansvar. 

 

Staten vil dermed fremme udbredelsen af ansvarlig vækst ved at sikre at samfundsansvar i endnu højere 

grad systematisk inddrages i forretningsstrategien for de statsejede virksomheder. Der er således en større 

etisk forpligtelse, hvilket betyder at statsejede selskaber i højere grad er tvunget til at arbejde intensivt 

med virksomhedsetik (Regeringen, 2008:31-32). 

 

4.1.2 Etik i kontroversielle brancher 

Det øgede ansvar for statsejede virksomheder kan dog være ekstremt udfordrende og føre til etiske di-

lemmaer, især hvis virksomheden befinder sig i en kontroversiel branche. Hermed menes en branche hvis 

produkter eller services volder personer skader. Et af de mest grundlæggende principper i ethvert civiliseret 

samfund er netop, at man ikke bevidst skal gøre andre mennesker ondt. Så hvordan kan en virksomhed 

blive anset som socialt ansvarlig, hvis dens produkter eller services skader mennesker (Baker, 2005)? 

 

Det er især virksomheder indenfor tobaks- og alkoholbranchen samt spillebranchen der her refereres til. 

Disse virksomheder tjener penge på, at deres kunder potentielt kommer ud i et misbrug, hvilket kan lede til 

alvorlige sociale og samfundsøkonomiske skader. I den forbindelse viser undersøgelser, at antallet af ludo-

maner globalt er stigende, hvilket har store konsekvenser for det enkelte individs fysiske og psykiske sund-

hed. Der er nemlig risiko for at venner, familie, kollegaer og samfundet som helhed rammes af en ludomans 

handlinger. Det sætter således nogle begrænsninger for, hvor ansvarlig en virksomhed i en sådan branche 

kan blive opfattet. En virksomhed der opererer i sådan en branche, har dermed nogle store etiske udfor-

dringer og forpligtigelser (Yani-de-Soriano, Javed & Yousafzai, 2012: 5).  
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4.2 CSR – en definition 

Gennem de seneste årtier er CSR gradvist blevet et almindeligt og populært begreb i den politiske, akade-

miske og virksomhedsmæssige diskurs. Samtidig har begrebet gennem denne periode været udsat for di-

verse forskellige definitioner, ligesom det både er blevet associeret med begreber som ”corporate citizens-

hip”, ”corporate governance” og ”sustainability”. Den mest anvendte betegnelse i litteraturen, og i daglig 

tale, er dog uden tvivl CSR. Derfor vil denne afhandling udelukkende bruge denne betegnelse og ikke son-

dre mellem forskellige andre begreber, som grundlæggende omhandler det samme. Fælles for alle begre-

ber er, at de dækker over virksomhedens samfundsmæssige ansvar (Claydon, 2011:405-406). 

På trods af de mange forskellige begreber og definitioner fremstår Archie Carroll’s firedelte model om CSR 

som den mest etablerede og accepterede model i litteraturen. Carroll ser CSR som et koncept, der kan ind-

deles i fire forskellige aspekter, der relaterer sig til hinanden (Crane & Matten, 2010:53). Han giver selv 

følgende definition på virksomhedens sociale ansvar:”Corporate social responsibility includes the economic, 

legal, ethical, and philanthropic expectations placed on organizations by society at a given point” (Carroll & 

Buchholtz, 2009:44). 

Ifølge Carroll består CSR dermed af følgende fire komponenter: det økonomiske aspekt, det juridiske 

aspekt, det etiske aspekt og det filantropiske aspekt. Disse fire niveauer illustreres i nedenstående figur. 

 

Figur 4 - Carroll's firedelte CSR model (Crane & Matten, 2010:53) 
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Det økonomiske aspekt, som er den første komponent i pyramiden, omhandler virksomhedens første an-

svar, som er fundamentet i modellen og grundlag for at de resterende lag i modellen kan opfyldes. Da virk-

somheden har aktionærer, der kræver et væsentligt afkast, medarbejdere som ønsker et stabilt job med en 

god løn og kunder, som ønsker produkter og services til en fair pris, er det klart, at virksomheden først og 

fremmest skal være en ordentlig fungerende økonomisk enhed, der formår at skabe profit og dermed sikre 

overlevelse. Økonomisk vækst er grunden til, at virksomheder overhovedet eksisterer, og derfor er det 

første lag i CSR-modellen grundlaget for resten af ansvarsområderne. 

Det juridiske ansvar, som er den anden komponent i pyramiden, kræver, at virksomheden overholder lo-

ven, og således spiller efter de regler, der er blevet sat af politikkerne. Loven er et udtryk for samfundets 

moralske synspunkter, og det er derfor en forudsætning at overholde denne, før man som virksomhed kan 

opfattes som social ansvarlig (Carroll, 1991). 

Udover de to ovennævnte ansvarsområder er der ligeledes et etisk ansvar for alle virksomheder. Dette 

aspekt hentyder til virksomhedens forpligtelse til at gøre hvad der er rigtigt, retfærdigt og fair. Ansvarsom-

rådet går ud over lovgivningen, og virksomheden skal således imødekomme samfundets forventninger om 

god forretningsetik, der implicit kommer til udtryk gennem normer og standarder i samfundet. 

Endeligt har virksomheden et filantropisk ansvar, der er kendetegnet ved at være et frivilligt ansvar. Her 

forsøger virksomheden at engagere sig i dens interessenter ved at øge livskvaliteten for medarbejdere og 

samfundet gennem forskellige tiltag som eksempelvis velgørenhedsdonationer, nye faciliteter til medarbej-

dere og deres familier, støtte til lokale skoler og sponsering af begivenheder (Crane & Matten, 2010: 53-

54). 

Selv om modellen har høstet stor popularitet på grund af dens simple struktur og pragmatiske tilgang, så er 

den blevet kritiseret for ikke at være et godt nok værktøj til at forklare de komplekse forhold mellem virk-

somhed, samfund og miljø. Herudover er modellen blevet kritiseret for at være for amerikansk i sin tilgang, 

blandt andet med det filantropiske niveau, som i beskrivelsen er ufokuseret, tilfældig og placeret i toppen 

af modellen som det højst opnåelige. Modellen ses altså som en rangstige hvor det økonomiske element er 

nødvendigt for at resten af lagene kan nås. De etiske, juridiske og filantropiske ansvarsområder følger der-

med efter det økonomiske, hvilket betyder at en virksomhed kun vil være social ansvarlig hvis det passer 

ind med de økonomiske mål – at maksimere profit (Claydon, 2011: 409-411; Werther & Chandler, 2010: 5-

8). 

I nyere tid er strategisk CSR blevet et koncept som har vundet stor popularitet ved Porter & Kramer (2011). 

De argumenterer for, at virksomheder bør gøre brug af en strategisk tilgang til CSR, hvilket betyder at de 
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kun skal involvere sig i aktiviteter der forbedrer deres konkurrenceevne.  Udgangspunktet er, at samfundet 

og virksomhederne er gensidigt afhængige af hinanden, og at CSR derfor er en symbiose de to parter imel-

lem. Strategisk CSR fokuserer mest på det etiske aspekt, da Porter & Kramers tanke om ”shared value” om-

handler hvordan virksomheder bør bruge CSR-initiativer til at forbedre virksomhedens konkurrenceevne 

samtidig med at forbedre de økonomiske og sociale vilkår for de mennesker der påvirkes af CSR-

initiativerne. Der opstår således et afhængighedsforhold mellem virksomheder og samfundet. Ydermere 

bliver filantropi dermed et overflødigt element idet velgørenhed handler om at give uden at få noget igen. 

 

Virksomheder bør dog kun engagere sig i CSR-aktiviteter som hænger naturligt sammen med deres forret-

ningsstrategi og kernekompetencer. Dette vil nemlig skabe de største fordele for virksomheden og samfun-

det. Altså vil CSR-aktiviteter, som er knyttet til virksomhedens forretning, give et større udbytte for virk-

somhedens rentabilitet og det pågældende indsatsområde end aktiviteter, som er præget af tilfældighed. 

CSR handler dermed om de etiske emner, der relaterer sig til den konkrete virksomheds planer og handlin-

ger (Werther & Chandler, 2010: 8-9).  

 

Med disse teorier taget i betragtning er der ifølge Crane & Matten (2010:57) fire forskellige tilgange en 

virksomhed kan tage i forhold til dennes imødekommenhed overfor CSR, og de forventninger samfundet 

har. Disse er følgende: 

 Reaktion: Virksomheden fratager sig ansvar for samfundsspørgsmål ved eksempelvis at påstå, at 

det er regeringens ansvar eller ved at argumentere for, at det ikke er virksomheden der kan be-

brejdes. 

 Forsvar: Virksomheden indrømmer at have et ansvar, men kæmper imod, og gør kun det mindste 

der er påkrævet af den. Denne tilgang er præget af overfladiske relationer. 

 Tilpasning: Virksomheden accepterer ansvar, og gør hvad der kræves af diverse interessenter. 

 Proaktiv: Virksomheden forsøger at gå ud over normerne i branchen og komme fremtidige forvent-

ninger i forkøbet ved at gøre mere end hvad der er forventet. 

4.3 Afhandlingens tilgang til CSR 

Denne afhandling tilslutter sig Porter & Kramers (2011) argument om, at virksomheder bør bruge strategisk 

CSR ved at knytte CSR-aktiviteter til kernekompetencer. Vi er dermed enige i, at samfundet og virksomhe-

derne er afhængige af hinanden. Derfor bør virksomhederne i deres arbejde med CSR fokusere deres aktivi-

teter og initiativer, dér hvor de er til størst gavn for virksomhedernes rentabilitet og samfundet. Vi oplever 

således ikke en konflikt mellem social ansvarlighed og forretningsmæssige fordele. Derudover mener vi 
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stadig, at de fire elementer fra Carrolls CSR-pyramide (Crane & Matten, 2010:53) er gældende som an-

svarsområder indenfor CSR. Vi tilslutter os bare ikke forholdet mellem de forskelle niveauer. 

Vores forståelse for CSR tager desuden udgangspunkt i EU’s definition, som er ”the responsibility of enter-

prises for their impacts on society” (European Commission, 2011: 6). CSR dækker altså virksomhedernes 

ansvar for deres belastning af samfundet. Denne definition er meget bred, og adskiller sig derfor væsentligt 

fra EU’s forrige definition fra 2002 som så CSR som ”a concept whereby companies integrate social and 

environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a 

voluntary basis”(European Commission, 2011: 3). Denne definition er væsentligt mere specifik, men det 

mest overraskende er, at ordet ”voluntary” er forsvundet fra definitionen i den nyere udgave, hvilket indi-

kerer, at CSR ikke længere er frivilligt.  

4.4 Virksomhedens fordele ved CSR 

CSR og etik er i stigende grad blevet vigtige emner i samfundet, blandt andet på grund af mange uheldige 

sager, hvor virksomheders mislighed har påført enorm skade på personer, lokalsamfund og miljøer. Dog 

burde virksomheden ikke se denne samfundsudvikling som en ulempe eller unødvendig udgift, for virksom-

heden kan med rette drage fordel af en solid CSR-strategi (Crane & Matten, 2010:9-13). 

En undersøgelse fra 2008 (Crane & Matten, 2010:51) viste at mere end 50 procent af globale erhvervslede-

re udtrykte at hovedårsagen til at beskæftige sig med CSR var at få et bedre image og derigennem større 

profit. Ligeledes viste en undersøgelse fra 2004 foretaget af ”Reputation Institute”, at CSR blandt den dan-

ske befolkning er den vigtigste faktor for virksomheders image (Morsing, Schultz & Nielsen, 2008:98). Dog 

er der, på trods af flere forskellige studier, ikke fundet et direkte forhold mellem social ansvarlighed og 

rentabilitet, selvom hovedvægten af ”beviserne” peger i retning af et positivt forhold. 

Det tyder således på, at virksomheder, der bliver opfattet som socialt ansvarlige, har større mulighed for at 

opnå flere og mere tilfredse kunder. Dermed spreder de et favorabelt budskab, der kan være med til at 

forbedre virksomhedens image, mens virksomheder der opfattes som uansvarlige, er mere tilbøjelige til at 

miste kunder, opleve boykot og andre uønskede forbrugerreaktioner. Ligeledes vil medarbejdere muligvis 

hellere arbejde for en virksomhed, der bliver opfattet som socialt ansvarlig, ligesom de muligvis også vil 

være mere engageret i deres arbejde i sådan en virksomhed. Altså kan virksomheder opnå en konkurrence-

fordel på markedet via CSR (Fieseler, Fleck & Meckel, 2010:601). 
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4.5 CSR-kommunikation 

En teori som har vundet stor popularitet inden for CSR er Freemans (1984) ”stakeholder theory”, som er en 

af de tidligste og mest brugte teorier indenfor CSR. Freeman var en af de første akademikere som forkaste-

de Friedman’s (1970) opfattelse om, at en virksomhed kun har et socialt ansvar overfor dens aktionærer. 

Ifølge Freeman er der et tillidsforhold mellem en virksomhed og dens interessenter, hvilket gør at virksom-

heder ligeledes har et ansvar overfor disse. Han mener således at virksomhedens interessenter har ret til at 

have mulighed for at deltage i hvilken retning virksomheden skal gå, fordi de har en andel i virksomhedens 

virke. Teoriens popularitet, udbredelse og genfortolkninger gennem de seneste årtier har ført til, at virk-

somheder i dag må tænke interessenter ind i alt arbejde med CSR. Dette giver nogle kommunikative udfor-

dringer, ikke bare ved at informere en specifik gruppe men også ved at overbevise denne om diverse CSR-

initiativer (Claydon, 2011:408-409). 

På trods af de mange fordele en virksomhed kan drage ved implementering af CSR-aktiviteter, er kommuni-

kationen af disse aktiviteter ofte mangelfuld. Research viser, at på trods af at virksomheder er fuldt ud en-

gageret i at opfylde virksomhedsansvaret, så fejler de ofte ved ikke at kommunikere aktivt nok til deres 

interessenter (Fieseler et. al, 2010:601). Dette kan være på grund af frygten for at kommunikationen kan 

give bagslag og i stedet forringe en virksomheds image. For hvis en virksomhed fokuserer for meget på at 

kommunikere CSR-tiltag, så vil den være mere tilbøjelige til at modtage kritik fra dens interessenter, da 

virksomheden derved er mere gennemsigtig og sårbar. Derudover er der en frygt blandt virksomheder for, 

at en intensiv brug af kommunikation kan gøre, at forbrugerne får en opfattelse af, at virksomheden i ste-

det prøver at skjule noget. Med kommunikationens store muligheder taget i betragtning, som eksempelvis 

styrkelse af image, er det således vigtigt at CSR-aktiviteter præsenteres på en overbevisende strategisk 

måde (Morsing & Schultz, 2006:323). 

 

Ifølge Morsing et. al. (2006; 2008) bør danske virksomheder ikke kommunikere CSR direkte til interessen-

terne. Dette baserer de på førnævnte undersøgelse fra 2004 foretaget af Reputation Institute. Her fremgår 

det, at selv om den danske befolkning mener, at CSR er den vigtigste faktor for en virksomheds image, så 

ønsker den overvejende del af den danske befolkning ikke, at virksomhederne kommunikerer direkte om 

disse tiltag. I den forbindelse var det desværre ikke muligt at finde en nyere undersøgelse, men da tallene 

fra denne undersøgelse stammer fra før Facebook kom til Danmark, før Web 2.0 og de dertilhørende nye 

kommunikationsmuligheder slog igennem og fra før CSR-rapportering blev lovpligtigt, er det meget muligt, 

at denne undersøgelse er forældet som samfundsholdning (Erhvervsstyrelsen, 2013; Sørensen, 2013; 

O’Reilly, 2006; Schmeltz, 2011:42). 
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Hvis virksomhederne skal følge samfundsudviklingen, bliver de dermed nødt til at bruge de platforme der 

er under Web 2.0, da disse er et udtryk for forbrugernes konstante behov for søgning og deling af informa-

tion, og da disse giver virksomhederne en bred vifte af muligheder for kommunikation med deres interes-

senter. Dette giver i sidste ende mulighed for at opnå en konkurrencefordel, hvis værktøjerne bliver brugt 

ordentligt (Fieseler et. al, 2010:601). Dette vil blive yderlige diskuteret i teoriafsnit fem omhandlende de 

sociale medier. 
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5.1 Udviklingen af kommunikation på internettet - fra transmissions- til interaktionsparadigmet 

Vi har i mange år været vant til, at de tilgængelige kommunikationsmodeller blev fortolket på den måde, at 

en afsender sender en besked gennem en specifik kanal til en forudbestemt modtager som resulterer i en 

bestemt handling fra modtagerens side. Denne kommunikationsopfattelse er billedliggjort af kommunikati-

onsteoretikeren Harold Lasswell, som skabte kommunikationsmodellen i figur 5, der i mange år har dannet 

den generelle forståelse for, hvordan kommunikationsprocessen i det såkaldte transmissionsparadigme har 

fungeret.  

 

Figur 5 - Lasswells kommunikationsmodel (Lasswell, 1948) 

Lasswells model er et udtryk for den klassiske lineære kommunikationsopfattelse, og modellens overvejen-

de pointe er, at der i transmissionsparadigmet er tale om lineær kommunikation fra A til B, hvor B både kan 

være en enkeltperson eller en masse (Gulbrandsen & Just, 2011: 1101).    

I takt med den teknologiske udvikling, har online kommunikation vundet indpas i samfundet og været med 

til at ændre måden, hvorpå vi kommunikerer med hinanden. Online kommunikation har udfordret den 

eksisterende transmissionsopfattelse af kommunikationsprocessen, således samfundet i dag har accepte-

ret, at vi har bevæget os fra transmissionsparadigmet til interaktionsparadigmet (Gulbrandsen & Just, 2011: 

1104-1105). 

Interaktionsparadigmet er betegnelsen for de forhold den teknologiske udvikling byder os i dag. På inter-

nettet er kommunikationsprocessen ikke envejs, idet alle har mulighed for at deltage (Gulbrandsen & Just, 

2011: 1103). Ingen har dermed kontrol over kommunikationsflowet online, og alle er inviteret til at inter-

agere med hinanden på kryds og tværs. Det betyder, at online kommunikation skal forstås som en proces, 

hvor mening er skabt i fællesskab, og på den måde vil kommunikation aldrig levere et endeligt budskab, 

men i stedet blot en skildring af forskellige opfattelser af et givent budskab (Gulbrandsen & Just, 2011: 

1105). 
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Gulbrandsen & Just definerer i øvrigt online kommunikation som tovejs massekommunikation. Dette bety-

der, at den enkelte kan interagere direkte med få, men indirekte med mange. De argumenterer ligeledes 

for, at påstanden om, at internettet skaber en mange-til-mange kommunikation er forkert, idet: ’many’ in 

this case indicates a collective agency, which we do not believe exists. Online, we appear as ‘ones’, individu-

al actors (persons and organizations alike) that directly interact with a minority, and indirectly interact with 

the majority’ (Gulbrandsen & Just, 2011: 1100). Der er altså ikke tale om kommunikation fra mange til 

mange, men derimod fra en enkelt aktør til mange. Hermed forstås for eksempel, at når man som enkelt-

person skriver et indlæg på en virksomheds Facebookvæg, vil dette indlæg blive læst af langt flere end blot 

virksomheden selv. 

 

I dag er mere end 2,4 milliarder mennesker online verden over, og dette antal stiger dag for dag. Faktisk er 

antallet af internetbrugere, i et globalt perspektiv, steget med hele 362,3 procent i årene mellem 2000 og 

2009 (Siapera 2012:63-65).  

I takt med internettets voksende popularitet har måden hvorpå internettet bliver benyttet gennemgået en 

markant forandring. I de spæde år, var internettet fortrinsvis bestående af statisk indhold som blev leveret 

gennem envejskommunikation, som vi kender det fra transmissionsparadigmet, nemlig fra afsender til 

modtager. Denne type internetkommunikation betegnes som web 1.0.  I dag er indholdet på internettet 

langt mere dynamisk og flydende, og vi har bevæget os hen imod en kultur, hvor alle i overvejende grad har 

indflydelse på internettets indhold. Mark Deuze (Deuze, 2006: 66) definerer denne digitale kultur ved, at de 

mange aktive brugere af internettet er individer, som forsøger at skabe mening for andre på de digitale 

medier. På den måde bliver internetbrugerne deltagere i meningsdannelsesprocessen. De digitale medier 

og kommunikative platforme smelter som resultat af den teknologiske udvikling ofte sammen, og i sidste 

ende kan den individuelle bruger autonomt selektere hvilket indhold fra internettet, personen ønsker skal 

danne præcedens for vedkommendes virkelighedsanskuelse. Og set i det lys, har vi alle en aktie i internet-

tets indhold. Deuze giver i samarbejde med Alvin Tofler individet som fænomen mærkatet; ”prosumer”. 

Altså er vi som brugere i dag både producenter og forbrugere af indhold på internettet på samme tid (Deu-

ze, 2005).   

Kommunikation på internettet i dag er derfor en fælles igangværende proces, som bliver bestemt ved del-

tagelse og samarbejde. Denne udvikling betyder, at vi har bevæget os fra web 1.0 til web 2.0, eller fra 

transmissionsparadigmet til interaktionsparadigmet. En af de ting der beskriver et website befindende i 

web 2.0-sfæren er nemlig, at det er muligt for brugerne at interagere med hinanden, og dermed fungerer 

hjemmesidens ejer ikke som den eneste informant. Websites i web 2.0 er derfor domineret af brugergene-
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reret indhold, mens det modsatte er tilfældet med sider, der bliver kategoriseret som tilhørende til web 

1.0. Eksempelvis er Pokernet og BetExpert begge sider, der befinder sig i web 2.0-sfæren, mens Danske 

Spils egen hjemmeside tilhører web 1.0-sfæren. Sociale medier som Facebook, Twitter og YouTube tilhører 

overvejende web 2.0-sfæren, da langt størstedelen af indholdet er brugergenereret. Udviklingen i web 2.0-

sfæren er så hastig, at man ikke aner hvad der sker seks måneder ude i fremtiden (Warr, 2008: 597).   

5.2 De sociale medier – en definition  

Da sociale medier er et lettere diffust begreb, kan det være svært at holde styr på, hvad det konkret inde-

holder. Bernoff og Li argumenterer i deres BusinessWeek bestseller Groundswell (2008) for, at den funda-

mentale udvikling i brugen af internettet er et fænomen, der defineres som ’‘A social trend in which people 

use technologies to get the things they need from each other, rather than from traditional institutions like 

corporations’’ (Li & Bernoff 2008: 9). Denne betegnelse mener vi er dækkende for fænomenet, og vi vil 

derfor i denne afhandling overordnet benytte begrebet sociale medier som paraplybetegnelse for de online 

medier, hvor brugerne har mulighed for at dele information med hinanden. Dermed accepterer vi ligeledes 

navnets konstruktion og, som navnet indikerer, præmissen om at teknologi og adfærd hænger uadskilleligt 

sammen i begrebets betydning. Begrebet tæller dermed ikke blot teknologien bag, men i lige så høj grad 

den sociale adfærd der opstår blandt brugerne som følge af teknologien.  

Begrebet ’sociale medier’ fungerer derfor i denne afhandling som paraplybetegnelse for diverse kommuni-

kative platforme, der alle har det tilfælles, at de forbinder brugerne i større eller mindre grad. I det følgen-

de afsnit vil vi definere de kommunikative platforme, der er relevante for denne afhandling.    

5.2.1 Sociale netværk 

Boyd og Ellison beskriver begrebet ’sociale netværk’, som webbaserede tjenester, hvor brugerne, samtidig 

med oprettelsen af en (delvist) offentligt profil, konstruerer en liste over deres forbindelser, hvormed de 

øvrige brugere kan se, hvilke forbindelser de har til fælles (Boyd & Ellison, 2008:211). Dermed bliver sociale 

netværk defineret som en bestemt type af sociale medier, som alle har det tilfældes, at man via sin profil 

konstruerer et netværk, som andre kan tilgå.    

De sociale netværk har gennemgået en rivende udvikling, og i dag er Facebook og LinkedIn blandt de helt 

store spillere i den sociale netværksverden. Facebook er det førende sociale netværk i verden med mere 

end 1,1 milliard brugere (Statisticbrain, 2013). Siden stiftelsen i 2004 har det været Facebooks erklærede 

mission er at give folket evnen til at dele og gøre verden mere åben og forbundet. Ifølge en artikel fra Bør-

sen har Facebook 3,1 millioner brugere alene fra Danmark (Berlingske, 2013), mens fire ud af 10 virksom-
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heder ’er til stede’ på de sociale netværk (Berlingske, 2013), hvoraf Facebook er det mest benyttede. Dog 

skal ovenstående tal tages med forbehold, da det i skrivende stund ikke er muligt at nedlægge sin Face-

bookprofil, men blot at gøre den inaktiv. Desuden kan det også forekomme, at enkeltpersoner har flere 

profiler.  

5.2.2 Content communities 

De såkaldte content communities minder i udformningen om sociale netværk. Med det forstås, at man 

opretter en profil, hvorefter man kan blive forbundet med andre personer, og på den måde danne sig et 

netværk. Forskellen er dog, at disse content communities har som hovedfokus, at brugerne deler indhold af 

en bestemt type udformning. YouTube og Instagram er to af de mest populære content communities. På 

YouTube deler man videoer, og den Google-ejede virksomhed har mere end en milliard unikke brugere hver 

eneste måned (YouTube, 2013). Instagram er et billeddelingsnetværk, som siden lanceringen i oktober 

2011 har fået mere end 150 millioner aktive brugere, til dels grundet sammenkoblingen med Facebook. 

Konceptet er simpelt; man tager et billede med sin smartphone, og smider det op på sin Instagram-profil 

via den downloadede applikation. Dette bliver gjort omkring 55 millioner gange dagligt (Instagram, 2013). 

5.2.3 Fora 

Online fora er den ældste form for, det vi i dag kalder, sociale medier. Fora er ofte indbyggede features i 

eksisterende hjemmesider, og ved hjælp af en profil kan man interagere med hinanden i de såkaldte tråde. 

De fleste online fora er oprettet med det formål at diskutere et specifikt emne eller brand (Mayfield, 2008: 

23). Pokernet.dk startede eksempelvis i 2002 som et diskussionsforum for den dengang, noget nichepræ-

gede hobby poker, mens BetExpert.com blev stiftet med det formål at samle de danske sportsbettere. 

Sidstnævnte forum har i dag omkring 73.000 debatindlæg. Det høje antal debatindlæg komplementerer 

følgende påstand om, at online fora generelt har et stærkt fællesskabsbånd: ’Forum members may be ano-

nymous to each other, but they are similar to the extent that they have voluntarily joined a forum which 

presumably deals with their common attitudes and interests. With extended participation, bonding (ties) 

would be expected to grow’ (Prendergast, Ko & Vuen, 2010:692).  

5.2.4 Anmeldelser 

Hjemmesider der tilbyder anmeldelser er en populær del af det sociale medie-landskab. En af de store spil-

lere i denne genre af sociale medier er Trustpilot. Her får brugerne mulighed for at skrive en anmeldelse af 

en virksomhed, hvorefter de angiver en karakter fra 1-10. Der udregnes så løbende en gennemsnitskarakter 

for virksomheden, som definerer virksomhedens troværdighed blandt sidens brugere. Ifølge Danmarks 
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Statistik benytter hele 88 procent af Danmarks internetbrugere i alderen 16-64 år internettet til at søge 

efter information om produkter eller tjenester (Danmarks Statistik, 2013), mens det amerikanske analyse-

institut, Nielsen, i 2012 fandt frem til, at omkring 70 procent af de 28.000 globalt adspurgte stoler på for-

brugeranmeldelser online (The Nielsen Company, 2012). Det kan altså konkluderes, at disse sider har stor 

indvirkning på folks opfattelse af en given virksomhed, og dermed indflydelse på dennes image. 

5.2.5 Mikroblogs (Twitter) 

Mikroblogs er en form for blogs, der, som navnet antyder, er i mikroformat. Det mest kendte eksempel på 

et mikroblogging-site er Twitter, hvor de beskeder der bliver ’tweetet’ maksimalt kan være 140 tegn lange. 

Idéen bag Twitter var oprindeligt en SMS-service, der via et computersystem skulle udsendes til mobiltele-

foner. Det inspirerede et bestyrelsesmedlem i virksomheden Odeo, der til et brainstormmøde kom op med 

idéen til Twitter, som altså blev lanceret i 2006 (Zarrella, 2010: 33). 

Hvor Twitter oprindeligt udelukkende tilbød brugerne at tweete tekstbeskeder, er det i dag muligt at twee-

te enten billeder eller videoer også, og det er præcis hvad brugerne vil have. Ifølge en undersøgelse foreta-

get af Trend Reports, mener mellem 65 og 85 procent af brugerne på de sociale medier at de nemmere 

opfanger information herpå, hvis afsenderen benytter visuelt indhold frem for tekst (Trendreports, 2012). 

5.3 Sociale medier og brugen heraf i tal 

Tal fra 2009 viser, at to ud af tre internetbrugere frekventerer sociale medier, hvilket gør denne aktivitet til 

den fjerde mest populære online (Siapera, 2012: 202). I en dansk kontekst, viser tallet sig endda at være 

endnu højere. Her viser nyere tal fra 2013, at hele 81 procent af danskerne benytter sociale medier (You-

Gov, 2013). De sociale medier er dermed i stigende grad blevet ’allemandseje’, og det betyder, at virksom-

heder og offentlige personer i dag er nødt til at være ekstra opmærksomme på deres daglige ageren og 

kommunikeren, idet de negative historier har det med at sprede sig på de sociale medier som en steppe-

brand. 

Stigningen i brugen af de sociale medier skyldes ikke blot et øget kendskab blandt befolkningen, men også 

at adgangen til internettet, og de sociale medier i særdeleshed, aldrig har været nemmere. Foruden com-

puteren, har brugerne i dag adgang til internettet via deres mobiltelefoner og deres tablets, og denne ud-

vikling er med til at præge kulturen på internettet i en sådan retning, at brugerne, i større eller mindre grad, 

er konstant til stede. Tal fra YouGov viser blandt andet, at hele 61 procent af danskerne logger på de sociale 

medier flere gange dagligt fra deres smartphone (YouGov, 2013).  
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I forbindelse med virksomhedernes brug af sociale medier, er der ifølge Factbook 2012 (SocialSemantic, 

2012: 27) ligeledes en tendens, der indikerer, at der over de kommende år vil ske en kraftig stigning i an-

vendelsen af de sociale medier blandt virksomhederne. Hele 92 procent af de 2433 adspurgte virksomhe-

der forventer nemlig at øge deres indsats på de sociale medier. Til gengæld viser samme undersøgelse, at 

33 procent af de adspurgte virksomheder opfatter de sociale medier som enten salgs- eller marketingskanal 

(SocialSemantic, 2012: 40). Denne opfattelse er Jan Kjær, som er medstifter af SocialSemantic.eu, som er en 

organisation der hjælper danske virksomheder med at være til stede på de sociale medier, ikke enig i. Han 

mener, at man ikke bør benytte de sociale medier, herunder især Facebook, som reklamesøjle, men i stedet 

som dialogplatform. Dette er den optimale løsning for både virksomheden og for kunden (Socialsemantic, 

2012: 32).  

Yderligere viser resultaterne fra Factbook 2012, at halvdelen af de virksomheder, der i dag benytter sig af 

de sociale medier, ikke har valgt at undersøge hvad der siges om deres brand eller produkter online. Dette 

betyder, at disse virksomheder ikke opnår kendskab til deres image blandt onlineforbrugerne, hvilket be-

sværliggør kommunikationsplanlægningen. 

5.4 Sociale medier i praksis – værktøjer og retningslinjer 

Da sociale medier er så nyt, og praktisk orienteret et felt, er det svært at identificere decideret sociale me-

die-teori. Sociale medie-strategier er i højere grad konstrueret på baggrund af positive erfaringer inden for 

kommunikationsgenren end noget andet. Dette afsnit vil derfor indeholde nogle konkrete værktøjer og 

retningslinjer, man som virksomhed bør overveje, hvis man vil have succes på de online sociale medier. 

Disse værktøjer og retningslinjer skal i analysen bruges til at anskue, hvorvidt Danske Spil er på rette spor 

eller ej. 

5.4.1 Start med at lytte – og hav en strategi klar 

Li & Bernoff advokerer stærkt for, at man bør lytte til, hvad der bliver sagt om virksomheden på de sociale 

medier, for som de siger; ’Your brand is whatever your customers say it is. And in the groundswell where 

they communicate with each other, they decide’ (Li & Bernoff, 2008: 78). Virksomhederne bliver således 

nødt til at bruge mere energi på at lytte til deres interessenter online, da det der bliver sagt om dem her, i 

høj grad definerer deres brand. Og med forbrugernes stigende tilstedeværelse og aktivitet på de sociale 

medier, kan den manglende opmærksomhed herpå, potentielt være skadende for en virksomheds brand. 

En undersøgelse foretaget af Wirtz, Schilke og Ullrich (2010: 283) indikerer endda, at virksomheder i dag 

bør have ansat en eller flere personer udelukkende til at overvåge de sociale medier, herunder de store 

sociale netværk og anmeldelsessider.  
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Det er dog ikke nok blot at lytte, for skal man profitere på at lytte til sine interessenter, skal man have en 

plan klar, således at man kan reagere på de ting man finder frem til (Li & Bernoff, 2008: 82). Dette bakkes 

op af Anna Ebbesen og Astrid Haug (2011), som argumenterer for, virksomheden bør have en konkret plan 

klar inden den begiver sig ud på de sociale medier. Det nytter altså ikke noget, at hoppe ind i den virtuelle 

verden med lukkede øjne, og så håbe på det bedste.  

5.4.2 Byg relation til forbrugeren 

Selvom mange virksomheder i dag er til stede på de sociale medier, benytter størstedelen kommunikati-

onsplatformene til udelukkende at markedsføre sine produkter, frem for at indgå i dialog med forbrugeren, 

og på den måde skabe en relation (SocialSemantic, 2012:40). 

Wirtz et al. (2010: 284) opstiller i den forbindelse en række aktiviteter, som virksomhederne med fordel kan 

integrere som faste elementer i deres daglige samarbejde med forbrugeren i bestræbelserne på at bygge 

relation. De opfordrer blandt andet virksomheder til at overvåge kommentarer og anmeldelser skrevet af 

forbrugerne på diverse sociale netværk, anmeldelsessider og online fora. I denne sammenhæng gælder det 

for virksomheden om at respondere på disse kommentarer og tage dem til efterretning - både de positive 

og de negative. Således formår virksomheden at give forbrugerne hvad de i virkeligheden efterspørger, 

nemlig dialog. Hvis virksomheden formidler sig ordentligt i dialogen, kan det hjælpe til at danne et billede af 

en virksomhed, der rent faktisk interesserer sig for den enkelte forbrugers behov.    

Derudover skal virksomheden være til stede på de relevante sociale medier, da det ikke giver mening for en 

virksomhed at være til stede på et socialt medie, hvor effekten ikke står mål med indsatsen, og hvor det i 

det hele taget virker overflødigt at virksomheden er repræsenteret. ”Man bør derimod fokusere på de soci-

ale medier, hvor det rent faktisk giver mening for virksomheden at være til stede. Hvis der ikke er styr på det 

primære formål, er det unægtelig svært at måle, om man har succes. Så tænk over, om der skal skabes fans, 

trafik, involvering, omtale eller noget helt andet, og mål så på det og optimér indsatsen herefter” (Jørgen-

sen, 2012).  

Wirtz et al. (2010: 284) mener desuden at man skal åbne op for både positiv og negativ feedback, hvis man 

som virksomhed ønsker at indgå i dialog med forbrugeren, idet begge typer feedback kan bruges strategisk. 

Hvor positiv feedback kan være med til at forbedre virksomhedens image blandt de øvrige interessenter, 

kan man ved at respondere ordentligt på negativ feedback give forbrugerne en indikation af, at der er tale 

om en virksomhed, der rent faktisk tager hånd om de udfordringer de måtte have, med det formål at gøre 

deres kunder tilfredse. Det sidste kræver dog, at man som virksomhed rent faktisk formår at tage hånd om 

problemet. 
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Derudover nyder nogle virksomheder godt af, at forbrugerne kan berige virksomhedernes profiler på de 

sociale medier med indhold i form af eksempelvis og videoer, eller med anbefalinger til konkrete tiltag. 

Ifølge en undersøgelse mener mere end 40 procent af forbrugerne nemlig, at forbrugergenereret indhold 

er en afgørende informationskilde i forbindelse med langt de fleste emner på nettet (Wirtz et el, 2010: 

278). 

Ovenstående aktiviteter er med til at involvere brugerne på de sociale medier, og således kan virksomhe-

den indgå i dialog og dermed opbygge en relation til forbrugeren på en måde, som ikke har været mulig 

tidligere. Virksomheder som har god forståelse for dialogen med forbrugeren og er god til at besvare for-

brugerens henvendelser hurtigt, vil skille sig ud fra konkurrenterne, og nemmere være i stand til at bygge 

en langvarig og loyal relation til forbrugeren (Wirtz et al, 2010: 287). 

5.4.3 Vær ærlig og åben 

Marketingsdirektør for Mazda i Nordamerika, Don Romano, belyste til Automotive News’ verdenskongres i 

2012, vigtigheden i, at man er ærlig og åben over for sine kunder, når man kommunikerer med dem på de 

sociale medier. Kunderne har det nemlig i langt højere grad med at tilgive virksomheden dens fejl, hvis den 

agerer hurtigt og ærligt (Sawyers, 2012).  

Lisa Mason, der er stifter af konsulentbureauet ’Social Media Satisfied’, erklærer sig ligeledes enig i vigtig-

heden i at være ærlig på de sociale medier. Hun pointerer, at det er med de sociale medier, som det er med 

virkeligheden; ingen gider være forbundet med én, de ikke kan stole på. Tillid er derfor et nøgleord i forbin-

delse med de sociale medier, fordi omdrejningspunktet herpå er social interaktion (Mason, 2013).  

Ærlighed som nøglebegreb for virksomheder på de sociale medier bliver bakket op af Jon Loomer, der er en 

anerkendt social medie konsulent. Loomer forklarer, at social medie-succes er baseret på tre ting: Ærlighed, 

transparens og autenticitet. Hvis man ikke er transparent, vil forbrugerne jagte ellers utilgængelige infor-

mationer, som virksomheden måske forsøger at gemme væk. Hvis virksomheden er blevet afsløret i at være 

uærlig, vil forbrugerne derfor finde alternative forhandlere. Forbrugerne vil ligeledes gøre alt for at finde 

dårlige ting om virksomheden, hvis man ikke er autentisk (Loomer, 2012).  

Hvis man derimod har formået at bygge et image op som værende en ærlig virksomhed, får man langt mere 

interesse for sine opslag online, og kan på den måde skabe langt mere værdi for virksomheden. If the end-

users know that a message is sent by a company they trust, they might feel that the message is relevant to 

their interests and therefore be more willing to take the time to read it. In other words, trust will increase 

the end-users’ interest to read the messages (Salo & Karjaluoto, 2007: 610).  
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I forbindelse med ærlighed tvinger de sociale medier samtidig virksomheder til åbenhed. Ifølge CSR Fon-

dens formand, Maarten van Engeland, kan intet længere skjules for forbrugerne, og ej heller bør det. Det 

kræves i dag, at virksomhederne er åbne, også omkring de vanskeligere forhold (Bechsgaard, 2013). Det 

duer altså ikke længere, at virksomheder undlader at fortælle hvad de foretager sig, og derfor er det nød-

vendigt at stille op til dialog både online og i medierne samme dag, som en krisesag opstår (Bechsgaard, 

2013).  

5.4.4 Vær menneskelig 

Pam Moore, der er anerkendt af Forbes som værende i top 10 af indflydelsesrige folk på de sociale medier, 

og i top 5 blandt kvinderne, pointerer vigtigheden i, at virksomheden agerer som et menneske på de sociale 

medier. Moores pointe er, at virksomheden kommunikerer med levende mennesker, og disse ønsker ligeså 

at kommunikere med mennesker. Et af hendes argumenter er, at man kommunikerer bedre og mere oprig-

tigt med mennesker end med firmalogoer (Moore, 2013). Jon Loomer er enig i den pointe.  Han mener, at 

virksomheder der er online, bør vise, at de har en puls (Loomer, 2012). Forbrugerne vil vide, at der rent 

faktisk sidder mennesker bag skærmen. På den måde føler de sig mere i dialog med virksomheden.  

Forbrugerne vil ligeledes gerne anerkendes. Med det forstås, at de gerne vil have at vide fra tid til anden, at 

de er værdifulde for virksomheden. Der ville ikke eksistere en ekstra kommunikationskanal for virksomhe-

den, hvis dens Facebook-side eksempelvis ikke havde nogen fans. Derfor bør man ind imellem vise tak-

nemmelighed over for de forbrugere, der har valgt at indgå i interaktion med virksomheden. Dette viser 

også at virksomheden optræder menneskeligt (Mason, 2013).  

5.4.5 De sociale medier er ikke blot en marketingskanal 

Langt de fleste frontløbere inden for de sociale medier, gør alt hvad de kan for at pointere, at de sociale 

medier under ingen omstændigheder bør bruges udelukkende som marketingskanal for virksomheden (Nis-

sen, 2011; Moore, 2013). Virksomheder der indfinder sig på de sociale medier, skal huske, at brugerne i 

højere grad fokuserer på det sociale aspekt af de sociale medier, og derfor ikke ønsker at blive bombarde-

ret med markedsføring (Nissen, 2011). Det betyder også, at virksomhedens marketingsfolk bør være klar til 

at ændre i relationen til deres reklamebureauer. Det er de færreste reklamebureauer der ved noget om 

dialog på de sociale medier, og langt de fleste virksomheder får blot en reklame udarbejdet af bureauet, 

som de så placerer i et givent medie (Li & Bernoff, 2008: 126).  

Brugerne ønsker at indgå i dialog og skabe interaktion med virksomheden, og de ved nøjagtig hvad de for-

venter sig af de forskellige typer sociale medier, og blandt disse forventninger er altså ikke at få stoppet 
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marketing ned i halsen ufrivilligt (Porterfield, 2011). Brugerne vil derimod gerne have personlige svar fra 

virksomheden. Selvom det koster penge at ansætte folk til udelukkende at besvare henvendelser fra inte-

ressenterne online, skal man tænke på den værdi det har for det enkelte individ at få et personligt svar 

tilbage (Li & Bernoff, 2008: 126). Som Peter Svarre, direktør hos In2Media, forklarer, så er sociale medier i 

virkeligheden slet ikke medier, men derimod det fænomen der har gjort os alle sammen til medier, hvor vi 

hver især er med til at præge indholdet herpå. Derfor skal virksomhederne ikke benytte de sociale medier 

som endnu et nyt medie, hvor man, ligesom man altid har gjort, skubber kommunikations- og marketings-

budskaber ud til passive kunder (Svarre, 2013). 

Det kan altså konkluderes, at dialog med forbrugerne er af afgørende betydning på de sociale medier. Dia-

logen vil med tiden udvikle sig kontinuerligt, men selv om teknologien også udvikler sig, er der et fast natur-

ligt element i en dialog, som vil forblive en central del af relationen til forbrugeren. Dialog med forbrugeren 

betyder, at man stimulerer relationen, og da word of mouth blandt forbrugerne er et kraftfuld fænomen på 

de online sociale medier, er det en nødvendighed at mestre denne disciplin (Li & Bernoff, 2008: 126+127). 
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Dette kapitels identitet- og imageanalyse vil være struktureret ud fra Danske Spils tre CSR-punkter. De eti-

ske problemstillinger, som Danske Spil bliver stillet over for blandt brugerne på de undersøgte online socia-

le medier, udledes således på baggrund af disse CSR-punkter. Problemstillingerne vil til sidst i kapitlet blive 

diskuteret ud fra de fire elementer, som det teoretiske framework af Brown et al. (2006) indeholder. Ind-

ledningsvis vil en beskrivelse af Danske Spils nuværende CSR-aktiviteter blive præsenteret. 

6.1 Danske Spils nuværende CSR-aktiviteter 

Et af Danske Spils CSR-tiltag er LudomaniLinjen, som er et tilbud til ludomaner, såvel som personer som er 

usikre på om deres spil er ved at tage overhånd og personer som er bekymret for, om deres pårørende har 

et spilleproblem. Det er en telefonlinje, hvor man kommer i kontakt med en medarbejder fra Danske Spils 

Kundecenter, som er trænet i at klarlægge spilleproblematikker. Medarbejderen har i sidste ende, på bag-

grund af samtalen, mulighed for at henvise til et fuldt behandlingsforløb hos Dansk Ludomani Behandling 

på Danske Spils regning (Danske Spil, 2013).  

Danske Spil vil desuden, blandt andet på baggrund af henvendelserne til LudomaniLinjen, snarligt iværksæt-

te et nyt forskningsprojekt som skal kortlægge ludomaners adfærd. I forbindelse hermed skal to af Dan-

marks førende eksperter i ludomani finde spilmisbrugerens typiske træk, så disse kan bruges i udviklingen 

af et egentligt overvågnings- og advarselssystem for alle spiltyper (Thomsen, 2013).  

Ydermere har Danske Spil en række reguleringsmekanismer på deres poker- og kasinoplatforme, som sik-

rer, at der ikke foregår snyd af nogen art, ligesom spillerne har mulighed for at sætte grænser for hvor lang 

tid man vil bruge på kasinospillene, og hvor mange penge man maksimalt må tabe (Danske Spil, 2013). 

Danske Spil har i hele 2013 også haft et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, hvor otte procent af over-

skuddet fra spil på Superligakampe på Oddset er gået til bekæmpelse af kræft hos mænd.  

Slutteligt har Danske Spil Tipsmidlerne, som ved lov skal udgøre det overskud, som der er i Danske Lotteri 

Spil, og et fastsat udbytte fra Det Danske Klasselotteri. Pengene går blandt andet til spejdere, frivillige for-

eningsledere, musikere, dyreelskere, friluftsentusiaster og skoleelever. I 2012 løb dette beløb op i ca. 1,6 

milliarder kroner, som fordeles mellem ministerierne som så sender dem videre til tusindvis af gode formål. 

Tidligere omfattede Tipsmidlerne også overskuddet fra Danske Spils øvrige forretning men grundet liberali-

seringen af spillemarkedet blev dette overskud afskåret fra Tipsmidlerne (Danske Spil, 2013d). 
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6.2 CSR-punkt 1 

I Danske Spils første CSR-punkt fremgår det, at virksomhedens første mål er at være førende i at sikre an-

svarligt spil, herunder beskytte unge og udsatte grupper, samt tilvejebringe en målrettet indsats mod lu-

domani. Mere specifikt vil Danske Spil aktivt beskytte unge og udsatte grupper gennem udvalg af spil og via 

ansvarlig markedsføring. Indsatsen mod ludomani skal desuden også ske gennem åben og tæt dialog med 

relevante interessenter for at forstå, hvordan man bedst kan adressere ludomani og integrere denne viden 

i bestræbelserne på at hjælpe spillere, der har problemer med spil samt deres pårørende. Myndighederne 

skal derudover være en aktiv sparringspartner, som kan være med til at sikre, at virksomhedens erfaringer 

kan danne grundlag for effektiv og ansvarlig lovgivning på spilleområdet i Danmark.  

6.2.1 Ludomani i Danmark 

Ludomani er en hverdagsbetegnelse for patologisk spillelidenskab, som af sundhedsstyrelsen defineres som 

værende ”karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på 

bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser” (Tingleff, 2012:13). Det 

er en impuls kontrolforstyrrelse som har stærke lighedstræk til andre afhængighedstilstande som alkoho-

lisme og narkomani. Derfor kaldes ludomani ofte for spilleafhængighed, hvilket vil sige, at har man først 

udviklet ludomani, så er spil en tvangspræget adfærd, hvor individer, uanset hvor meget de må ønske det, 

ikke formår at begrænse eller kontrollere deres spil. Den enkelte persons viljestyrke og beslutsomhed er 

således ikke af tilstrækkelig karakter til at bryde den onde cirkel (Dansk Misbrugsbehandling, 2013). 

I Danmark er der omkring 100.000 mennesker, som i varierende grad har problemer med spil. Ludomaners 

tiltrækning af spil kan have alvorlige personlige konsekvenser, men en ludomans adfærd påvirker i høj grad 

også de nærmeste pårørende. Derfor diagnosticeres ludomani ikke kun med udgangspunkt i personens 

egen situation, men i høj grad også ud fra den påvirkning, som den pågældende person har på de nærme-

ste pårørende. Flere undersøgelser viser, at der ofte er 5-10 personer omkring ludomanen, som direkte 

bliver påvirket af de problemer som ludomanien medfører, hvilket påvirker de involveredes livskvalitet og 

trivsel negativt. Derudover har en fjerdedel af alle spilleafhængige personer i behandling begået kriminelle 

handlinger, ligesom over 33 procent af de spilleafhængige personer i behandling har haft selvmordstanker. 

Dette viser tydeligt hvor stort et problem ludomani er, og hvor store konsekvenserne af sygdommen er 

(Tingleff, 2012:14). 
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6.2.2 Problemstilling 1 - Forhandlersagen 

Forhandlersagen er opstået på Betexperts community på baggrund af en række artikler, hvori avisen Jyl-

lands-Posten sætter fokus på ludomani blandt unge mennesker. Dette har fået en bruger (Bilag 1: 118-121) 

til at lave et indlæg, hvor de forskellige aspekter bliver belyst og kritisk kommenteret. Indlægget er specielt 

interessant på grund af den specifikke brugers rolle som ekspert i det pågældende community. Brugeren 

tilhører dermed gruppen ”insiders”, hvilket medfører en større chance for at brugerens indlæg, på grund af 

dennes status, bliver læst og taget seriøst. Dette kan føre til holdningsændring for de øvrige brugere af 

Betexperts community, hvilket der også er indikationer på, da indlægget både bliver kommenteret og delt 

på Facebook (Kozinets, 2002: 64; Kozinets, 2010: 32-34). 

I indlægget kommer det blandt andet frem, at de danske ludomani-behandlingssteder siden indførslen af 

den nye spillelov 1/1-2012 har oplevet et stigende antal henvendelser fra unge under 18, på trods af ind-

førslen af den nye paragraf 34 i spilleloven, som påskriver at ”modtagelse af indsatser til spil fra personer 

under 18 år ikke er tilladt” (Retsinformation, 2013).  

Selv om ny sikkerhed gør, at man skal CPR-valideres, når man åbner en spilkonto på internettet, virker det-

te ikke til at være nok, da forældre ofte opretter en konto til deres børn, og derefter overdrager dem brugs-

retten af denne. Problemet er dog ikke begrænset til online spil, hvilket bringer Danske Spil ind i billedet. 

Den konkrete bruger (Bilag 1: 118) mener, at Jyllands-Postens artikler indikerer, at en del af de unge perso-

ner der havner i ludomani, har tabt deres penge ved at spille hos en af Danske Spils mange forhandlere, 

som er geografisk placeret over hele Danmark. Problemstillingen er ganske velkendt fra tiden før den nye 

spillelovgivning, men Danske Spil gør angiveligt intet for at komme problematikken til livs. Ifølge brugeren 

er det i sidste ende Danske Spils ansvar at overvåge og udvælge forhandlere, der med 100 procents sikker-

hed varetager den fornødne beskyttelse af unge under 18 år, frem for at indkassere den andel af forhand-

lerprovisionen, som tilgår dem fra de unge. Altså ses Danske Spils manglende indsats over for forhandlerne 

ud fra et økonomisk incitament. Brugeren argumenterer for, at når Danske Spil vælger ikke at gøre noget i 

forhold til forhandlerne, må det nødvendigvis være fordi de er grådige, og vil have så stor indtægt som mu-

ligt. 

Nuværende sundhedsminister, Astrid Kragh, er enige med brugerne i, at Danske Spil, og andre spiludbydere 

skal gøre hvad de kan for at sikre, at børn og unge ikke spiller om penge. Hun udtaler blandt andet, at ”virk-

somhederne, der tjener penge på spil, har et stort ansvar. De skal så vidt muligt sikre sig, at der ikke er min-

dreårige, som gør brug af deres spilletjenester” (Rohde, 2013). Informationschef for Danske Spil, Thomas 

Rørsig, mener dog ikke umiddelbart, at Danske Spil har et ansvar over for deres forhandlere og deres age-
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ren. Til spørgsmålet om Danske Spil har et ansvar for, at forhandlerne ikke udbyder spil til mindreårige sva-

rer han følgende: 

”Nej. Men jeg skal nok lige svare i to afdelinger her… Så det vil sige, at når det er lovgivningsmæssigt, så er 

det forhandlerne selv der skal sørge for at man ikke forhandler produkterne… Det er detailbranchens eget 

ansvar, men så kan man sige, at der i praksis nok vil være nogle der peger fingre af os. Det ved jeg jo, for 

journalisterne ringer til mig, hvis der har været nogle forhandlere som sælger det til mindreårige. Så man 

kan sige at det er et område vi også skal have fokus på, og det har vi en intern diskussion om. For det man 

gør i Sverige, Norge og andre steder, det er, at man har ”mystery shoppers”. De gør simpelthen det at de 

laver stikprøver. Går ud med en person der er 15 år, og hvis der så bliver solgt spil, så får de en advarsel og i 

sidste ende der mister man forhandlingen. Det har vi ikke ville gøre, fordi det nærmest er at indføre spiona-

ge i forhold til sine forhandlere osv. Men vi prøver så af forskellig art at indskærpe, også for forhandlernes 

egen skyld, at det er meget hensigtsmæssigt at overholde de her regler helt nøjagtigt. Er der nogle sager i 

forbindelse med at forhandlerne har solgt til mindreårige, så falder det tilbage på forhandleren selv” (Bilag 

3: 220). 

Thomas Rørsig er således af den opfattelse, at det juridisk set ikke er deres ansvar. Han påpeger dog, at han 

udmærket er klar over, at der alligevel bliver peget fingre af Danske Spil, da forhandlerne er en af deres 

interessenter, og i sidste ende udbyder produkter af Danske Spil. Altså erkender han, at der er en etisk pro-

blemstilling, men han siger samtidig, at Danske Spil også har et etisk ansvar over for forhandlerne, og der-

med ikke kan påføre den nødvendige kontrol. I den forbindelse forklarer Rørsig, at: 

”Som det er nu kan vi ikke gøre meget andet end at henstille til dem, og så sige at det er en betingelse, at I 

overholder landets lovgivning, for at I kan få lov til at forhandle vores produkter. Og hvis der bliver sager om 

det, og det er jo typisk hvis en forælder klager over, at deres søn har fået lov til at spille og har spillet for 

mange penge, så kommer der en advarsel, og så kan man også godt miste forhandlingen” (Bilag 3: 57). 

Danske Spil skrider altså kun til handling, hvis der klages over de enkelte forhandlere, hvilket betyder, at det 

forebyggende element i forhold til salg af spil til mindreårige hos forhandlerne udelukkende består i at 

kommunikere hvad de må og ikke må, uden at indeholde et opfølgende element. Dermed bliver der ikke 

gjort meget aktivt for at forebygge den kedelige samfundstendens, nemlig at flere og flere unge bliver lu-

domaner ved at spille hos forhandlerne.  

Der er i denne sag således ikke overensstemmelse mellem hvordan Danske Spil opfatter deres rolle i for-

hold til forhandlerne, og hvordan brugerne opfatter Danske Spils rolle.  
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Herunder vil vi i overskriftsform opstille de hovedpointer, der opstår i forbindelse med denne problemstil-

ling. 

Brugernes opfattelse: 

- Det må være Danske Spils ansvar at gøre alt for at sørge for, at der ikke bliver solgt spil til mindre-

årige hos forhandlerne.  

- Når Danske Spil ikke vælger at gribe ind over for forhandlerne, må det være af økonomiske årsager. 

Danske Spils opfattelse: 

- Forhandlernes adfærd er ikke Danske Spils ansvar, for det er ”jo heller ikke er Carlsbergs ansvar at 

nogle kiosker sælger øl til mindreårige” (Bilag 3: 220).  

- En øget kontrol, ligesom den der bruges i Sverige og Norge, vil være uetisk overfor forhandlerne.  

6.2.3 Problemstilling 2 - Pokersagen 

Pokersagen er opstået på baggrund af en mærkværdig holdningsændring i forhold til udbud af poker hos 

Dansk Tipstjeneste/Danske Spil. I 2005 blev der fra Danske Tipstjenestes side udgivet en pressemeddelelse 

med overskriften ”Nej til Poker” (Bilag 1: 169). Heri fremgik det, at virksomhedens bestyrelse havde valgt 

ikke at udvikle en platform for, og dermed udbyde online-pokerspil til danskerne, da man mente, at poker i 

dets form på internettet, ikke harmonerede med Dansk Tipstjenestes værdigrundlag, baseret på troværdig-

hed, underholdning, fornyelse og ansvarlighed (dette værdigrundlag er i øvrigt det samme som i dag). Virk-

somheden mente, at online poker rummede en lang række karakteristika, som gjorde spillet risikabelt for 

mennesker, der har problemer med at styre deres spillelyst. Poker kunne således lede til en markant stig-

ning i antallet af ludomaner. Herudover var der også høje afgifter til staten som skulle betales, og som ville 

gøre at Danske Spil på et ikke-liberaliseret marked ikke kunne være konkurrencedygtige.  

Holdningen ændrede sig dog 1/1-2012, hvor Danske Spil, på trods af tidligere formaninger om at online 

poker ville føre til et forhøjet antal af ludomaner, valgte at udbyde poker på det nu liberaliserede marked. 

Imellem 2005-2012 kom der dog formidlende udmeldinger i diverse medier. Blandt andet udtalte Thomas 

Rørsig, at Svenske Spel med indførslen af poker havde skabt en model, der ikke skabte flere ludomaner. 

Herudover var poker blevet et folkespil, og så kunne det jo lige så godt foregå i Danske Spils regi (Greger-

sen, 2006). Dog viser tal fra Dansk Misbrugsbehandling, at selv om gruppen der er afhængige af poker på 

nettet, endnu ikke udgør mere end ca. 20 procent, så er det den hurtigst voksende form for ludomani i 

Danmark (Dansk Misbrugsbehandling, 2013). I det kvalitative interview med Thomas Rørsig, opstillede vi en 

sammenligning mellem spil på Danske Spils enarmede tyveknægte (som virksomheden udbød i hele perio-
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den, hvor man ikke ønskede at udbyde poker) og poker i forhold til skabelsen af ludomani. Her spurgte vi 

om, hvad der adskiller de to spil siden man gerne ville udbyde det ene og ikke det andet, hvorefter Thomas 

Rørsig svarede: ”Jamen, ikke noget som helst… Selve det at forbyde poker det tror jeg ikke der er nogen 

pointe i. For det er såmænd ikke spor værre end oddset eller kasinospil eksempelvis kan være” (Bilag 3: 218). 

Brugerne i den netnografiske undersøgelse har da heller ikke glemt de tidligere udmeldinger fra Dansk Tips-

tjeneste, og mener derfor, at virksomheden udviser høj grad af dobbeltmoral, da de alligevel valgte at ud-

byde poker. De mener ikke, at der er noget som har ændret sig i forholdet mellem poker og ludomani, som 

kan berettige denne skiftende mening, og at poker derfor stadigvæk burde stride imod værdigrundlaget 

(Bilag 1: 170). Brugerne er dermed af den opfattelse, at Danske Spil har modificeret sandheden, og at det 

var ren ”spin” at den manglende villighed til at udbyde poker skulle have noget at gøre med ludomani. I 

stedet mener de, at det udelukkende drejede sig om hvad der på pågældende tidspunkt kunne lade sig gøre 

eller betale sig for virksomheden. Danske Spil fandt således på en forklaring, der i deres egne øjne fik dem 

til at se bedre ud overfor deres forbrugere. En bruger udtaler endda, at personen selv har snakket med 

nogle af beslutningstagerne hos Danske Spil flere gange i lukket rum, og her skulle ludomani ikke på noget 

som helst tidspunkt have været en prioritet (Bilag 1: 171). Brugerne sår dermed alvorligt tvivl om Danske 

Spils troværdighed i denne sag. 

Til spørgsmålet om hvad der havde ændret sig fra 2005 til 2012 i forhold til faren for dannelse af ludomani i 

forbindelse med poker, svarer Thomas Rørsig: ”Ikke en pind. Ej det man kan sige det er at I har fuldstændig 

ret. Set i bakspejlet var det jo en lille bitte smule at vi vidste, vi ikke kunne få lov til det, fordi vores afgiftssy-

stem krævede, at vi skulle tage 15 procent på forhånd af de spillere der kom, så vi kunne ikke lave poker… 

Men argumentationen kunne jo lyde, at vi selv mente, at når det kommer til os så kunne det gøres mere 

ansvarligt. Men hvis man kigger på det i realiteten, så er vi jo nok fanget lidt der” (Bilag 3: 217). Dermed 

indrømmer Thomas Rørsig, at håndteringen af sagen ikke foregik hensigtsmæssigt, og at Danske Spil, som 

en bruger påpeger det, i forbindelse med denne sag ”havde trasket i kommunikationsspinaten” (Bilag 1: 

59). Dette underbygges af Rørsig selv, der i ovennævnte citat forklarer, at man i bagklogskabens lys også 

kunne have fundet på andre argumenter for at fremstå ansvarlige, hvilket indikerer, at man bevidst har 

kommunikeret uærligt til brugerne.  

Ydermere diskuteres det også, hvorvidt Danske Spil har en konkurrenceforvridende fordel, da de angiveligt 

er de eneste på det liberaliserede marked, som har mulighed for at bruge data fra poker til at markedsføre 

sportsbetting. Normalt er disse to ting ellers adskilt. En enkelt bruger mener, at det netop er den konkur-

renceforvridende fordel som er det, det har handlet om i årevis. Der menes, at lovændringen kun er kom-

met af bitter nød, og at Danske Spil, på grund af liberaliseringen, pludselig skulle udbyde poker, have ny 
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Oddset-side, højere odds med mere. Dermed blev monopolet, ifølge brugeren, kun brugt til at give det 

danske folk et ringere produkt ud fra argumenterne om ludomanibekæmpelse og Tipsmidler, som i øvrigt 

også kunne være hentet på et fair spillemarked (Bilag 1: 168). 

Herunder vil vi i overskriftsform opstille de hovedpointer, der opstår i forbindelse med denne problemstil-

ling. 

Brugernes opfattelse: 

- Der mangler overensstemmelse mellem hvad Danske Spil siger, og hvad de rent faktisk gør i forbin-

delse med udbud af poker. 

- Danske Spil har uretfærdige konkurrencefordele. 

- Danske Spil lyver om årsagen til, at de ikke ønskede at udbyde poker. 

- Danske Spils holdningsændring til sagen er et udtryk for dobbeltmoral. 

Danske Spils opfattelse: 

- Poker er ikke værre end Oddset og Kasinospil i forbindelse med ludomanidannelse. 

- Ingenting har ændret sig siden 2005, og derfor er Danske Spils argumentation misvisende, og man 

er blevet taget i at kommunikere uærligt. 

6.2.4 Problemstilling 3 – Ansvarlig markedsføring 

Den tredje problemstilling, der opstår for Danske Spil på de udvalgte online communities, er spørgsmålet 

om ansvarlig markedsføring. Dette er et vidt begreb, der påskriver, at virksomheder bør overveje, hvad der 

er i samfundets bedste interesse i forhold til markedsføring. Markedsfører Danske Spil eksempelvis ansvar-

ligt så længe de i deres kommunikation ikke henvender sig direkte til ludomaner og mindreårige? Eller er 

der andre faktorer, der spiller ind i ansvarlig markedsføring? 

Flere af de undersøgte brugere giver udtryk for, at der er en direkte kausal forbindelse mellem antallet af 

reklamer og antallet af ludomaner. Dette betyder altså, at jo højere volumen af reklamer der er, des flere 

ludomaner vil der nødvendigvis være. En enkelt bruger udtaler endda, lettere sarkastisk, at man burde have 

startet en kæde af ludomanicentre, da det er en guldgrube, hvor vi kun har set toppen af isbjerget i forhold 

til antallet af klienter. Den enorme mængde reklamer bør nemlig have lokket alle mennesker med bare en 

minimal hang til spil indenfor i varmen hos diverse spiludbydere (Bilag 1: 135). Den danske Spillemyndighed 

har da også fremlagt en opgørelse for spillemarkedet for 1. kvartal af 2013, hvori det tydeligt fremgår, at 

bookmakerne tjener flere penge end i 2012, muligvis som følge af det stigende antal reklamer udsendt af 
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spillevirksomhederne siden liberaliseringen af markedet (Bilag 1: 135). Men faktisk viser en ny undersøgel-

se, som YouGov har foretaget for Metroxpress, at hele 43 procent af danskerne mener at reklamer for pen-

gespil burde forbydes (Politiken, 2013). 

Med dette in mente har Danske Spil i 2013 sat Danmarksrekord i brug af penge på reklamer. De reklamerer 

altså mere end både de største tele- og flyselskaber. Siden januar har virksomheden købt annonceplads i 

TV, aviser, på internettet og billboards for mere end en kvart milliard kroner med det formål at få befolk-

ningen til at spille mere. Ifølge formanden for Ludomaniforeningen, Marie Louise Andersen, er Danske Spils 

reklamer overalt. Hun mener, at det er kritisk, at de ludomaner der prøver at blive spilfri, konstant bliver 

bombarderet med reklamer. Men det er også et problem i forhold til alle de mange mennesker, som er i 

fare for at udvikle ludomani. Statistikker viser, at over 33.000 unge mellem 12 og 17 år befinder sig i denne 

risikozone, og disse har qua deres unge alder muligvis mere svært ved at håndtere den enorme mængde 

reklamer, end voksne (Gambler, 2013). Marie Louise Andersen mener derfor, at der bør være lige så 

stramme regler for markedsføring af pengespil, som for alkoholreklamer. Ludomani er nemlig godkendt 

som en lidelse på linje med alkoholisme, hvilket gør det paradoksalt, at man må man reklamere så massivt 

for spil (Christiani & Høst, 2013; Politiken, 2013). 

Denne opfattelse bakkes op af Yani-de-soriano, Javed & Yousafzai (2012: 8) som har undersøgt social an-

svarlighed i forbindelse med online gambling i et internationalt perspektiv. Deres undersøgelse viser, at 

virksomheder der i denne kontroversielle branche ønsker at være ansvarlige, og blive opfattet som legiti-

me, skal reducere deres markedsføringsindsats betydeligt. De stiller spørgsmålstegn ved, om intensive 

markedsføringsaktiviteter overhovedet kan være forenelige med CSR-tiltag, der søger at minimere antallet 

af ludomaner eller personer i risikozonen. En af de store udfordringer for spillevirksomheder er således 

valget mellem hvor høj grad man bør søge at maksimere indtægter på bekostning af menneskers fysiske og 

psykiske helbred. 

Da vi i vores interview med Thomas Rørsig spurgte ham, hvordan Danske Spil beskytter unge og udsatte 

grupper gennem ansvarlig markedsføring, svarede han at det foregik ”ved at lade være med at lave mar-

kedsføring, der rammer de sårbare grupper. Og ved for det første at være meget omhyggelig med, hvad 

man lover og hvad man fortæller. Men så også at sige at vi retter markedsføringen voksent. Det vil sige, at 

man ikke lokker nogen sårbare grupper ud i noget, man ikke synes de skal gøre”(Bilag 3: 222). Danske Spil 

mener således, at ansvarlig markedsføring for dem udelukkende har noget at gøre med, om de retter mar-

kedsføringen mod unge eller voksne, eller om de direkte henvender sig til ludomaner ved eksempelvis at 

sige, at de kan komme ud af deres økonomiske problemer ved at spille Lotto (Bilag 3: 222). Thomas Rørsigs 

fortolkning af begrebet ’ansvarlig markedsføring’ hænger altså ikke sammen med markedsføringsbudget-
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tets størrelse, hvilket han understreger, da vi spørger ind til Danske Spils markedsføringsbudget i forhold til 

begrebet ’ansvarlig markedsføring’: 

”Det bliver vi altid spurgt om og fair nok med det. Især da det på et tidspunkt var et kriterium at man skulle 

prøve at begrænse spil. Så er det selvfølgelig dybt paradoksalt. Men man kan sige, at vi markedsfører så lidt 

som muligt, og det vil sige at vi skruer lige præcis så meget på hanen, så at vi har en fornuftig omsætning. 

Det er det vi forsøger på. Det er heller ikke vores indtryk, netop hvis man laver det ordentligt, så tror vi ikke 

på, og vi har i hvert fald ikke set noget dokumentation for, at markedsføring i sig selv skulle være ludomani-

skabende. I sig selv tror jeg ikke markedsføringen giver anledning til afhængighedsproblemer… Det er jo en 

diskussion men jeg vil sige det på den måde, at hvis vi bliver bekendt med, at der er en eller anden sammen-

hæng mellem afhængighed og så størrelsen af markedsføringen, så vil vi da i den grad lytte til det og for-

mentlig indrette os efter det”(Bilag 3: 223). 

Det der af brugerne og formanden for ludomaniforeningen ses som en direkte konsekvens af øget reklame-

ring, opfattes dermed komplet modsat af Danske Spils informationschef Thomas Rørsig. Der opstår derfor 

forskellige opfattelser af, hvad ansvarlig markedsføring for en spillevirksomhed er, hvilket medfører negati-

ve opfattelser af Danske Spils markedsføringsaktiviteter. 

Herunder vil vi i overskriftsform opstille de hovedpointer, der opstår i forbindelse med denne problemstil-

ling. 

Brugernes opfattelse: 

- Danske Spils mange reklamer er med til at øge antallet af ludomaner og personer i risikozonen.  

- Før man kan blive opfattet som ansvarlig spillevirksomhed, er man nødt til at skære ned på mar-

kedsføringen. 

Danske Spils opfattelse: 

- Der er ikke umiddelbar sammenhæng mellem antallet af ludomaner og markedsføring fra spille-

virksomhedernes side. 

- Danske Spil markedsfører sig så lidt som muligt. 

6.2.5 Problemstilling 4 – Engagement og samarbejdet med myndighederne 

På et mere overordnet plan bliver Danske Spils og myndighedernes manglende engagement i forhold til 

forebyggelse og behandling af ludomani debatteret. Der bliver således sat spørgsmålstegn ved samarbejdet 

mellem disse og om hvorvidt det der bliver gjort, er tilstrækkeligt. Brugerne mener, at selv om Danske Spils 
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og regeringens tiltag i form af ludomanilinje og diverse ludomanicentre måske kan hjælpe den enkelte med 

at starte forfra med sit liv, så er effekterne af en ludomans økonomiske og personlige ruin på et samfunds-

økonomisk plan langt dyrere, end man kan forestille sig (Bilag 1: 136), hvorfor der opfordres til, at samar-

bejdet mellem Danske Spil og myndighederne optimeres. Thomas Rørsig giver dog i den forbindelse udtryk 

for, at man hos Danske Spil gerne vil samarbejde mere med myndighederne, og derfor har man for nylig 

rettet henvendelse til Sundhedsminister Astrid Krag med det formål at fortælle om virksomhedens initiati-

ver. Henvendelsen blev dog mødt med ”at det havde de egentlig ikke tid til at høre på” (Bilag 3: 215), hvil-

ket muligvis retfærdiggør brugernes tvivl om samarbejdets tilstand. 

Taget i betragtning at op mod 100.000 danskere befinder sig i en risikozone for ludomani, at ludomaner 

oftest skal behandles flere gange, og at 5-10 pårørende bliver negativt påvirket af en ludomans handlinger, 

spekulerer brugerne i, om der allokeres midler nok til behandling og forebyggelse. En bruger (Bilag 1: 120) 

påpeger, at politikkerne i 2012 aftalte at der skulle være sat mindst 32 millioner kroner af til ludomanibe-

kæmpelse. Der blev dog kun uddelt 20 millioner til både behandling og forebyggelse det år. I 2013 blev det 

for første gang vedtaget som en del af finansloven, at der skal allokeres midler til at bekæmpe problemet, 

og i den forbindelse blev der blevet sat 8,2 millioner kroner af til forebyggelse og 21,5 millioner kroner til 

behandling af ludomani. Men med så mange personer i risikozonen, mener brugerne ikke, at de 30 millio-

ner kroner rækker særlig langt. Alle spiludbyderne informerer om ludomani og brugerne håber, at det i sig 

selv er forebyggende, men de mener samtidig, at behandling kun kan udføres af kompetente behandlings-

steder, men disse er angiveligt underbemandede og har ventetid på flere måneder grundet manglende 

finansiering (Bilag 1: 120). 

Det betyder dog ikke, at midlerne ikke er til stede. Det påpeges nemlig, at staten ejer 80 procent af Danske 

Spil hvilket de tjener mange penge på, ligesom den nye spillelov indebærer, at alle spiludbydere skal betale 

20 procent i skat på bruttospilleindtægten. I 2012 endte denne i Danmark på lige over 2 milliarder kroner, 

hvilket betyder at staten har hentet omkring 400 millioner kroner alene på skat det år (Bilag 1: 121).  

En bruger påpeger, at når man aktivt vælger at gå til kamp mod ludomani, så må man også gøre det hel-

hjertet. Hermed menes, at man må tage fat på kilderne til ludomani og indskrænke dem. Disse kilder er 

blandt andet markedet for kasino-spillene og ikke mindst de enarmede tyveknægte, der stadig er den stør-

ste kilde til ludomani, men som samtidig udgør en stor del af virksomhedens indtægtskilde. Det er dermed 

ikke i orden at sige, at man vil gøre noget ved et problem og så kun leverer en halvhjertet indsats (Bilag 1: 

166). En enkelt bruger mener endvidere at huske, at Thomas Rørsig tidligere har udtalt sig negativt om ka-

sino og enarmede tyveknægte, men at dobbeltmoralen kommer til udtryk via det gigantiske udvalg af spil-

lemaskiner og enarmede tyveknægte, der i dag figurerer på Danske Spils hjemmeside (Bilag 1: 137). 
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Thomas Rørsig mener dog ikke, at man sort på hvidt kan sige, hvor meget af omsætningen der skal gå til 

ludomanibekæmpelse. Selv om målsætningen er, at Danske Spil skal anses af forbrugerne ”som tip top an-

svarlig”(Bilag 3: 226) og at de ”meget gerne vil være rigtig gode til det område”(Bilag 3: 226), mener han, at 

det må være op til politikkerne at kigge på, hvad der samlet er af problemer, herunder ludomani og alko-

holproblemer, og så beslutte ”hvor meget der ud af den samlede pulje, som er til rådighed i forhold til skøn 

af problemets størrelse, der skal bruges. Ellers skal det siges til udbyderne, at de må lade være med at skabe 

de her problemer. ”I får ansvaret for at sikre at problemerne mindskes”. Fair nok hvis man finder ud af hvad 

de skyldes” (Bilag 3: 223). Han siger således indirekte, at det ikke er Danske Spil, der bærer byrden i forhold 

til finansieringen af forebyggelse og bekæmpelse af ludomani. Han mener samtidig, at politikkerne alterna-

tivt må give ansvaret videre til udbyderne i de kontroversielle brancher, så længe man finder ud af hvad 

problemer såsom ludomani skyldes.  

Selvom brugerne opfatter Danske Spils indsats mod ludomani som mangelfuld, har virksomheden dog i 

december 2013 (Thomsen, 2013) været ude i medierne for at informere om et nyt forskningsprojekt, der 

skal kortlægge ludomaners og risikospillernes adfærd på baggrund af blandt andet henvendelser til virk-

somhedens egen telefonrådgivning, LudomaniLinjen. I den forbindelse skal to af Danmarks førende eksper-

ter inden for ludomani finde frem til ludomaners typiske træk, så de kan inddrages i udviklingen af et over-

vågnings- og advarselssystem for alle spiltyper. Projektet er således proaktivt, idet det søger at fange spille-

re, inden spillet tager overhånd. Dette viser, at Danske Spil dog stadig har fokus på udvikling af metoder, 

der kan komme ludomani til livs. Selvom det er mærkværdigt at Danske Spil skaber ludomaner, og samtidig 

prøver at hjælpe dem, mener Thomas Rørsig at ”alle spilleselskaber har en interesse i at opføre sig ekstra-

ordinært ansvarligt, eftersom det er farlige produkter, vi sender på markedet. Derfor er det også kun rime-

ligt, at vi så at sige rydder efter os” (Thomsen, 2013).  

Herunder vil vi i overskriftsform opstille de hovedpointer, der opstår i forbindelse med denne problemstil-

ling. 

Brugernes opfattelse: 

- Danske Spil og myndighederne er ikke engagerede nok i bekæmpelsen af ludomani. 

- Staten tjener mange penge på spillebranchen, og allokerer i den forbindelse ikke nok midler til at 

bekæmpe følgesygdommene. 

- Samarbejdet mellem Danske Spil og myndighederne er ikke tilstrækkeligt. 

Danske Spils opfattelse: 
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- Danske Spil gør en indsats for at forbedre samarbejdet med myndighederne. 

- Det er myndighedernes ansvar at finde frem til spilleproblemets omfang, og dem der i sidste ende 

har autoritet uddelegere ansvar til bekæmpelse af problemet. 

- Det er myndighedernes ansvar at allokere midler til bekæmpelse af ludomani. 

- Myndighederne skal ikke blande sig i, hvor mange penge der skal bruges på ludomani fra virksom-

hedens side. 

6.3 CSR-punkt 2 

Under Danske Spils CSR-punkt nummer to er det virksomhedens ønske at sikre, at spillerne har fuld tillid til, 

at de spiller i et sikkert miljø, hvor alt foregår lovligt. I den forbindelse gør virksomheden det klart, at de ved 

at samarbejde med de relevante myndigheder har til formål at undgå, at spil placeret hos Danske Spil tjener 

som støtte til kriminalitet. I nedenstående afsnit vil vi analysere nogle af de problemstillinger, som Danske 

Spil bliver stillet over for i forbindelse med dette CSR-punkt. 

6.3.1 Problemstilling 5 - Tage Lægaard-sagen 

6.3.1.1 Sagen kort 

En sag der fylder meget i bevidstheden hos de undersøgte brugere på de udvalgte online sociale medier, er 

Tage Lægaard-sagen som ramte spilleverdenen omkring den 1. juni 2013. Tage Lægaard har i mange år, og 

af flere omgange, været ansat som Danske Spils spilekspert hos Oddset. Det job gik i al sin enkelthed ud på 

at rådgive Danske Spils spillere om det bedste sportsvæddemål, der var at finde på dagen. Tage Lægaard 

gjorde det til en vane at dagens spil var en sammensætning af to kampe, som senere blev kendt i spille-

branchen som ’Tages morgendouble’. Spillet var udformet således, at det som oftest gav indskuddet tilbage 

cirka to gange (odds 2), hvis det altså gik hjem. Gik det ikke hjem, fordobledes beløbet dagen efter, og så 

fremdeles – dette er også kendt som Martingale-systemet (se begrebsafklaring s. 9). Det problematiske ved 

dette spillesystem er, at når indsatsen, ved tab, konstant skal ganges med to, løber beløbet der skal satsets 

hurtigt op. For mange spillere kan det nemt betyde, at man satser beløb man i virkeligheden ikke har råd til 

at tabe i jagten på at vinde de forudgående tabte væddemål hjem igen. 

Sideløbende med sin ansættelse hos Danske Spil styrede Tage Lægaard en række spilleklubber, som alle 

havde det til fælles, at indsatsen blev placeret hos Dansk Tipstjeneste (senere Danske Spil). Mens Tage var 

ansat hos Danske Spil reklamerede han flittigt for sine spilleklubber i ’dagens ekspertråd’, hvilket blandt 

andet fik ham fyret, inden han noget tid efter blev ansat igen. Tages første spilleklub startede i 1993 i Hol-

stebro, og med 20 år på bagen havde han fået opbygget sig et solidt navn indenfor spillebranchen. I 2008 
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blev alle Tages spilleklubber slået sammen, og herefter fik hovedklubben navnet Klub Harmony. Tages spil-

leklubber fungerede således, at de indsamlede penge fra investorer med lovning på et afkast på mindst 10 

procent, uanset hvordan Tages spil gik. At Tage kunne love at spillerne fik mindst 10 procent i afkast skyld-

tes angiveligt en anonym garant (Hansen, 2013). I alle årene har Tage proklameret, at denne garant ikke 

ønskede at stå frem, og med Tages ry i branchen, stolede folk blindt på projektet, og indsatserne fra inve-

storerne blev gennem tiden større og større præcis som det lovede afkast.  

Selvom Tage havde et velanset rygte i spillebranchen, var han ofte kilde til diskussion på de undersøgte 

online fora. De mest inkarnerede brugere, dem Kozinets kalder insiders (Kozinets, 2010: 32-34), har ofte 

antydet, at Tages eksperttips nok ikke var så gode, som mange måske gik og troede. Brugerne gennemgik 

ofte Tages eksperttips, og de viste sig som oftest ikke at være profitable for eksperten (Pokernet, 2008; 

Pokernet, 2011). 

I foråret 2013 gik den så ikke længere, og den 28. maj erklærede Tage Lægaard Klub Harmony for konkurs 

(Lægaard, 2013). Det var dog først den 17. juni klubben officielt blev begæret konkurs af skifteretten (Han-

sen, 2013). Klubben skyldte efter eget udsagn mellem seks og syv millioner kroner væk, og i skrivende stund 

er sagen endnu ikke opklaret. Forbrugerne i spillebranchen blev chokerede over konkursen, og selvom flere 

undervejs havde påpeget, at der var nogle ting der virkede foruroligende ved spilleklubberne, var der alli-

gevel ingen der havde forudset, at Tage ville formøble et beløb der angiveligt er i omegnen af seks-syv mil-

lioner kroner. Spekulationen blandt anpartshaverne i klubberne og de øvrige brugere på de sociale medier 

går på, om Tage nogensinde har placeret de spil, som han har givet udtryk for han har (Bilag 1: 124).  

6.3.1.2 Hvad er Danske Spils rolle? 

Sagen bliver flittigt diskuteret på de online sociale medier, og Danske Spil bliver, af brugerne, konstant sat i 

forbindelse med det påståede investeringssnyderi. Nogle brugere mener, at Danske Spil står med nøglen til 

at løse sagen, idet de i deres database burde kunne tjekke op på om de påståede spil fra spilleklubberne 

nogensinde er blevet spillet (Bilag 1: 124). Brugerne mener, at det burde være nemt for Danske Spil at be- 

eller afkræfte, eftersom de beløb der skulle være spillet, angiveligt skulle være af en anseelig størrelse (Bi-

lag 1: 124). Danske Spil har dog af flere omgange afvist at være behjælpelig med dette, og det har været 

med til at skærpe spekulationerne omkring Danske Spils rolle blandt brugerne (Bilag 1: 124).  

Danske Spils informationschef Thomas Rørsig er bekendt med sagen og dens omfang, og hans umiddelbare 

kommentar hertil var da også, at han da godt kunne forstå, at nogle brugere undrer sig over sagen som 

helhed. Han indrømmer, at der er elementer, der umiddelbart indikerer, at Danske Spil burde have ageret 

anderledes. Blandt andet fremhæver han problemet med, at Tage i sin daglige ekspertråd fik lov at rekla-
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mere for sine spilleklubber, idet Danske Spil på den måde kunne have været anset for at være med til at 

blåstemple Tages virke (Bilag 3: 217). Dette synspunkt bliver delt af brugerne, og flere brugere insinuerer, 

at Danske Spil har haft en interesse i, at Tage reklamerede for sine spilleklubber (Bilag 1: 148+149). En kon-

spirationsteori blandt brugerne er nemlig, at Danske Spil bevidst har accepteret, at Tage reklamerede for 

sine spilleklubber med det formål, at Danske Spil kunne være med til at generere flere medlemmer hertil. 

Herefter bliver spilleklubbernes indsats så placeret hos Danske Spil, og eftersom spilleklubbernes spil jf. 

ekspertens foreslåede tips ikke var profitable, antager brugerne, at der her er tale om en gensidig aftale 

mellem Danske Spil og Tage Lægaard (Bilag 1: 149). En bruger stiller sig i forbindelse med reklamen af Tages 

spilleklubber på Danske Spils hjemmeside undrende over for, at man ikke har haft nogen ansat til at kigge 

det indhold der bliver publiceret på hjemmesiden igennem (Bilag 1: 134). På den måde kunne Danske Spil 

have sikret sig, at Tage ikke reklamerede for sine klubber. Flere brugere slår i den forbindelse fast, at hvis 

Danske Spil oprigtigt ikke var indforstået med, at Tage reklamerede for sine klubber, havde de nok stoppet 

det tidligere (Bilag 1: 142), og ikke blot undskyldt efterfølgende i pressen (Helkov, 2013). Der bliver endda 

spekuleret i, at Tage Lægaard havde et nært venskab med personer i topledelsen hos Danske Spil, og da 

den succesfulde direktør for Danske Licens Spil A/S, Jens Aaløse, på mystisk vis går af som direktør dagen 

efter, at Tage Lægaard-sagen rammer spilleverdenen (Engholm, 2013; Helkov, 2013), pustes der ild i kon-

spirationsteorierne blandt brugerne på de undersøgte fora. Det nære venskab skulle, ifølge brugerne, angi-

veligt have været grunden til, at Tage Lægaard havde så frie tøjler i forbindelse med sin ansættelse hos 

Danske Spil som det var tilfældet (Bilag 1: 142).  

Thomas Rørsig bliver i det kvalitative interview spurgt ind til, hvorfor Danske Spil i så mange år har tilladt 

Tage at rådgive spillerne om at spille det såkaldte Martingale-system, når det direkte strider mod spillelo-

vens paragraf 1 stk. 1,2 og 3 (Retsinformation, 2010), som er: 

 at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau. 

 at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller udvikle af-

hængighed af spil. 

 at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde. 

De to sidstnævnte punkter er i øvrigt også erklærede CSR-punkter af Danske Spil. Til spørgsmålet svarer han 

ganske enkelt: ”Touché. Den måde at spille på burde vi heller ikke kunne acceptere. Det kan vi ikke accepte-

re. Hvis der er noget der kan føre til ludomani, så er det jo lige præcis det der. Det er jo sådan et kasino-

princip med at man hele tiden spiller beløber i anden. Men det er selvfølgelig meget meget risikabelt at 

spille sådan. Også de beløb man når op i, altså beløbsstørrelsen man når op i. Nej, det harmonerer ikke” 

(Bilag 3: 217)   
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Danske Spil er altså godt klar over, at der er store samfundsansvarlige problemer forbundet med sagen. 

Flere af brugerne påpeger ligeledes denne problemstilling, og langt de fleste brugere nikker samstemmen-

de til argumentet om, at Danske Spil med denne sag etisk har noget i klemme. Nogle af brugerne mener, at 

det rent taktisk har været en god idé for Danske Spil at ansætte, og fastholde, Tage Lægaard, idet hans ek-

spertråd ikke umiddelbart var til fordel for virksomhedens forbrugere.  Det kan nemlig være svært for den 

generelle forbruger at gennemskue, og en bruger i undersøgelsen påpeger da også, at selvom det må være 

op til den enkelte om de vil følge ekspertens råd, så har eksperter ofte en overbevisende virkning på udsat-

te spillere, som ikke tænker 100 procent rationelt, når de placerer deres spil (Bilag 1: 147). En anden bruger 

påpeger samtidig, at Martingale-systemet kan opfattes som en vej til lettjente penge for folk der er uviden-

de omkring enten sport eller matematikken bag systemet (Bilag 1: 147), og som derfor også kan virke tillok-

kende på spillere i risikozonen. Dette system strider i øvrigt, som tidligere nævnt, klart imod ovennævnte 

paragraf i spilleloven, og som en bruger retorisk spørger: hvordan kan almindelige hobbyspillere nogensin-

de gennemskue, at det benyttede system i virkeligheden ikke garanterer en gevinst i det lange løb? En bru-

ger sætter sagen på spidsen, og påpeger problematikken i, at en bookmaker overhovedet har en ekspert til 

at rådgive kunderne, og der drages paralleller til at sætte ulven til at vogte får (Bilag 1: 147).  

Yderligere en bruger kommer med en interessant betragtning, nemlig at der må have eksisteret en form for 

under-bordet-aftale mellem Danske Spil og Tage Lægaard. Argumentet er, at Tage angiveligt altid har place-

ret sine spil hos Danske Spil, som er notorisk kendt i branchen for at tilbyde odds der ikke er konkurrence-

dygtige. Derfor giver det, for brugeren, ingen mening, at Tage skulle vælge Danske Spil frem for andre 

bookmakere, da han på den måde snyder sit følge for markedets bedste odds. Med indsatsernes størrelse 

hos de forskellige spilleklubber in mente kan forskellen på et potentielt vundet spil hos Danske Spil og en 

konkurrent altså have været af markant kaliber. En bruger påpeger, at Danske Spil, om nogen, burde have 

kendskab til markedet, og på den måde vide, at Tages spilleklubber ikke var en god forretning for investo-

rerne, men derimod for virksomheden selv, og man derfor skulle have haft stor økonomisk gavn af et sam-

arbejde. Brugeren mener også, at samarbejdet mellem Danske Spil og Tage Lægaard har betydet, at først-

nævnte har set igennem fingre med spilekspertens reklamer for sine spilleklubber, da klubbernes spil skulle 

placeres hos Danske Spil (Bilag 1: 124). Et sådant samarbejde afviser Thomas Rørsig dog: ”Der er retsmøder 

lige nu, så spørgsmålet er, om de synes det er ansvarspådragende for Danske Spil. Umiddelbart er mit svar, 

at jeg ikke rigtig tror på at der er det juridisk set. Vi har ikke på noget tidspunkt været inde og sige, at ”vi 

synes I skal gå ind og investere i det og det spil. Vi synes i skal putte så og så mange penge i hans spille 

klub”. Så derfor bliver det nok lidt svært at give os ansvaret” (Bilag 3: 216-217).  



69 
 

Danske Spils ønskede identitet om at fremstå som ansvarlig spilleudbyder, hvor alt foregår efter bogen, 

bliver altså ikke reflekteret i brugernes holdning til virksomheden i forbindelse med denne sag. Der bliver 

her rejst flere problemstillinger blandt brugerne på de undersøgte fora, og sagen som helhed står i stærk 

kontrast til målsætningen i det erklærede CSR-punkt.  

Herunder vil vi i overskriftsform opstille de hovedpointer, der opstår i forbindelse med denne problemstil-

ling. 

Brugernes opfattelse: 

- Danske Spil og Tage Lægaard har haft en gensidig aftale hvori Danske Spil accepterede henvisninger 

til spilleklubberne på deres hjemmeside mod at Tages spil blev sat hos Danske Spil. 

- Tages Martingale-system opildner til ludomani. Her har Danske Spil et ansvar, idet de er med til at 

blåstemple hans virke. 

- Bookmakere bør overhovedet ikke have en ekspert ansat. 

- Tage Lægaard har i mange år haft et nært venskab til topledelsen hos Danske Spil. 

- Danske Spil kender i sagens natur markedet de opererer på. Derfor har de hele tiden vidst, at Tages 

spilleklubber var en dårlig forretning for investorerne.  

- Danske Spil står med nøglen til at løse sagen, men har valgt at holde lav profil i stedet for.  

Danske Spils opfattelse: 

- Danske Spil har muligvis et etisk ansvar, men ikke juridisk ansvar. 

- Danske Spil burde ikke have tilladt Tage at rådgive spillerne til at følge Martingale-systemet. 

6.3.2 Problemstilling 6 – Operation X-sagen 

6.3.2.1 Sagen kort 

I slutningen af november 2013 kom Danske Spil i stormvejr i medierne, da TV2-dokumentaren, Operation X, 

afslørede store etiske problemer og direkte ulovlig adfærd hos Danske Spils datterselskab Elite Gaming A/S. 

Programmet afslørede, under dække af at være potentiel partner, blandt andet hvordan Elite Gaming spe-

kulerer i at placere dens spillehaller, som indeholder de såkaldte enarmede tyveknægte, i områder hvor der 

bor mange mennesker på overførselsindkomst. Dette blev afsløret på baggrund af udtalelser fra den nu 

fyrede kædechef (TV2, 2013). 

Derudover afslørede programmet, at flere spillehaller betaler udenlandske medarbejdere sorte penge for 

at varetage spillehallerne om natten, således de kan generere mere omsætning. 
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Slutteligt afslørede programmet, hvordan flere spillehaller snyder staten for afgifter ved at udlodde penge 

til velgørende formål, og på den måde betale nedsat spilleafgift til staten. Disse udlodninger, der beløber 

sig til flere millioner kroner, er dog af stærk tvivlsom karakter, da de ifølge programmet bliver udloddet til 

fiktive foreninger, som bliver godkendt af Elite Gamings ledelse. Disse foreninger har ofte til huse på sam-

me adresse som spillehallerne, og har dermed samme ejere. På den måde bliver det afsløret, at spillehal-

lernes ejere selv får de penge, som bliver udloddet, i stedet for at pengene går til virkelige velgørende for-

mål. Der er nemlig ingen, der i sidste ende tjekker op på, hvordan de penge der bliver udloddet til forenin-

gerne bliver forvaltet. 

En Pokernet-bruger, der angiveligt har 10 års erfaring som forhandler af Danske Spils produkter, er heller 

ikke overrasket over, at den statsejede spilleudbyder opfører sig etisk uansvarligt. Han forklarer blandt an-

det sin forventning frem mod den første udsendelse af programmet, med at han håber på, at Operation X 

vil præsentere andet end blot Danske Spils dobbeltmoral omkring ludomani. I sin kommentar tager bruge-

ren det altså implicit for givet, at Danske Spil er dobbeltmoralske hvad angår ludomani. 

”Operation X – Til glæde og gavn” blev vist af to omgange. Første del blev sendt den 27. november, mens 

anden del blev sendt dagen efter, den 28. november. På grund af at programmet først blev sendt i slutnin-

gen af november, har det ikke været muligt for os at få yderligere kommentarer fra Danske Spil end de, der 

er tilgængelige i medierne.  

6.3.2.2 En alvorlig sag for Danske Spil 

Den netnografiske undersøgelse afslører, at flere brugere på det online forum Pokernet og på Operation X’ 

facebookside stiller spørgsmålstegn ved, om Danske Spil i virkeligheden er til glæde og gavn, som virksom-

hedens slogan ellers indikerer (Bilag 1: 191).  

Nogle brugere på Pokernet er deciderede forargede over, at mange millioner kroner bliver udloddet til fik-

tive foreninger, og at det sker uden at der bliver ført kontrol med udlodningen fra hverken myndighederne 

eller Danske Spils side. De er også rystede over, at der fra de indre linjer hos Danske Spils datterselskab Elite 

Gaming A/S bliver opfordret til ulovlig adfærd hos Operation X’ påståede potentielle partner. Andre bruge-

re mener ligeledes, at det er noget svineri at underbetale udenlandske studerende sort, for på den måde at 

holde spillehallerne åbne om natten (Bilag 1: 190), således de kan generere mere omsætning. Denne kritik 

har da også ført til flere regelændringer hos Elite Gaming, som, på opfordring fra den nye skatteminister, 

Jonas Dahl (SF), blandt andet vil stoppe samarbejdet med de forhandlere, der skulle forsøge at snyde med 

de statslige midler. Elite Gamings administrerende direktør, Claus Bødker, siger blandt andet: ”Vi vil ikke 

finde os i sort arbejde eller fusk med udlodningerne. Hvis der er hold i anklagerne mod nogle af de forhand-
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lere, vi samarbejder med, jamen så stopper samarbejdet – så enkelt er det” (Olsen, 2013). En bruger på 

Operation X’ Facebook-side mener, at det er tydeligt, at der i forbindelse med udlodningerne er en større 

gevinst at hente for staten ved ikke at lukke de omtalte spillehaller. Det skyldes, at selvom en del af penge-

ne ulovligt bliver udloddet til ejerne selv, vil spillehallerne i længden generere mere omsætning til staten 

end der vil være økonomisk gevinst i at hente de udloddede penge hjem, og herefter afbryde samarbejdet 

(Bilag 1: 194). Bødker erkender i samme ombæring, at man er klar over, at der er brug for kontrol med for-

handlerne således at fremtidig svindel kan blive forpurret: ”Der er helt sikkert brug for mere kontrol på det 

her område. Derfor er det også afgørende, at vi holder fast i dialogen med myndighederne, så vi får sikret 

en fremadrettet kontrol og finder ud af, hvem der egentlig har kontrolforpligtelsen. Er det os, der har ansva-

ret eller dele af det, så må vi jo tage det på os. Vi accepterer ikke de der fuskere og plattenslagere, der prø-

ver at score penge på fiktive foreninger” (Olsen, 2013). Der er dog fortsat brugere der stiller spørgsmålstegn 

ved, om den fyrede kædechef, er den eneste i organisationen der har kendt til denne systematiske svindel 

hos forhandlerne, og det påpeges, at der må eksistere en overordnet forankret dårlig moral i Danske Spils 

organisation (Bilag 1: 191).  

Hvad angår dilemmaet omkring placeringen af spillehallerne lyder følgende kommentar fra Elite Gamings 

daværende kædechef i programmet: ”Det lyder så brutalt at sige, men der, hvor der er mange overførsels-

indkomster, der spiller spilleautomaterne også godt, ikke. Fordi mange spillehaller er sådan lidt en daglig-

stue for sølle skæbner. Der er nogle sølle skæbner, som spiller hele huslejen op, og alle børnepengene og 

hvad ved jeg” (Jensen, 2013), men at man skulle spekulere i at placere spillehallerne i områder hvor der er 

mange mennesker på overførselsindkomst, afviser Danske Spil efterfølgende i en pressemeddelelse. Her 

lyder det at ”Elite Gamings spillehaller ligger i områder med meget kundetrafik. Det er det eneste kriterium 

for valg af geografisk placering, hvilket den faktiske placering af vores spillehaller illustrerer” (Josefsen, 

2013). Ovenstående udtalelse påviser dog ikke, at man ikke ønsker at placere spillehaller i socialt belastede 

områder, for hvis det er her kundetrafikken er, må det nødvendigvis betyde, at det er her spillehallerne 

bevidst placeres.  

Danske Spils administrerende direktør, H.C. Madsen afviser dog ligeledes personligt påstanden om, at Dan-

ske Spil placerer spillehallerne i socialt belastede områder: ”At en af vores medarbejdere til skjult kamera 

har givet udtryk for, at vi skulle spekulere i social ulykke, er derfor fuldstændigt uacceptabelt, og har da 

også fået den øjeblikkelige konsekvens, at den pågældende medarbejder er blevet fyret” (Hansen, 2013). En 

bruger på Operation X’ Facebook-side påpeger i den forbindelse, at det ikke blot er kædechefen der har 

haft med de lyssky forretningsmetoder at gøre. Brugeren undrer sig over, at programmet ikke har haft fo-

kus på Elite Gamings bestyrelsesformand, H.C. Madsen, der ligeledes er administrerende direktør i moder-
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selskabet Danske Spil. Brugeren mener, at H.C. Madsens funktion i begge selskabers absolutte top indike-

rer, at han udmærket har kendt til Elite Gamings uansvarlige forretningsgang (Bilag 1: 193). At andre perso-

ner i Elite Gamings topledelse skulle have kendskab til virksomhedens forretningsmetoder bakkes op af 

følgende citat fra kædechefen i Operation X-udsendelsen: ”Jeg har sagt i samråd med direktøren, at hvis 

man holder døgnåbent, så er det personale, de sætter på uden for almindelig tid… Så er det lidt mere, flek-

sibelt” (Tofte, 2013). Her påstår kædechefen nemlig, at han har diskuteret mulighederne for, at spillehaller-

ne kan have åbent om natten ved at lempe på ansættelsespolitikken, med Elite Gamings direktør Claus 

Bødker. 

Pokernet-brugerne i den netnografiske undersøgelse deler dog ikke alle sammen Operation X’ opfattelse af, 

at placeringen af spillehallerne skulle udgøre et problem. Flere brugere påpeger, at det ville være direkte 

dumt ikke at placere spillehallerne der hvor kunderne er, og at det i sidste ende er op til spillerne selv, om 

de vil stå i spillehallen og spille pengene op (Bilag 1: 188). Kigger vi derimod på brugerne på Operation X’ 

officielle Facebook-side, hersker der dog en lidt anden stemning vedrørende dette punkt. Her er nogle af 

brugerne deciderede rasende på Danske Spil, og en bruger forstår ikke, hvordan staten, som i sidste ende 

står bag spillehallerne, både kan være imod ludomani, og så samtidig spekulere i hvordan de bedst kan 

tjene penge på dem. Det argument er der flere brugere der erklærer sig enig i, og en bruger stiller det op 

således: Staten uddeler kontanthjælp, samtidig med at en af statens virksomheder ansætter en salgschef, 

der forsøger at plyndre samme befolkningsgruppe. Det ryster ligeledes endnu en bruger, der mener, at 

Danske Spil udelukkende har det formål at blanke folk af, som allerede er i knæ (Bilag 1: 192).  

Alt i alt gør brugerne på de undersøgte sociale medier opmærksom på, at Operation X-udsendelsen har 

været med til at skabe en holdningsændring blandt flere brugere, og der tegner sig, blandt brugerne, et 

billede af en virksomhed, som, bevist ved flere lejligheder, er det modsatte af til glæde og gavn for befolk-

ningen. En bruger på Pokernet opsummerer ved retorisk at spørge, om det er overraskende, at en virksom-

hed der lever af ludomaner har en anløben moral (Bilag 1: 191), mens en Facebook-bruger forklarer, at 

vedkommende på baggrund af Operation X-udsendelserne har valgt at nedlægge sin konto hos Danske Spil, 

mens han opfordrer andre til at gøre det samme. Denne kommentar var der flere brugere der syntes godt 

om (Bilag 1: 193).  

Herunder vil vi i overskriftsform opstille de hovedpointer, der opstår i forbindelse med denne problemstil-

ling. 

Brugernes opfattelse: 

- Danske Spil har set passivt til mens spillehallernes ejere har fiflet med udlodningerne. 
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- Staten forsøger gennem Danske Spil at udnytte de udsatte grupper i samfundet ved placering af 

spillehaller. 

- Det er ikke blot den fyrede kædechef der har kendt til Elite Gamings uansvarlige forretningsmeto-

der. Også andre topledere i virksomheden er bekendt med disse. 

- Det er ikke i orden, at Elite Gamings forhandlere underbetaler udenlandske studerende sort, for at 

holde spillehallerne åbne om natten. 

- Tilsyn med forhandlernes udlodninger skal skærpes. 

- Danske Spils placering af spillehallerne er strategisk klog. 

Danske Spils opfattelse: 

- Der er brug for mere kontrol over for forhandlerne, således der bliver slået ned på både sort arbej-

de og fusk med udlodningerne. 

- Elite Gamings spillehaller bliver udelukkende placeret ud fra forventet kundetrafik.  

6.3.3 Problemstilling 7 – Tillid til produkterne 

Som en del af Danske Spils CSR-punkt nummer to, er det et klart ønske, at man kan udbyde et spil som for-

brugerne finder troværdige, og som de har tillid til. Helt overordnet mener Thomas Rørsig, at der er tillid til 

de forskellige udbydere og til spillebranchen som helhed: ”Det man kan sige er, og det er jo kun godt for 

hele branchen, at de fleste opfatter det som en nogenlunde velkontrolleret branche. Man forbinder det hel-

digvis ikke med sådan noget meget underlødigt, hvor man skal passe på, og hvor der bliver svindlet og fup-

pet. Det er en ok branche så vidt jeg kan bedømme det” (Bilag 3: 225). Vurderingen kommer på baggrund af 

en nylig imageundersøgelse Danske Spil selv har gennemført. Men hvor der, ifølge Rørsig, er stor tillid til 

branchen, er der ikke den store forskel på Danske Spil og konkurrenterne, når det kommer til ansvarlig-

hedsopfattelsen i Danske Spils undersøgelse: ”Vi får hvert eneste år gennemført en imageundersøgelse og 

faktisk i sidste uge fik vi den rapporteret. Man forbinder ikke Danske Spil specielt meget med ansvarlighed. 

Der vil ikke være nogen forskel på vurderingen af Bet365, Unibet og så os. Det er der ikke” (Bilag 3: 225). 

Selvom brugerne, ifølge virksomhedens egen undersøgelse, ikke umiddelbart forbinder Danske Spil mere 

med ansvarlighed end konkurrenterne, mener virksomheden, at den fortsat nyder stor tillid blandt forbru-

gerne, når det kommer til de spil der udbydes. I den forbindelse har virksomheden nemlig også fået lavet 

en imageundersøgelse, der netop understreger den opfattelse: ”Det er fordi vi i sidste år, i forbindelse med 

at vi blev liberaliseret, fik lavet en undersøgelse fra et bureau som prøvede at lancere nogle nye produkter. 

Vi prøvede at lave det til at være et skægt sportsspil og et skægt lottospil. Og så havde vi nogle kvalitative 

tests som vi smed ud til nogle brugere, hvor vi så præsenterede et spil og sagde ”vil du spille det her?”. Der-
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efter skrev vi så et tilfældigt navn som afsender som eksempelvis ”Lykke Lotto”. Så lavede vi så nogle med 

samme produkt og så Danske Spils logo på og det var helt enormt mange flere der ville vælge det hvis det 

var Danske Spils logo der var på. Og det er jo svar nok for os” (Bilag 1: 225).  

Opfattelsen fra Danske Spils egen undersøgelse stemmer dog ikke helt overens med opfattelsen af Danske 

Spil på anmeldelsessiden Trustpilot. Her har Danske Spil i skrivende stund en gennemsnitskarakter på 2,8 

ud af 10 mulige (figur 6), hvilket må siges at stride mod virksomhedens egen opfattelse af dens image 

blandt forbrugerne.  

 

Figur 6 - Danske Spils troværdighedsniveau jf. Trustpilot.dk – december 2013. 

Som det ses på figur X, baserer Danske Spils gennemsnitlige score sig på hele 289 anmeldelser, og klikker 

man ind under kategorien ’Gambling’ på Trustpilot ligger Danske Spil i bunden med den næstlaveste score 

som nummer 26 ud af 27 (Trustpilot, 2013). 

Selvom der er flere af de konkurrerende spillesites på Trustpilots’ liste, der blot har en enkelt eller en hånd-

fuld anmeldelser, er der alligevel en tendens til, at mindre kendte spilleudbydere såsom Spilnu.dk, Dan-

book.com, Lotto24.dk, MEGAvind, WinningBay og Spillehallen.dk alle oplever større tillid blandt de online 

forbrugere, til trods for Thomas Rørsigs opfattelse af at det modsatte skulle være tilfældet. Ifølge de kom-

mentarer, som Trustpilot-brugerne knytter til deres anmeldelser af Danske Spil, er det her et gennemgåen-

de tema, at Danske Spil snyder med deres online kasinospil. Brugerne mener, at langt de fleste spil er i Dan-

ske Spils favør, og at det ganske enkelt er umuligt at gå fra det virtuelle kasino med gevinst på lommen (Bi-

lag 1: 178).  

De spil der i størst grad kritiseres, er online kasinospil såsom Bingo, Roulette og Blackjack. I forbindelse med 

de to sidstnævnte, proklamerer flere brugere, at de oplever udsving med så stor statistisk usandsynlighed, 

at de ikke er i tvivl om, at Danske Spil snyder forbrugerne (Bilag 1: 173+176+178).  
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Der er dog også enkelte brugere, der tager Danske Spil i forsvar. Nogle brugere anerkender den sikkerhed, 

der er ved at spille hos Danske Spil, mens andre brugere også påpeger, at de hellere lægger penge hos Dan-

ske Spil frem for konkurrenterne, da en del af overskuddet går til gode formål. Der er endda også en bruger 

der påpeger, at Danske Spil bliver ramt af, at det må være udbyderens skyld, når spillerne taber penge. På 

den måde mener brugeren implicit, at det er svært at opnå gode anmeldelser på Trustpilot, når man er 

spiludbyder, da der altid vil være folk der taber penge på virksomhedens produkt (Bilag 1: 177). Og selvom 

denne bruger har en pointe, gør det ikke Danske Spils gennemsnitlige omdømme blandt brugerne på Trust-

pilot bedre. 

Udover at Danske Spil bliver beskyldt for at snyde brugerne i flere af deres online kasinospil, tyder anmel-

delserne på Trustpilot også på, at Danske Spil har et for snævert udvalg af spil samt at man i forbindelse 

med brugervenlighed og rent teknologisk ligger efter de konkurrerende spiludbydere (Bilag 1: 179).  

Det kan altså konkluderes, at Danske Spils egen opfattelse af virksomhedens troværdighed blandt de online 

forbrugere ligger et stykke fra brugernes aktuelle holdning til virksomheden i forbindelse med denne pro-

blemstilling. Selvom Danske Spil, ifølge Thomas Rørsig, oplever, at flere brugere ville vælge spil der kom fra 

Danske Spil end fra tilfældige konkurrenter, er der ikke umiddelbart samme tillidserklæring fra brugerne på 

Trustpilot. Og selvom det umiddelbart er ’svar nok for Danske Spil’, at tilliden er i top i forbindelse med 

egne undersøgelser, viser analysen, at det modsatte er tilfældet. 

Herunder vil vi i overskriftsform opstille de hovedpointer, der opstår i forbindelse med denne problemstil-

ling. 

Brugernes opfattelse: 

- Danske Spils online kasino er svindel og humbug. Kasinoet er udelukkende til gavn for virksomhe-

den. 

- Tilliden til Danske Spil er helt i bund, og blot en enkelt virksomhed har dårligere anmeldelser i spil-

lebranchen på Trustpilot.dk 

- Danske Spil har et for snævert udvalg hvad angår spil.  

- Danske Spils dårlige image på Trustpilot skyldes, at det er folk der taber penge der anmelder. 

- Danskespil.dk har et grimt design, og brugervenligheden er ikke i orden.  

Danske Spils opfattelse: 

- Der er ingen forskel i ansvarlighedsopfattelsen af Danske Spil og konkurrenterne blandt forbruger-

ne. 
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- Spillebranchen er i overvejende grad troværdig. 

- Tilliden til Danske Spil er i top. 

6.4 CSR-punkt 3 

Ifølge Danske Spils tredje CSR-punkt ønsker virksomheden at bidrage til en positiv samfundsudvikling  ved 

at fordele overskuddet til almennyttige organisationer og institutioner. Denne fordeling af overskuddet er 

blandt andet de såkaldte Tipsmidler, som man ved lov er forpligtet til.  

6.4.1 Problemstilling 8 – Tipsmidlerne 

Tipsmidlerne er en af Danske Spils mærkesager, når det kommer til ansvarlighed. I virksomheden selv er 

man dog af den opfattelse, at forbrugerne er ekstremt uoplyste omkring Tipsmidlerne, hvorfor det for virk-

somheden er et problem i sig selv at få forbrugerne til at benytte mærkesagen som beslutningsgrundlag, 

når der skal spilles. 

Helt overordnet er de brugere, der ved, at Danske Spil donerer en del af overskuddet i form af Tipsmidler-

ne, glade for dette sociale engagement. Mange brugere har nemlig Tipsmidlerne som en del af incitamentet 

til at spille hos Danske Spil, når det kommer til blandt andet Lotto, Oddset og Poker (Bilag 1: 168). 

En bruger forklarer, at selvom han ikke selv spiller hos Danske Spil online på grund af de dårligere odds, er 

han positivt stemt over for, at virksomheden støtter så mange ting økonomisk, som de gør (Bilag 1: 173). En 

anden bruger er ligeledes begejstret over, at selvom Danske Spil ikke altid har konkurrencedygtige odds, så 

er det alligevel positivt, at de årligt deler flere millioner kroner ud til blandt andet lokalsporten (Bilag 1: 

168+180).  

Det er ligeledes denne opfattelse, som Danske Spil, ifølge sociale medie konsulent, Michael Vilster, gerne vil 

have ud til forbrugerne: ”På et tidspunkt var jeg ude på nogle skoler og holde foredrag, og der sluttede jeg 

som regel mine taler af med at forklare, at der ikke sker noget ved at de unge spiller, men de skal overveje, 

om de vil være med til at støtte spejderne i Skjern eller være med til at udbygge ejeren af Centrebet’s 

swimmingpool i Australien. Det er groft manipulerende, og sat på spidsen, men i virkeligheden er det jo den 

historie vi gerne vil have ud” (Bilag 2: 200). Men ifølge Thomas Rørsig er det de færreste forbrugere der 

kender til Tipsmidlerne og omfanget heraf: ”Nej, de aner ikke en bønne om det.. hvis du spørger om beløbs-

størrelser og andre detaljer så er der ingen der ved noget som helst om det Det er et af vores problemer som 

vi arbejder med netop nu. Vi er fuldt i gang med at tilrettelægge nummer to ”corporate campaign”. Det er 

det vi sidder og roder med…” (Bilag 3: 225).  
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Der er dog også enkelte brugere der ikke mener, at Danske Spils sociale engagement i form af Tipsmidlerne, 

opvejer virksomhedens øvrige aktiviteter, som påvirker samfundet negativt. En bruger mener sågar, at man 

bør støtte lokale foreninger direkte selv i stedet for at pengene skal igennem Danske Spil først, da virksom-

heden ikke er deres opgave voksen (Bilag 1: 173). En anden bruger henviser ironisk til Danske Spils slogan 

”Til glæde og gavn”, i en debat hvor præmissen for Tipsmidlerne er til diskussion (Bilag 1: 191). 

Før den nye spillelovgivning trådte i kraft i januar 2012, bestod Tipsmidlerne af både overskuddet fra Dan-

ske Licens Spil og Danske Lotteri Spil, men i dag er det udelukkende overskuddet fra Danske Lotteri Spil der 

genererer Tipsmidler. Dette er ifølge Thomas Rørsig en konsekvens af den nye lovgivning: ”Det er ren lov-

givningsmæssigt. Hvis man skulle ud og have Danske Spil til at konkurrere på det liberaliserede marked, så 

blev man nødt til at skille det ud sådan at man sagde ”vi er nødt til at have nøjagtig de samme vilkår for den 

del der konkurrere som de andre har”. Og der kan man se at de andre er nogenlunde tilfredse med det. De 

vil dog også udbyde lotto osv. Så det er en hel nødvendig struktur for at kunne gøre det til et konkurrence-

marked” (Bilag 3: 224).  

Idet vores undersøgte segment i overvejende grad må antages at vide mere om spillebranchen end den 

gennemsnitlige forbruger, er det bemærkelsesværdigt, at langt de fleste brugere er af den opfattelse, at 

spil som oddset, poker og kasino er med til at hjælpe almennyttige organisationer rundt om i landet i form 

af Tipsmidlerne. Faktisk er det blot en enkelt af de undersøgte brugere der giver udtryk for, at Danske Spils 

opdeling i en Licens- og lotteri-afdeling betyder, at det udelukkende er overskuddet fra lotteri-afdelingen, 

der tæller med Tipsmidlerne (Bilag 1: 139).  

En bruger er af den opfattelse, at alt overskud gennem Danske Spils hjemmeside går til velgørenhed (Bilag 

1: 180), mens en anden bruger forsøger at bruge Tipsmidlerne som argument for, at man bør spille poker 

hos Danske Spil (Bilag 1: 168). Forvirringen omkring hvilke spil der genererer overskud til Tipsmidlerne bli-

ver yderligere forstærket af Danske Spils nyeste TV-reklame. Heri fremgår det, at uanset hvordan man spil-

ler hos Danske Spil, så er det i sidste ende os alle sammen, som pengene kommer til gavn. Men eftersom, at 

det udelukkende er overskuddet på spil fra Danske Spils lotteri-afdeling der i sidste ende danner Tipsmid-

lerne, kan denne reklames budskab være med til at forvirre forbrugeren yderligere (Danske Spil, 2013e). 

Det virker dog til, at Danske Spil er overvejende tilfredse med den fortolkning forbrugerne har af Tipsmid-

lerne og konstruktionen af fænomenet. Danske Spil gør nemlig ikke meget for at ændre opfattelsen, og 

ifølge Michael Vilster er meningen med den dertilhørende Facebook-side ’Tipsmidler’ også, at ”den egentlig 

består lidt af en altruistisk tankegang hvor ’til glæde og til gavn’ mere skal komme til udtryk. Her er vi ikke 

ude på andet end at fortælle de gode historier” (Bilag 2: 199). 
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Herunder vil vi i overskriftsform opstille de hovedpointer, der opstår i forbindelse med denne problemstil-

ling. 

Brugernes opfattelse: 

- Det er bedre at spille hos Danske Spil, da pengene går til gode formål. 

- Man bør støtte lokale foreninger selv i stedet for gennem Danske Spil. 

- Brugerne ved ikke hvor pengene til Tipsmidlerne stammer fra. 

Danske Spils opfattelse: 

- Forbrugerne ved ikke nok om Tipsmidlerne. 

- Det er på grund af lovgivning, at Danske Spil ikke længere uddeler overskud fra Danske Licens Spil 

A/S, da man i så fald ikke ville være konkurrencedygtige. 

6.4.2 Problemstilling 9 – Landsindsamlingssagen 

I 2011 var Landsindsamlingen til fordel for unge i Afrika. Helt konkret var indsamlingen med til at forbedre 

de unge i Afrikas uddannelsesmuligheder, således de kan blive løftet ind i fremtiden i stedet for at blive 

’den tabte generation’ (Landsindsamlingen, 2013). Danske Spil bidrog i den forbindelse med 1,2 millioner 

(Danske Spil, 2013f) kroner, men fremgangsmåden har vakt foragt på et af de undersøgte fora, nemlig Po-

kernet. Der var tale om en donation på 1 krone per 40-kroners lottokupon, og på den måde opfordrede 

Danske Spil til, at danskerne spillede lotto, idet ’Afrika også vandt’ (Bilag 1: 159-160). I sidste ende endte 

der med at blive spillet markant mere lotto end ved en gennemsnitlig trækning, hvorfor Danske Spil øgede 

deres omsætning væsentligt i forbindelse med Afrika-trækningen. 

Flere brugere er rasende over, at Danske Spil i 2011 benyttede muligheden for at profitere på andres elen-

dighed. Grunden til at brugerne er rasende, er, at Danske Spil benyttede Landsindsamlingen, og dermed de 

udsatte unge i Afrika som incitament til, at man skulle spille Lotto i den pågældende periode. En bruger har 

regnet nøje efter (på baggrund af tal leveret af Danske Spil selv), og det viste sig, at danskerne leverede en 

øget omsætningen for Lotto-spil med 3,2 procent i forbindelse med Afrika-trækningen. 2,5 procent af disse 

gik så til Landsindsamlingen, mens de resterende 0,7 procent gik til Danske Spil. På den måde mener bruge-

ren, at Danske Spil, fik forrygende PR-værdi i forbindelse med en donation, der tjente sig selv hjem igen i 

øget omsætning. 

Da brugeren, modsat den almene befolkning, har foretaget en efterberegning af de officielle tal, er det 

klart, at vedkommende står med en viden, som ikke ret mange andre gør. Alligevel bliver han bakket op af 
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en bruger, der efterregner tallene således at Danske Spils øget profit ender på 1,7 procent (Bilag 1: 162), og 

ikke de førnævnte 0,7 procent. Også denne bruger mener, at Danske Spils bidrag til Landsindsamlingen var 

af usmagelig karakter, men erkender alligevel, at det er bedre, at omsætningen lægges hos Danske Spil 

frem for udenlandske selskaber. Flere brugere er dog enige i, at markedsføringstaktikken med at benytte 

katastrofesituationer i den tredje verden til at promovere en lotto-trækning er dårlig etik. En bruger næv-

ner endda, at hvis Danske Spil virkelig ville donere penge til Landsindsamling, burde det foregå helt uden at 

være for virksomhedens egen vindings skyld. Brugeren mener, at hele affæren er markedsføring skjult un-

der andre påskud (Bilag 1: 160).      

Herunder vil vi i overskriftsform opstille de hovedpointer, der opstår i forbindelse med denne problemstil-

ling. 

Brugernes opfattelse: 

- Danske Spil udnytter en katastrofesituation til at promovere sig selv. 

- Danske Spils donation er i virkeligheden ikke specielt gavmild, da den ender med at være mindre 

end den øget indtjening. 

- Danske Spils markedsføringsetik i forbindelse med velgørenhed er ringe. 

6.5 Diskussion af Danske Spils identitet og image 

I dette analysekapitel har vi fundet frem til en række etiske problemstillinger, hvor Danske Spils ansvarlig-

hed er til diskussion blandt brugerne på de online sociale medier. I denne delkonklusion vil vi samle op på 

problemstillingerne, og ud fra Brown et al’s teoretiske framework (2006) definere forholdet mellem Danske 

Spils identitet, det ønskede image blandt forbrugerne, virksomhedens fortolkede image blandt forbrugerne 

og det reelle image blandt forbrugerne i forbindelse med ansvarlighed, herunder de tre erklærede CSR-

punkter virksomheden har. 

6.5.1 Danske Spils identitet 

Danske Spils identitet bunder som udgangspunkt i virksomhedens fire værdipunkter Tillid, Underholdning, 

Fornyelse og Ansvarlighed (Børsen, 2013), hvor Ansvarlighed og Tillid er de gennemgående temaer i denne 

afhandlings analyse.  

Det er vigtigt for virksomheden, at spillerne har tillid til, at de kan spille i et sikkert miljø, og ifølge Thomas 

Rørsig er spillebranchen som helhed meget troværdig. Ydermere han, at spillerne har stor tillid til Danske 
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Spil og de produkter virksomheden udbyder. Heraf kan det udledes, at en del af Danske Spils identitet er, at 

spillerne har høj tillid til virksomheden.  

Derudover forklarer Thomas Rørsig, at lovændringen fra januar 2012 har gjort, at man blandt politikkerne 

forventer nøjagtigt det samme af Danske Spil, som man gør af resten af markedets spiludbydere. Dermed 

mener han, at der ikke er forskel på at være statsejet virksomhed eller ej i forhold til ansvarlighedsniveauet 

i den daglige drift, selvom han medgiver, at enkelte politikkere formentlig mener det anderledes. 

Alligevel vil man hos Danske Spil gerne være ”den pæne dreng i klassen” og ”dem der er de bedste” (Bilag 

3: 213), og man mener selv, at man går ud over hvad der er forventet, blandt andet med LudomaniLinjen, 

som man vurderer, er unik. På den måde placerer man sig selv højest blandt markedets spiludbydere, når 

det kommer til ansvarlighed, og måske derfor viser analysen at Danske Spil umiddelbart ikke er parat til at 

øge indsatsen i forhold til ludomani, som ellers er det vigtigste punkt på Danske Spils CSR-dagsorden (Bilag 

3: 226). Dette kommer blandt andet til udtryk i problemstilling et til fire, hvor en yderligere indsats mod 

ludomani afvises. Desuden indikerer problemstillingerne i kapitlet, at Danske Spil er en virksomhed, hvor 

ansvarlighed ikke er fuldt ud integreret i alle aspekter af forretningsgangen.  

6.5.2 Danske Spils ønskede image hos brugerne 

Danske Spils identitet reflekteres i det ønskede image hos forbrugerne. Danske Spil ønsker, at forbrugerne 

skal se virksomheden, som den mest ansvarlige i branchen. Michael Vilster forklarer blandt andet, hvordan 

han selv i forbindelse med et foredrag, gør opmærksom på forskellen mellem Danske Spil og udenlandske 

spiludbydere. Derudover forklarer han, hvordan man med Facebook-siden ”Tipsmidler” udelukkende søger 

at kommunikere den positive historie ud til forbrugeren. Thomas Rørsig bakker op om denne tankegang, og 

forklarer, at man for tiden blandt andet bruger meget energi på at gøre forbrugerne mere oplyste, hvad 

angår Tipsmidlerne (Bilag 3: 225). Det har blandt andet udmøntet sig i en ny reklamefilm, som beskriver 

hvordan Danske Spils overskud er til gavn for os alle sammen. Det er altså helt tydeligt, at man gerne vil 

have forbrugerne til at opfatte Danske Spil som en ansvarlig virksomhed, og netop det budskab bliver gen-

taget efter hver eneste reklame der har virksomheden som afsender; ”Danske Spil – til glæde og gavn”. 

Analysen fandt frem til at Danske Spil, i forbindelse med at man gerne vil fremstå ansvarlig i forbrugernes 

øjne, har større fokus på at kommunikere positivt ud om virksomheden, end man har på at kommunikere 

fakta. Dette er blandt andet eksemplificeret ved, at kun en enkelt bruger i undersøgelsen har luret, at Tips-

midlerne, med den nye lovgivning, udelukkende stammer fra overskuddet fra Danske Lotto Spil, og ikke 

også overskuddet fra Danske Licens Spil, som de fleste brugere tror. Danske Spil gør ikke meget for at æn-
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dre denne opfattelse hos forbrugerne, og det virker dermed, som om de er godt tilpas med det billede der 

tegner sig hos forbrugerne, så længe det er positivt.  

Derudover forsøger Danske Spil generelt at undgå at oplyse for meget, og på den måde vise åbenhed over-

for omverdenen. Tage Lægaard-sagen, som fylder meget hos brugerne, er et godt eksempel herpå. Her 

nægter Danske Spil at oplyse de ting, som måske kunne have klarlagt omstændighederne i sagen.  

Et sidste eksempel på at Danske Spil gerne vil være ansvarlig i forbrugernes øjne, er poker-sagen, hvor man 

i 2005 offentligt fortalte, at man ikke ønskede at udbyde spillet idet det var med til at skabe ludomaner og 

på den måde ikke harmonerede med virksomhedens værdigrundlag. Den historie viste sig dog ikke at være 

sand, da man per 1. januar 2012 alligevel valgte at udbyde poker, selvom værdigrundlaget var nøjagtigt det 

samme som syv år tidligere. Thomas Rørsigs forklaring er, at man i 2005 ikke havde en platform til at udby-

de poker på, og man ikke ville være konkurrencedygtige på grund af den høje afgift til staten, men dette fik 

forbrugerne ikke at vide. De fik derimod at vide, at Danske Spil moralsk og etisk ikke kunne udbyde poker, 

da det var til fare for forbrugerne. På den måde fik man altså et indtryk af, at virksomheden var ansvarlig i 

sit udbud af spil. 

Danske Spil har derfor umiddelbart større fokus på at fremstå ansvarlig i forbrugernes øjne, end på at 

kommunikere åbent og ærligt, velvidende at dette muligvis kan stille virksomheden i et dårligt lys.      

6.5.3 Danske Spils fortolkede image hos brugerne 

Danske Spils fortolkning af deres image er, at man oplever stor tillid blandt forbrugerne. Det gør man på 

baggrund af egne undersøgelser, der indikerer, at Danske Spil bliver foretrukket frem for de øvrige udbyde-

re, når forbrugerne skal vælge platform i forbindelse med spil. Michael Vilster forklarer samtidig, at en an-

den undersøgelse viser, at fire ud af fem har det samme eller et bedre forhold til Danske Spil efter at have 

interageret med virksomheden (Bilag 2: 207). Man er dog, ifølge Thomas Rørsig, ikke foran konkurrenterne, 

når det kommer til ansvarlighed. Her mener forbrugerne ikke, at Danske Spil er hverken bedre eller værre, 

men til gengæld oplever man, at selve spillebranchen har et relativt godt ry i forhold til ansvarlighed. På 

den måde er Danske Spils fortolkning ikke, at man fremstår mere ansvarlig end andre spiludbydere, og net-

op derfor har man i øjeblikket fokus på at forbedre dette image hos forbrugerne.  

6.5.4 Det reelle image hos brugerne på de online sociale medier 

Selvom Danske Spil ønsker at blive opfattet af deres forbrugere som en ansvarlig virksomhed, viser den 

indsamlede empiri, at tendensen blandt brugerne på de online sociale medier er, at Danske Spil i overve-

jende grad løber fra deres ansvar. De etiske problemstillinger, som vi stiller op undervejs i kapitlet taler sit 
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tydelige sprog. Størstedelen af brugerne er af den opfattelse, at Danske Spil ikke er specielt ansvarlige, og 

at de ofte opfører sig som en privat virksomhed, hvor økonomi kommer før alt andet. Brugerne savner at 

Danske Spil agerer som statsejet virksomhed, og i langt højere grad sætter ansvarlighed på dagsordenen. 

Selvom Danske Spil ikke selv mener, at der medfølger et større ansvar som statsejet virksomhed, er bruger-

ne uenige i den betragtning.  

Danske Spil formår derfor ikke at bygge bro over den kløft der er mellem forbrugerne og virksomheden. Det 

skyldes blandt andet, at man ifølge forbrugerne ikke er åbne i kommunikationen, ligesom man, i forbruger-

nes øjne, heller ikke værner tilfredsstillende om samfundets udsatte grupper. Som analysen viser, harmo-

nerer forholdet mellem Danske Spils identitet og ønskede image ikke med det reelle image blandt de un-

dersøgte forbrugere. 
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Med udgangspunkt i Carroll’s (Crane & Matten, 2010:53) fire definerede ansvarsområder for virksomheder, 

vil afhandlingen i det følgende først undersøge, hvordan disse fire ansvarsområder kommer til udtryk hos 

Danske Spil, og herunder analysere hvilke ansvarsområder som prioriteres højst. Efterfølgende vil virksom-

hedens CSR-profil blive vurderet ud fra Porter & Kramer’s (2011) strategiske tilgang til CSR, også kaldet 

”shared value”. På baggrund af dette, samt identitets- og imageanalysen, vil afhandlingen tage stilling til 

Danske Spils imødekommenhed overfor CSR, for til sidst at analysere hvordan Danske Spil kan overkomme 

skepsis i forhold til forbrugerne når de skal kommunikere CSR. 

7.1 Det økonomiske ansvar 

På baggrund af identitets- og imageanalysen dannes der et klart billede af en virksomhed som hovedsage-

ligt har fokus på det økonomiske ansvar på bekostning af det juridiske og etiske ansvar. Brugerne på de 

valgte sociale medier ser Danske Spil som en velsmurt økonomisk maskine, som på mange måder minder 

om en privatejet virksomhed, hvor bundlinje er topprioritet (Bilag 1: 158). Dette skinner tydeligt igennem 

via brugernes holdninger til Danske Spil på størstedelen af de problemstillinger som blev fremsat i foregå-

ende analyse.  

Ved forhandlersagen bliver den manglende indsats og villighed til at øve kontrol over for forhandlerne ek-

sempelvis set ud fra et økonomisk incitament. Brugernes ræsonnement er således, at når Danske Spil ikke 

vil gøre noget aktivt for at sørge for, at forhandlerne ikke sælger spil til mindreårige, så er det fordi de går 

glip af en stor forhandlerprovision fra de solgte spil, og i stedet får en økonomisk udgift i form af øget kon-

trol (Bilag 1: 119).  

På samme måde viste problemstilling to og tre, at Danske Spils skiftende position i forbindelse med udbud 

af poker, samt den massive markedsføring, er et udtryk for, at fokus er på økonomien på bekostning af 

virksomhedens etiske ansvarsområder. Den overdrevne markedsføring og indførslen af poker i forretnings-

grundlaget skaber, ifølge brugerne og relevante forskere, nemlig flere ludomaner samt en større risiko for 

at personer i behandling ikke bliver kureret for ludomani (Politiken, 2013; Bilag 1: 135). Ydermere forstær-

kede Operation X-sagen i problemstilling seks denne opfattelse blandt brugerne. Her kom det blandt andet 

frem, at man for at tjene så mange penge som muligt, holder spillehallerne åbne om natten, og i den for-

bindelse hyrer udlændinge til at varetage jobbet for sorte penge til langt under mindstelønnen (TV2, 2013). 

Danske Spil spænder dermed, ifølge brugerne, nærmest ben på sig selv ved at proklamere en kamp mod 

ludomani, blandt andet ved oprettelsen af LudomaniLinjen og løftet om gratis behandling, for samtidig at 

gøre vilkårene for ludomaner og personer i risikozonen ringe på en række områder i deres daglige forret-

ningsgang, i bestræbelserne på at maksimere indtægten. Det store spørgsmål som brugerne ønsker svar på, 
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er derfor, hvordan Danske Spil, og dermed staten, både kan være imod ludomani og samtidig gøre en ihær-

dig indsats for at tjene penge på selvsamme ludomaner? (Bilag 1: 166+192). Det virker således svært for 

Danske Spil at finde overensstemmelse mellem opretholdelsen af det økonomiske ansvar og opretholdel-

sen af det etiske samt juridiske ansvar. 

7.2 Det juridiske og etiske ansvar 

Da virksomhedsetik starter der hvor loven ender, kan det diskuteres hvorvidt Danske Spils CSR-strategi er 

omfattende nok (Crane & Matten, 2010: 5-7). For selv om forskningsinitiativer og LudomaniLinjen er tiltag 

som Danske Spil selv har påtaget sig, og dermed kan karakteriseres som etiske tiltag, så er det lovfæstet i 

spillelovens paragraf 1, at spillevirksomheder skal beskytte unge og udsatte grupper mod at udvikle af-

hængighed af spil. Samtidig er det også lovfæstet, at Tipsmidlerne skal komme fra overskuddet hos Danske 

Lotto Spil A/S. Altså er det juridisk bestemt, at virksomheden skal gøre en indsats mod ludomani, ligesom 

Tipsmidlerne er af juridisk karakter frem for filantropisk. Således er Danske Spils CSR-punkter i overvejende 

grad et spejlbillede af spilleloven (Retsinformation, 2010). Denne holdning reflekteres hos enkelte brugere, 

som mener at Danske Spils CSR-aktiviteter er bestemt ved, at de lovmæssigt har nogle forpligtelser. Virk-

somheden gør det dermed ikke af egen frie vilje. En bruger sammenligner eksempelvis med tobaksprodu-

centerne, som han heller ikke mener frivilligt har sat advarsler på cigaretpakkerne (Bilag 1: 139). Dette har 

betydning for opfattelsen af virksomhedens CSR-profil, da motivationen bag denne fortæller noget om virk-

somhedens etiske standpunkt - altså forskellen mellem det at gøre noget fordi man mener det er etisk rig-

tigt, og at gøre noget fordi man skal. 

Taget i betragtning at statsejede virksomheder har større CSR-forpligtelser end privatejede, at den kontro-

versielle branche er udsat for flere lovmæssige krav end i andre brancher og at ordet ”frivilligt” er fjernet 

fra EU’s nyeste definition af CSR (European Commission, 2011: 3-6; Yani-de-Soriano et. al., 2012: 5; Rege-

ringen, 2008:31-32), kan det diskuteres, hvorvidt Danske Spils arbejde med CSR er af lyst eller tvang. Virk-

somheden oplever nemlig et stort pres fra omverdenen om at præstere på et ansvarligt plan, hvilket bety-

der, at der er en række forventninger til hvad Danske Spil bør gøre – forventninger som er svære at leve op 

til, og som er svære at overgå. Thomas Rørsig mener selv, at der burde være det samme ansvar for Danske 

Spil som for andre virksomheder i branchen efter liberaliseringen, men tror omvendt ”at hvis man går ud 

og spørger politikkerne, så vil de alligevel forvente, at i og med det er et statsligt selskab, så skal vi i hvert 

fald opføre os ordentligt” (Bilag 3: 214).  
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7.3 Det filantropiske ansvar 

Som det fremgår i teorikapitlet omhandlende CSR, er det tvivlsomt hvorvidt filantropi stadig er et ansvars-

område, idet tilfældig filantropi som udgangspunkt ikke skaber værdi for virksomheden, og er et udtryk for 

CSR på et tidligt stadie. Dette refereres til som CSR 1.0, og betegnes ikke som bæredygtigt (Rasmussen, 

2013). Thomas Rørsig erklærer sig enig, og mener, at det som sådan er fint nok at lave filantropisk arbejde i 

lokalområdet, men at det har laveste prioritet, da det primært må dreje sig om at sikre, at der bliver ryddet 

op efter eventuelle skader af de produkter man leverer til markedet (Bilag 3: 226). 

Det filantropiske ansvar er således ikke noget som bliver vægtet højt i Danske Spils organisation. Tipsmid-

lerne kan dog opfattes filantropisk, da der gives til mange forskellige foreninger i Danmark, heriblandt for-

eninger som ikke relaterer sig til sport. Men som tidligere nævnt er dette en lovmæssig forpligtelse, og det i 

øvrigt de forskellige ministerier der selv deler pengene ud. Tipsmidlerne kan derfor ikke siges at være ude-

lukkende filantropiske.  

Ligeledes viste landsindsamlingssagen i problemstilling ni, at det velgørende element afhang af hvor mange 

lottokuponer der blev solgt. Danske Spil forsøgte altså at skabe ”shared value”, hvilket forbrugerne ikke 

opfattede positivt, da støtte til unge i Afrika intet har med Danske Spils forretning at gøre og da Danske Spil 

prøvede at profitere på andres elendighed ved at benytte katastrofesituation i den tredje verden til at pro-

movere Lotto.  

7.4 Danske Spil – Shared value? 

Selv om virksomheder først og fremmest vil være fokuseret på at maksimere profit, bør de vælge at gøre en 

indsats mod de samfundsproblemer, som direkte relaterer sig til den konkrete virksomheds forretning. Kun 

på den måde kan der skabes fælles værdi for samfundet og virksomheden (Porter & Kramer, 2006:84). Ta-

nia Ellis, stifter af The Social Business Company, erklærer sig enig i denne position. Hun mener, at de virk-

somheder der har klaret sig bedst med CSR, har spurgt sig selv: Hvad er vores største udfordringer de næste 

5-10 år, og hvordan kan en CSR-indsats hjælpe (Rasmussen, 2013)? 

Danske Spil har i deres arbejde med CSR også fulgt denne tilgang, idet Thomas Rørsig mener, at ”det ens 

CSR-politik først og fremmest skal forholde sig til, er de produkter man selv markedsfører. Man har et an-

svar for at sørge for, at det ikke får nogen skadevirkninger. Det lyder frygteligt banalt, men ikke desto min-

dre er det ikke altid det, der sker” (Bilag 3: 226). Derfor har Danske Spil størst fokus på ludomani, da det er 

det samfundsproblem, som de identificerer som deres største udfordring i og med virksomhedens forret-

ning bidrager væsentligt til udbredelsen af problemet.  
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Netop derfor har Danske Spil søsat et forskningsinitiativ sammen med to forskere fra Århus Universitet i 

håb om at kunne lave nogle helt unikke barrieresystemer, ligesom de har oprettet LudomaniLinjen hvor der 

tilbydes gratis behandling. Alt i alt initiativer som, ifølge Thomas Rørsig, er helt unikke i det meste af ver-

den, og som desuden karakteriseres som værende dyre for virksomheden. Dog ved man i Danske Spil end-

nu ikke nøjagtigt hvor disse tiltag fører hen af. Man ved altså ikke om disse tiltag mod ludomani har den 

tilsigtede effekt (Bilag 3: 214). 

Umiddelbart ville en CSR-indsats som denne, der hænger sammen med forretningsgrundlaget, kunne skabe 

økonomisk værdi i form af eksempelvis kundetilgang og højere kundeloyalitet. Danske Spil har med deres 

tiltag nemlig lavet noget, som er unikt i forhold til branchen, hvilket burde kunne give differentiere dem fra 

de øvrige konkurrenter og give dem en konkurrencefordel på markedet. Men CSR skal gennemsyde organi-

sationen og dermed være en integreret del af forretningen (Rasmussen, 2013; Lindorff, Jonson & McGuire, 

2012: 461). Thomas Rørsig udtaler at dette også er målet for Danske Spil: ” Der har været en tendens til en 

lidt naiv tilgang til CSR for nogle år siden. Netop det der med at det fik sådan lidt karakter af godgørenhed. 

Vi betaler til en eller anden form for behandling og sådan, hvor man mere skal køre det ind til kernen af det, 

man beskæftiger sig med” (Bilag 3: 226). Dog viste de forskellige problemstillinger i identitets- og imageana-

lysen, at dette ikke var tilfældet ifølge brugerne i den netnografiske undersøgelse. Der var således adskillige 

sager hvori Danske Spil i forskellige henseender blev opfattet som decideret uansvarlige i deres daglige 

arbejde.  

På trods af at Danske Spils mål i forhold til ansvarlighed er at være de bedste, og at de i mange henseende 

opfatter sig selv som værende de bedste i branchen, er dette ikke nok for brugerne. Det er dermed tvivl-

somt om deres aktiviteter vil skabe økonomisk værdi for virksomheden eksempelvis i form af større kunde-

tilgang og højere kundeloyalitet. Ligeledes vil en helbredt ludoman heller ikke skabe økonomisk værdi, da 

han ikke vil bruge penge på spil – i hvert fald ikke i samme omfang som tidligere. Det kan dermed blive pro-

blematisk at danne ”shared value” med disse tiltag, selv om samfundet vil blive positivt påvirket. 

Danske Spil indgik i 2013 et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om at støtte kampen mod kræft hos 

mænd, hvilket indebar at otte procent af overskuddet fra spil på Superligaen i fodbold på Oddset i 2013 

blev doneret direkte til Kræftens Bekæmpelse. Tidligere direktør for Danske Licensspil, Jens Aaløse, mente 

selv, at samarbejdet var logisk, fordi Oddsets målgruppe primært er mænd. Dette samarbejde blev promo-

veret via TV-reklamer, og Danske Spil forsøgte således at danne shared value, idet promoveringen havde til 

formål at skabe et bedre image, og derigennem øge antallet af kunder. Det bliver dog, af samme årsager 

som med ludomanitiltagene svært at danne shared value med denne kampagne. Og yderligere kan man 

sige, at hvis præmissen i kampagnen er, at desto mere der spilles hos Danske Spil, desto mere bliver der 
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doneret til Kræftens Bekæmpelse, så vil der i sagens natur altid være nogen, som ender ud som taberne, 

idet forøget spilleaktivitet potentielt kan være med til at skabe flere ludomaner. 

7.5 CSR-imødekommenhed 

Med udgangspunkt i Crane & Matten’s (2010: 57) fire definerede tilgange en virksomhed kan tage i forhold 

til dennes imødekommenhed overfor CSR, er der uenighed mellem Thomas Rørsig og brugerne på de valgte 

sociale medier i forhold til Danske Spils tilgang. Forhandlersagen i problemstilling ét gav et indtryk af, at 

Danske Spil fratog sig ansvaret overfor forhandlerne, da de ikke ville føre kontrol. Virksomheden fremstår 

dermed i denne sag som værende i en reaktionær eller forsvarsmæssig position og ikke som proaktive i 

deres kamp mod ludomani. På samme måde viste problemstilling to, at Danske Spils overraskende hold-

ningsændring i forbindelse med udbud af poker, fik Danske Spil til at gå fra en proaktiv tilgang, hvor de 

nægtede at udbyde poker selv om andre spillevirksomheder gjorde det, til en forsvarsmæssig tilgang, hvor 

de forsvarede sig med at Svenske Spel havde skabt en model der ikke medførte flere ludomaner, selvom 

senere undersøgelser har vist det modsatte (Gregersen, 2006; Dansk Misbrugsbehandling, 2013).  

Derudover skal det på baggrund af problemstilling tre, omhandlende ansvarlig markedsføring, bemærkes at 

brugerne, den generelle danske befolkning, eksperter og forskere ser overdreven markedsføring som en 

direkte kilde til ludomani (Yani-de-soriano et. al., 2012: 8; Politiken, 2013; Bilag 1: 135). På trods af at denne 

holdning deles af mange forskellige grupper, mener Thomas Rørsig ikke, at virksomhedens massive mar-

kedsføring er med til at forårsage ludomani. Dette giver atter et billede af en virksomhed med en reaktio-

nær eller forsvarsmæssig imødekommenhed.  

Ydermere viste analysen af Danske Spils ansvarsområder, at der er stor fokus på det økonomiske ansvar på 

bekostning af de etiske og de juridiske ansvarsområder, ligesom de mange problemstillinger er et udtryk for 

en manglende integration af CSR i forretningen.  Samlet bliver Danske Spil således opfattet som en virk-

somhed, der til dels fralægger sig ansvar, og til dels indrømmer et ansvar, men kæmper imod, og kun gør 

det der er påkrævet af den. 

Thomas Rørsig er dog selv af den opfattelse, at Danske Spil ikke bare er en virksomhed, som er med på mo-

den, og som blot gør det der er påkrævet af dem. Han udtaler: ”Nej for allerede når vi har søsat det her 

(ludomani-tiltagene), så ligger vi langt udover loven” (Bilag 3: 226). Han mener desuden, at Danske Spils 

CSR-tiltag i forbindelse med ludomani er unikke for branchen i det meste af verden (Bilag 3: 214). Dermed 

mener Danske Spil, at de i deres imødekommenhed tilpasser sig ved at acceptere ansvar og gøre hvad der 

kræves, ligesom de desuden er proaktive idet virksomheden forsøger at gå ud over normerne i branchen og 

gøre mere end hvad der forventet (Crane & Matten, 2010:57).  
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7.6 CSR-kommunikation til forbrugeren – Skepsis eller troværdighed? 

Forbrugerne har i erhvervslivet og i den akademiske verden generelt været overset i CSR-research på grund 

af en intensiv fokus på andre interessenter som investorer, forretningspartnere og regeringer. Dette til 

trods for at forbrugerens rolle har ændret sig markant gennem de seneste årtier, hvilket har medført et 

komplekst forhold mellem virksomheder og forbrugere (Schmeltz, 2011:31). 

Udfordringen i forhold til kommunikation af CSR-tiltag består af en udpræget skepsis fra forbrugernes side. 

De har som udgangspunkt en mistillid overfor virksomheder og deres eksterne CSR-kommunikation, da de 

tvivler på, om der er en bagtanke ved virksomhedernes ageren. Derfor er der flere forskellige aspekter, der 

har betydning for, hvorvidt forbrugerne opfatter kommunikationen troværdig eller ej. Dette kan eksempel-

vis den kommunikerede beskeds kvalitet, forbrugernes kendskab, virksomhedens engagement og virksom-

hedens forudgående image (Pomering & Johnson, 2009; Pomering, Johnson & Noble, 2013). 

7.6.1 Beskedens kvalitet 

De mange forskellige beskeder virksomheder kommunikerer, kan ofte fremstå komplekse og svære at veri-

ficere. Men ifølge Schmeltz (2011:34) kan troværdighed blandt andet opnås ved at bruge en meget specifik 

og faktuel stil i kommunikationen. Sagt anderledes; så ønsker forbrugerne eksempler på CSR-programmer, 

og, vigtigst af alt, de resultater der er kommet på baggrund heraf, frem for generelle beskrivelser af prin-

cipper, holdninger og visioner om ansvarlighed i en global verden. Dette bakkes op af Henrik Strøier, Mana-

ging Director i Reputation Institute, der er verdens førende konsulentvirksomhed indenfor virksomheders 

omdømme. Han understreger, at forbrugerne ikke er dumme ”..så virksomhederne skal skrue ned for re-

klamen og glansbillederne i CSR-kommunikationen og blive mere skarpe og konkrete”(Andersen, 2013).  

Netop dette er dog på nuværende tidspunkt problematisk for Danske Spil, idet Thomas Rørsig vurderer, at 

det endnu er for tidligt at måle effekten af tiltagene rettet mod ludomani: ”Det er for tidligt endnu. Det 

Henrik Tingleff, som har stået for det, vil gøre, det er at han vil tage de par hundrede der har været sendt 

herude fra, og så vurderer han, og det gør Center for Ludomani også, hvor mange der i gåseøjne er blevet 

helbredt, og hvor mange af dem der falder tilbage”(Bilag 3: 219). Dette vil dog først blive rapporteret og 

kommunikeret når Danske Spil har fået ”lidt mere fast grund under fødderne”(Bilag 3: 219). Derudover har 

der i Danmark kun været foretaget én prævalensundersøgelse, som undersøger omfanget af spilafhængig-

hed. Den daterer sig helt tilbage til 2005. Det er dog planlagt, at der skal laves én mere i 2014, men der 

mangler, ifølge Thomas Rørsig, finansiering i social- og sundhedsministeriet til at lave sådan en undersøgel-

se (Bilag 3: 220).  
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Ovenstående betyder, at Danske Spils CSR-aktiviteter ikke kan kommunikeres på en faktuel måde, som det 

påkræves af forbrugerne. Derfor må virksomheden forholde sig til at kommunikere udelukkende generelt, 

hvilket ikke opnår den samme effekt. Eksempelvis prøver Danske Spil, ved hjælp af et opslag på Facebook, 

at række ud til ludomaner eller personer i risikozonen (Se figur 7). Det virker umiddelbart til, at opslaget har 

fungeret, idet budskabet har fået opmærksomhed fra op mod 30.000 brugere (Bilag 2: 210), og i skrivende 

stund har genereret brugerdeltagelse på 93 kommentarer. Dog er næsten alle kommentarer fra personer 

som ”tagger” en af deres venner som en joke, der hentyder til, at denne person har brug for hjælp. Opsla-

get bliver dermed på sin vis latterliggjort frem for at blive taget seriøst – måske fordi det figurerer på sam-

me side, hvor der også laves indlæg omhandlende spil. Dette kan muligvis bidrage til at forstærke tabu-

følelsen omkring det at være ludoman, eller en person med spilleproblemer, da disse personer således kan 

læse, at alle andre gør grin med problemet.  

Danske Spil ser dog anderledes på det, idet opslaget betragtes som positivt, da budskabet bliver spredt. 

Blandt andet udtaler man: ”I virkeligheden var det måske ikke så væsentligt, at der kom en dialog, men det 

var vigtigt at få budskabet spredt. Og så har det jo vist sig, hvilket er skægt, at relativt unge brugere ”tag-

ger” andre brugere. Og det er jo noget af det bedste der kunne ske, fordi vi måske sparer pengene på spred-

ning næste gang, idet opslaget spreder sig helt organisk når brugerne ”tagger” hinanden, og det er jo en 

helt utilsigtet bonuseffekt, som vi ikke havde set komme. Derudover så griner de jo af det, og det gør jo ikke 

noget, at de gør det til en vittighed”(Bilag 2: 210). Ifølge Danske Spil er det altså underordnet, at deres tiltag 

bliver betragtet som en vittighed, mens noget af det bedste der kan ske i forbindelse med opslaget er, at 

virksomheden sparer penge på at sprede budskabet fremover.  
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Figur 7 -- Danske Spils Facebook-side for kundecentret 

7.6.2 Kendskab 

Et andet aspekt der kan være med til skabe troværdighed og mindske skepsis, er en fokus på at skabe kend-

skab til virksomhedens CSR-aktiviteter. For selv om langt de fleste forbrugere mener, at CSR er vigtigt, så er 

de, selvom virksomheder bruger millioner af kroner på arbejdet årligt, ikke klar over, om virksomhederne 

rent faktisk beskæftiger sig med det (Schmeltz, 2011:39; Andersen, 2013). Typisk mangler forbrugerne den 

forudgående viden, som er nødvendig for at bearbejde CSR-påstande, eller også ligger sådan en viden gemt 

væk, og er derfor svær at genkalde sig. Det betyder, at virksomhedens påstand kan være svær for forbruge-

ren at sætte ind i en kontekst. Kommunikationen bliver derfor ikke af overbevisende karakter, og leder 

således ikke til en decideret holdningsændring (Pomering et al., 2013:426). 

Netop dette er også et problem for Danske Spil, der ikke mener at deres kommunikation af CSR-aktiviteter 

bliver gjort godt nok: ”Det kunne gøres meget bedre. Vi gør ikke nok. Jeg tror og håber på at det her (viser 

folder om ludomani-initiativer) vil give os et gennembrud på det område, og måske gør det her det også lidt 

mere spændende for hele branchen, som så også vil kunne få chance for at udnytte det” (Bilag 3: 225). Dan-

ske Spil har således fokus på at skabe kendskab og opmærksomhed omkring deres CSR-tiltag. I øjeblikket er 

virksomheden i gang med at tilrettelægge deres anden ”corporate campaign”, der skal bidrage til at sprede 
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kendskabet til Tipsmidlerne, som forbrugerne, ifølge Thomas Rørsig, ikke aner noget om (Bilag 3: 224). Det-

te bakkes op af identitets- og imageanalysen hvori den ene problemstilling fandt, at brugerne i den netno-

grafiske undersøgelse, som i øvrigt ved mere om spil end den generelle befolkning, mangler kendskab til 

hvordan Tipsmidlerne bliver finansieret. I øvrigt mener Michael Vilster også, at forbrugerne mangler kend-

skab til LudomaniLinjen: ”Det er jo fantastisk svært at gøre opmærksom på det her i øvrigt, og vi har da 

også talt om, skulle vi tage det med i nogle større annoncer eller hvad, men det rammer sgu ikke rigtig no-

gen målgruppe, og folk vil nok tænke ’hvad fanden skal vi med det’?” (Bilag 3: 210).   

7.6.3 Engagement 

Virksomheder kan også imødekomme forbrugernes skepsis gennem et tydeligt, gennemført og langsigtet 

engagement for CSR. Dette engagement skal, som tidligere nævnt, tage udgangspunkt i den konkrete virk-

somheds værdier og være forankret i forretningen, og ikke have karakter at være kortfristet opportunistisk 

promovering af CSR. Hvis engagementet ikke tager ovenstående udgangspunkt, så forbliver virksomhedens 

modenhedsniveau i forhold til CSR relativt lavt, hvilket blandt andet ses i Danmark, hvor der er en tendens 

til ”greenwashing” (Pomering et al., 2009:430; Deloitte, 2011:4).  

Danske Spils manglende engagement kommer blandt andet til udtryk i problemstilling fire, men faktisk er 

alle problemstillingerne et udtryk for et manglende engagement, da de demonstrerer brugernes utilfreds-

hed med virksomhedens nuværende CSR-indsats.  

Danske Spils arbejde med CSR, og især ludomani, er dog heller ikke noget, der kan karakteriseres som væ-

rende langvarende, og måske netop derfor fremstår virksomheden, i brugernes øjne, stadig famlende og 

usikker i forhold til hvordan hele CSR-problemet skal gribes an. Selve begrebet ludomani blev, ifølge Tho-

mas Rørsig, først opfundet i 1992 af Michael Jørsel fra Center for Ludomani. Men på daværende tidspunkt 

var det ikke en problemstilling for Danske Spil, og det var ikke noget som var på den politiske dagsorden 

eller som blev diskuteret i medierne. Det var først da virksomheden fik spil som gik hurtigere, at problemet 

opstod. I 1994, hvor Dansk Tipstjeneste fik Oddset, opstod de første problemer, men det var først i 2001 da 

Dansk Tipstjeneste fik spilleautomaterne at det for alvor tog fart, og sidenhen i 2012 hvor der kom poker og 

kasino (Bilag 3: 212-213). At politikkerne i 2013 for første gang nogensinde havde forebyggelse og behand-

ling af ludomani som en del af finansloven viser, at dette problem først for nylig har fået den nødvendige 

opmærksomhed (Bilag 1: 120).  

Danske Spil bliver nødt til at optimere arbejdet med CSR, hvis man ønsker at undgå skepsis fra forbrugernes 

side, når der skal kommunikeres ud om ansvarlighed. Dette fremgik tydeligt i de forskellige problemstillin-

ger, og derfor har Danske Spil også tænkt sig at øge engagementet, hvis det står til Thomas Rørsig. Han 
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udtaler blandt andet, at arbejdet med CSR i Danske Spil er kommet for at blive: ”Jeg er sikker på at det bli-

ver en fortsat bestræbelse. Det er ikke noget man bliver færdig med. For når man så er færdig med den ene 

ting, så vil der være nogle nye krav og ønsker. Jeg tror det er kommet for at blive” (Bilag: 226). 

7.6.4 Forudgående image 

Et element der også kan have stor betydning for fortolkningen af CSR-kommunikation, er en virksomheds 

forudgående image. Forbrugerne er nemlig mere tilbøjelige til at være mistænksomme overfor en virksom-

heds hensigt, hvis denne har et dårligt image eller hvis kommunikation og opførsel ikke er i overensstem-

melse med hvordan forbrugeren i forvejen opfattede virksomheden. Hvis virksomheden derimod har et 

godt image, så opfatter forbrugeren CSR-hensigten mere positiv og troværdig, hvilket giver virksomheder 

der har et image som social uansvarlig en stor udfordring (Pomering et al., 2013:251; Eagly and Chaiken, 

1993).  

På baggrund af identitets- og imageanalysen fremgår det, at Danske Spils image i forhold til ansvarlighed 

ikke er positivt, da deres ageren i flere forskellige sager bliver opfattet af brugerne som uansvarlig. Virk-

somhedens kommunikation af CSR er derfor tilbøjelig til at falde igennem og blive set på med skepsis frem 

for troværdighed.  
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Denne analyse vil indledningsvis redegøre for Danske Spils tilstedeværelse på de sociale medier, mens ana-

lysen heraf primært vil belyse Danske Spils kommunikation på Facebook. Dette skyldes, at virksomheden i 

overvejende grad benytter dette sociale medie som kommunikationsplatform med forbrugerne frem for de 

øvrige sociale medier, hvor virksomheden dog også er til stede. Dette fremgik ligeledes af det kvalitative 

interview med Michael Vilster (Bilag 2).  

8.1 Overblik over Danske Spils tilstedeværelse på de sociale medier 

Danske Spil er i dag til stede på flere sociale medier. På YouTube har virksomheden seks forskellige kanaler, 

hvoraf fem af dem er deciderede produkt-kanaler; ’OddsetDK’, ’danskespillotto’, ’Lotto – Danske Spil’, 

’Danskespilpoker’ og ’Dantotodk’, mens den sidste er en overordnet kanal tilhørende alle aspekter af virk-

somheden. Denne kanal hedder ’Danskespil’.  

I skrivende stund er OddsetDK den kanal der med 182 mennesker har flest abonnenter, mens der på den 

overordnede kanal, Danskespil, er 70 abonnenter. Det er disse to kanaler der bliver brugt flittigst af Danske 

Spil, og hvor førstnævnte kanal indeholder 113 videoer har sidstnævnte i øjeblikket 129 videoer publiceret 

på kanalen. De øvrige YouTube-kanaler har langt færre videoer publiceret, men både Danskespilpoker og 

danskespillotto er dog relativt nye konti, og har begge videoer publiceret inden for den seneste måned 

(december 2013). 

På Facebook har Danske Spil hele 12 konti. En enkelt, ’Danske Spil’, fungerer som bemandet kundeservice-

center, som dagligt besvarer henvendelser mellem 9 og 22. Derudover har man en profil, ’Tipsmidler’, som 

er dedikeret til de positive historier i forbindelse med Tipsmidlerne. De øvrige 10 konti er alle produktkonti 

tilhørende: Poker, Oddset, Casino, Lotto, Tips, Zezam, Dantoto, Quick, Eurojackpot og Bingo. Disse siders 

popularitet spænder vidt, og hvor Oddset, Lotto, Poker og Tips har henholdsvis 60.000, 41.000, 7.500, og 

15.000 fans, har de mindre populære Zezam, Quick og Dantoto henholdsvis 182, 111 og 972 fans.  

Danske Spil er også til stede på Twitter. Her har man fire konti, hvoraf den ene aldrig har leveret et eneste 

tweet, mens kontoen, der er oprettet som Kundecenter, blot har tweetet to gange, senest i februar 2011. 

De to aktive konti er ’@PokerDanskeSpil og ’@OddsetDK’. Her er der regelmæssig aktivitet, og selvom Po-

ker blot har 22 følgere, bliver der jævnligt leveret tweets fra forskellige arrangementer, som Danske Spil 

står bag. OddsetDK har 860 følgere, og følger selv 1187 andre Twitter-brugere. Dermed må kontoen, med 

sine 1600 tweets, siges at være den mest benyttede konto. 

Udover at have konti på Facebook, YouTube og Twitter har Danske Spil ligeledes en supportprofil på fo-

rummet Pokernet.dk. Denne profil styres i overvejende grad af Martin Grønnehøj, som er produktmanager 
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for Danske Spil Poker (Pokernet, 2013). Denne supportprofil har i skrivende stund (december 2013) 242 

indlæg, og blev oprettet i april 2012.  

8.2 Danske Spils indtog på de sociale medier 

Ifølge Michael Vilster var bevæggrunden for at Danske Spil oprettede konti på de sociale medier, ”at alle 

andre også begyndte at være med på de sociale medier. Da det for alvor tog fart der i 2011/12, så tænkte 

man, som I sikkert kender fra CBS, ’so ein ding muss ich auch haben’, og Oddset, som er frontløberne på de 

sociale medier her i huset, kunne se noget potentiale i det (Bilag 2: 196)”. Dette er en klassisk fejl, som virk-

somheder ofte begår, når de ønsker at være til stede på de sociale medier. Både Li & Bernoff (2008) samt 

Ebbesen & Haug (2011) understreger vigtigheden af, at virksomheden har en strategi klar inden den bevæ-

ger sig ud på de sociale medier.  

Modsat eksperternes anbefaling havde Danske Spil altså ikke en klar strategi for brugen af platformene. 

Danske Spils forskellige produkter, som eksempelvis Poker og Lotto, er kommet på Facebook løbende, ef-

terhånden som man har fundet ud af, ”at her skal man også være” (Bilag 2: 196). Derudover er fleste pro-

dukters tilgang til de sociale medier er mere eller mindre en kopi af hvordan det gik med Oddset, som var 

Danske Spils første produkt på de sociale medier: ”Da Oddset-pigen kom på banen, der udsprang det af en 

god idé. Efterfølgende var der så en masse der begyndte at snakke om kommunikationsstrategier på de 

sociale medier. Og så applikerede vi i virkeligheden en strategi baseret på, hvordan vi synes det gik med 

Oddset-pigen. Og den er så mere eller mindre blevet kopieret, og rettet til, så den passer til de andre pro-

dukter. Men decideret strategi, nej” (Bilag 2: 197).  

Michael Vilster slår samtidig fast, at introduktionen til de sociale medier ”bunder dog i, og det er nok derfor 

produkterne kom først på de sociale medier, at Danske Spil gerne vil sælge noget mere” (Bilag 2: 196). Para-

doksalt er det dog, at selvom det er Michael Vilster, der er overordnet står for Danske Spils tilstedeværelse 

på de sociale medier, kan han dog ikke umiddelbart forlige sig med dette ræsonnement: ”…jeg er jo en håb-

løs knaldrød hippie og halal-idealist, som meget hellere ville have nogle bløde samtaler, hvori vi når ind til 

kernen af vores brugere med meget mere dialog og mindre kampagne… Diskussionen går jo nogle gange 

på, at benytter man Facebook som regulær markedsføringskanal, så stikker du hånden ned i lommen og 

tager alt hvad du kan få med op. Det jeg gerne vil, er noget mere loyalitetsrelationer, hvor jeg i højere grad 

aftaler, om ikke andet så implicit med brugerne, at resten af livet så lægger de hvad de kan undvære (Bilag 

2: 208). 
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8.3 Hvordan bruger Danske Spil de sociale medier i dag? 

8.3.1 – Danske Spils strategi 

I 2011 da Danske Spil begyndte at bruge de sociale medier fandtes der ikke nogen kommunikationsstrategi. 

Det gør der ifølge Michael Vilster fortsat ikke: ”Altså, jeg arbejder jo heller ikke efter en operationel strategi 

i hverdagen, jeg er primært styret af min sunde fornuft, og det er ekstremt vigtigt at få ansat en person med 

en sådan (sund fornuft)” (Bilag 2: 197). Grunden til dette skal ifølge Vilster findes i, at man som spilleselskab 

konstant balancerer mellem at være ansvarlig og anstændig og så være spændende og attraktiv sammen-

lignet med konkurrenterne. ”Det kan derfor godt være at det ville blive for stift med en egentlig strategi, og 

en sådan ville måske i samme ombæring blive for blød til for alvor at give mening (Bilag 2: 197).  

En yderligere forhindring i at have en overordnet kommunikationsstrategi for hele virksomheden er, at de 

forskellige produkter har hvert sit reklamebureau tilknyttet, som uafhængigt leverer det materiale produk-

terne skal publicere på blandt andet Facebook (Bilag 2: 197). Michael Vilster har dog efter eget udsagn sagt 

nej til nogle opslag, blandt andet et hvor FC Københavns nigerianske fodboldspiller, Fernando Adi, bliver 

fanget med sine ædlere dele hængende ud af shortsene. Reklamebureauet sendte materialet af sted, men 

dette blev afvist af Michael Vilster med argumentationen om, at Danske Spil er en statsejet virksomhed, og 

at det i værste fald er politikkerne på Christiansborg der kommer til at stå til ansvar, for det materiale virk-

somheden publicerer (Bilag 2: 205). Det sker dog også, at der ind imellem bliver publiceret materiale, som 

han ikke selv er tilhænger af.  Det skyldes, at det alligevel i høj grad er reklamebureauerne de forskellige 

produkter har tilknyttet, og ikke kommunikationsafdelingen i moderselskabet, der bestemmer. ”I øvrigt vil 

jeg nok mene, at Danske Spil, lige hvad det angår, kan være et tungt sted at komme hen” (Bilag 2: 197). Vi 

spurgte i den forbindelse ind til, hvordan der er sammenhæng mellem, at det er ham som er ansvarshaven-

de social medie konsulent hos Danske Spil, og derfor den person der har den daglige kundekommunikation, 

men at det er de forskellige bureauer, der leverer de kampagner, han skal formidle. Til det svarede han: 

”Godt spørgsmål. Jeg går skizofren hjem hver eneste dag” (Bilag 2: 197).  

8.3.2 – Sociale medier som marketingskanal 

Li & Bernoff forklarer, at virksomhederne i højere grad skal ændre deres relation til marketingbureauerne, 

idet sidstnævnte som oftest ikke tager højde for det sociale element af de sociale medier. Dermed bliver 

det udfærdigede materiale ofte ren markedsføring, og det harmonerer ikke med brugernes forventninger 

eller hvordan man som virksomhed bør være repræsenteret på de sociale medier (Li & Bernoff, 2008: 126; 

Porterfield 2011). Danske Spil formår ikke at ændre på relationen til marketingbureauerne. For det første 

har man forskellige reklamebureauer tilknyttet hvert enkelt produkt, hvorfor materialet der bliver præsen-
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teret ikke er strømlinet eller bunder i en overordnet kommunikationsstrategi udfærdiget af Danske Spil 

selv. For det andet er det bureauerne der leverer materialet, hvorefter Danske Spils kommunikationsafde-

ling, herunder Michael Vilster, må tilpasse sig (Bilag 2: 197). Netop dette vigtige punkt, altså hvorvidt de 

sociale medier skal benyttes som marketingsplatform eller ej, er en diskussion, som Michael Vilster ofte 

tager med sine kollegaer: ”Man vil gerne ud og fortælle om nye kampagner osv., og der har vi konstant en 

omgang tovtrækning vedrørende om vi skal tage almindelige kampagner, og føre dem over på de sociale 

medier og så satse på, at vi via en ekstra kommunikationskanal, kan udnytte de fordele der er herpå. Eller 

om man skal prøve at tilpasse produktet mediet, for på den måde at finde ud af, at det nok ikke går helt så 

hurtigt med at få folk til at købe en Lottokupon på grund af Facebook, som det gør hvis man sætter en pla-

kat op ved et busstoppested. Det er en evig diskussion herinde” (Bilag 2: 196). Strategien med at bruge Fa-

cebook som markedsføringskanal, er altså ikke med hans gode vilje. Danske Spil kan ikke både få en rendyr-

ket marketingskanal og samtidig drage fordel af de sociale medier. Skal mediet bruges korrekt, er Danske 

Spil nødt til at forholde sig til, at Facebook er et socialt medie, hvor interaktion mellem brugeren og virk-

somheden er i højsædet. Hvis man ikke køber denne præmis, vil tilstedeværelsen ikke være succesfuld (Eb-

besen & Haug, 2011). 

Charlotte Jørgensen (Jørgensen, 2012) forklarer i denne forbindelse vigtigheden af, at man udelukkende er 

til stede på de sociale medier der er relevante for ens virksomhed. Og i det øjemed kan det virke irrelevant, 

at Danske Spil både har en Facebookside for Zezam, Dantoto og Quick, hvor der for det første ikke er man-

ge fans, og for det andet ikke bliver gjort noget større arbejde ud af at udnytte platformens oplagte mulig-

hed, nemlig at indgå i dialog med forbrugerne. Dette indrømmer Michael Vilster også selv: ”Jo, det fungerer 

absolut som reklame. Tag for eksempel Quick. Det er et af de produkter, som er svære at tale om. Det har vi 

nu også snakket om i et år til halvandet” (Bilag 2: 198).  

Derudover er man hos Danske Spil blevet overrasket over udgifterne i forbindelse med arbejdet på de soci-

ale medier. Facebook er muligvis en gratis platform at benytte, men alle kampagner, applikationer og mar-

kedsføring af de enkelte produkter koster jo penge, og så er det lige pludselig ikke gratis længere. Det er et 

problem for flere af produkterne, idet de ikke har nogen penge til rådighed (Bilag 2: 198). Når produkterne 

ikke har nogle penge til rådighed, og samtidig ikke formår at skabe dialog med brugerne, står virksomheden 

med nogle Facebooksider, som de aldrig rigtig kommer til at bruge, og som i virkeligheden bare er der for at 

være der. Michael Vilster er enig i denne problemstilling, men gør rede for, at der eksisterer forskellige 

succeskriterier hos de forskellige produkter, og at det i høj grad blot handler om synlighed, altså at få bru-

gerne til at se de forskellige produkter. Han medgiver eksempelvis at Quicks Facebookside burde være luk-

ket, og at aktiviteten herpå indikerer det samme (Bilag 2: 199).  
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8.3.3 – Danske Spil lytter ikke 

Før man overhovedet kan begive sig i kast med arbejdet på de sociale medier, bør man, ifølge Li & Bernoff 

(2008), starte med at lytte til hvad der bliver sagt på de sociale medier om virksomheden. Starter man ikke 

med at lytte, ved man ikke hvad forbrugerne vil have, og på den måde er der en stor sandsynlighed for, at 

virksomheden kommer skævt ind på forbrugerne fra starten af. Et eksempel på manglende lytning i Danske 

Spils organisation er en manglende supportprofil på forummet BetXpert. Dette betyder, at Danske Spil ikke 

får de relevante inputs, som kan hjælpe virksomheden med at forbedre dens forretningsgang således man 

bedre kan imødekomme forbrugernes forventninger ved at agere herefter. Dette kom til udtryk i imageana-

lysen, hvor de forskellige problemstillinger indikerer, at Danske Spil enten ikke lytter til hvad forbrugerne 

siger om dem online, eller at de, endnu værre, er ligeglade.  

I samme ombæring har Danske Spil en supportprofil på Pokernet, styret af produktchef Martin Grønnehøj. 

Denne profil er dog udelukkende aktiv i dialogen i forbindelse med Danske Spils pokerkampagner, hvis der 

er forvirring omkring forståelsen af disse. Når der har været kritik af virksomheden som helhed, får kritik-

ken lov til at hobe sig op, hvilket er kritisabelt, da medlemmerne må antages, potentielt om ikke andet, at 

være blandt virksomhedens kernekunder. De får derfor ikke en følelse af, at deres kritik bliver hørt.  

8.3.4 – Danske Spil er uærlige i kommunikationen 

Herudover er der yderligere en problemstilling i, at mange brugere ikke mener, at Danske Spil er åbne eller 

ærlige i deres kommunikation. Dette ses blandt andet i Tage Lægaard-sagen, hvor Thomas Rørsigs svar til 

de forskellige medier, i brugernes øjne fremstår uærlige eller lukkede (Bilag 1: 131+132+133). Det samme 

er tilfældet i pokersagen, hvor brugerne afslørede Danske Spil i at kommunikere uærligt om bevæggrunden 

for, at man ikke ønskede at udbyde poker. I stedet for et ærligt svar om at man ikke kunne være konkur-

rencedygtig på markedet og at man ikke havde en platform tilgængelig, forsøgte Danske Spil at fremstå 

mere ansvarlig end konkurrenterne ved at sige, at spillet ikke harmonerede med virksomhedens værdi-

grundlag. Brugerne får således ikke den forventede ærlighed fra virksomheden i nogle af de sager, der er 

aktuelle for dem. Dette er endnu en faldgrube, som virksomheder bør undgå, når de er til stede på de so-

ciale medier. For selvom beskeden fra Danske Spils side måske ikke er direkte kommunikeret på de sociale 

medier, betyder paradigmeskiftet online, at brugerne har mulighed for dele og kommentere på alt i det 

virtuelle univers. Derfor vil problemstillingen, før eller siden, finde vej til de sociale medier, hvor man da er 

nødt til at forholde sig til den.  

Hvis en virksomhed er uærlig eller har manglende åbenhed i sin dialog med forbrugerne, kan dette give 

alvorlig bagslag, da dedikerede forbrugere ifølge Jon Loomer (2012), vil gøre alt for at finde frem til sand-
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heden. Indtil sandheden er kommet frem, vil lukket kommunikation blot blive fortolket som at virksomhe-

den dækker over noget, hvilket medfører, at brugerne vil miste tillid. Netop dette problem oplever Danske 

Spil, da manglende kommunikation medfører en undring, hvilket fører til diskussion af forskellige konspira-

tionsteorier blandt brugerne. Michael Vilster vil dog meget gerne være ærlig i sin kommunikation med bru-

gerne på de sociale medier, og derfor gør han også alt for at besvare brugernes henvendelser, selvom disse 

er af negativ karakter. Dette er, ifølge Wirtz et al. (2010: 184), et must, hvis man vil overleve på de sociale 

medier i dag, da dette giver et billede af en virksomhed der rent faktisk tager hånd om sine udfordringer, og 

ifølge Michael Vilster har man ikke noget imod at lade kritikken udfolde sig: ”Jeg synes ikke der er noget 

galt med det, og hvor det i gamle dage, måske for fem år siden, ville være ”få det af vejen”, er det mere i 

dag sådan, at kan vi ikke stå til måls med det der bliver sagt, så skal vi jo have det fikset. Det er min klare 

holdning. Ellers skal man slet ikke være på de sociale medier. Jeg betragter det således, at vi har inviteret 

brugerne lige op på den anden side af vinduet og stå, og så kan vi ikke bagefter sige, at vi ikke gider snakke 

med dem…” (Bilag 2: 206).  

Nikoline Christensen (2012), som er kommunikationskonsulent hos det anerkendte kommunikationsbu-

reau, Bro Kommunikation, bakker op om denne holdning, og hun pointerer i øvrigt, at negativ feedback ikke 

blot skal ses som noget negativt. Feedbacken giver virksomheden en mulighed for at rette op på nogle ting, 

som brugerne ikke mener, er optimale, og da en succesfuld tilstedeværelse på de sociale medier i høj grad 

er afhængig af brugernes blåstempling, bør denne feedback bruges konstruktivt, således at virksomheden i 

stedet lærer noget.  

Dette råd følger Danske Spil i høj grad i forbindelse med Operation X-udsendelsen, der rullede over skær-

men i slutningen af november 2013. Her oprettede Danske Spil et opslag på Kundecenterets Facebookside 

(Facebook, 2013), hvor kritikken af Danske Spil fik frit løb blandt brugerne. Michael Vilster besvarede samt-

lige henvendelser i tråden personligt, hvor han både var ærlig og oprigtig ked af situationen. Det medførte, 

at brugerne i stedet for udelukkende at svine virksomheden til, både gav Danske Spil ’synes godt om-

tilkendegivelser’ på deres besvarelser og svarede konstruktivt tilbage. Flere brugere var på baggrund af 

sagen rasende, men Danske Spils ærlige og velovervejede respons, udgjorde i den grad en form for ’damage 

control’, og udviklingen i tråden kunne have været af væsentlig værre karakter end det var tilfældet. 

8.3.5 – Danske Spil har personlighed 

I forbindelse med respons på feedback, har Danske Spil forsøgt at tilpasse sig efter endnu et af eksperter-

nes råd til online kommunikation. På de fleste af Facebooksiderne har man en aftale om, at afsenderen af 

en besked fra Danske Spil underskriver sig med navn, således brugeren får en fornemmelse af, at der sidder 
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et menneske bag skærmen. ”Holdet (kundeservice) er på seks-otte mennesker, som alle underskriver sig 

med navn. Det har jeg anbefalet dem” (Bilag 2: 200), forklarer Michael Vilster, mens han ærgrer sig over, at 

Lottos nye reklamebureau har dikteret, at der i bunden af hvert kampagneopslag står ’Din kupon – din 

drøm’ i stedet for en decideret afsender: ”Jeg mener dog, at det personlige ryger her. Så bliver det utvety-

digt en kampagne, og dermed kan det ikke betale sig, at vi skriver navn bag vores opslag, idet det ikke tyder 

på, der sidder et menneske bag skærmen, og at vi i stedet blot sprøjter kampagnemateriale ud” (Bilag 2: 

201). Idet der ifølge Michael Vilster ikke eksisterer noget samarbejde mellem de forskellige folk der kom-

munikerer på produkternes sociale mediekanaler (Bilag 2: 201), kan man frygte, at Lotto-eksemplet bliver 

fulgt op hos de øvrige brands, således Danske Spil mister den personlige forbindelse til brugerne. 

8.3.6 – Plads til forbedring 

Som analysen påpeger, er der flere af sociale medie-eksperternes råd, som Danske Spil ikke følger. Virk-

somheden har eksempelvis aldrig haft, og har fortsat ikke, en klar strategi for hvordan markedet på de soci-

ale medier bør penetreres, blandt andet fordi de ikke lytter til deres interessenter på de relevante sociale 

medier. Herudover benytter man i overvejende grad de sociale medier som markedsføringskanal og ikke 

som socialt værktøj, hvilket er i strid med præmissen for at operere herpå. Derfor høster Danske Spil ikke 

gevinsten af de nye muligheder som opstår med de sociale medier, da man med den nuværende strategi 

forsætter med at sende det samme budskab, blot på nye platforme (Ebbesen & Haug, 2011). 

Det er ydermere brugernes opfattelse, at Danske Spil kommunikerer uærligt. Dette harmonerer ikke med 

tilstedeværelsen på de sociale medier, da uærlig kommunikation kan sprede sig som en steppebrand, og 

påvirke virksomhedens image negativt.   

På enkelte punkter er Danske Spil dog på rette spor. Michael Vilster gør blandt andet en ihærdig indsats for 

at få en personlig forbindelse til brugerne på de sociale medier. I den forbindelse har han anbefalet, at de 

medarbejdere der kommunikerer med brugerne online underskriver sig med navn, således brugerne får en 

følelse af at snakke med et rigtigt menneske, og ikke blot et firmalogo. Michael Vilsters gode intentioner 

drukner dog i markedsføringskampagner, som i høj grad overdøver dialogen, og gør kommunikationen in-

konsistent og forvirrende. Dette er med til at give et samlet billede af en virksomhed, der lettere febrilsk 

leder efter fodfæste i den virtuelle verden. 
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I det følgende vil fire anbefalinger til Danske Spil fremgå på baggrund af forrige analyser. Disse anbefalinger 

vil være opbygget som en handlingsplan med forskellige trin. De fire trin bør Danske Spil følge i kronologisk 

rækkefølge for at opnå succes med kommunikation af CSR på de sociale medier.  

 

Figur 8 - Firetrins anbefaling til Danske Spil (Egen tilvirkning) 

9.1 Trin 1 – Lyt til de sociale medier 

Danske Spil kan imødekomme mange af de forventninger og krav, som der bliver stillet til dem ved først at 

undersøge, hvordan de bliver omtalt på de sociale medier i forbindelse med ansvarlighed, netop som til-

fældet var i imageanalysen. De sociale medier er kraftfuldt fænomen, som tilbyder virksomheder nogle 

unikke muligheder for at få feedback på deres arbejde. Uanset om denne feedback er negativ eller positiv 

kan den bruges konstruktivt og indgå i udviklingen af virksomheden (Christensen, 2012). Derfor bør Danske 

Spil afsætte ressourcer til at overvåge de sociale medier. 

Havde Danske Spil brugt tid på at lytte til de sociale medier, havde de opdaget at brugerne herpå, opfatter 

Danske Spils rolle i forhold til ansvarlighed væsentligt anderledes end de selv gør, hvorfor en yderligere 

CSR-indsats synes nødvendig. Det er dog vigtigt at påpege, at Danske Spil aldrig bliver færdig med at lytte til 

de sociale medier, idet brugerne konstant genererer nyt indhold. Det betyder, at virksomhedens position er 

til evig forhandling, hvorfor tilstedeværelsen på, og arbejdet med, de sociale medier er en cirkulær proces 

som aldrig slutter. 

Udover at Danske Spil ville blive bekendt med nogle af de sager, hvor en indsats muligvis kunne forbedre 

deres image, ville Danske Spil også opnå følgende interessante erkendelser, der sætter virksomhedens CSR-

arbejde i relief: 
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1. Som statsejet virksomhed er der et større pres fra brugerne og regeringen om ansvarlighed, da det 

forventes at virksomheder ejet af dem som sætter reglerne i samfundet, nødvendigvis skal yde en 

større indsats end øvrige virksomheder. 

2. En virksomhed i spillebranchen vil aldrig kunne opfattes som værende 100 procent ansvarlig af bru-

gerne, da deres produkter eller servicer volder skade. 

3. Virksomheder i kontroversielle brancher er ofte underlagt yderligere CSR-reguleringer i loven end 

andre virksomheder. Det betyder at brugerne i nogen grad ser Danske Spils arbejde med CSR som 

værende tvungen, hvorfor der forventes mere af virksomheden. 

Disse betragtninger viser således, at forventningerne om at Danske Spil yder en massiv indsats i forhold til 

CSR, er store. Dog vil Danske Spil, uanset hvor stor indsats de ligger for dagen, aldrig blive opfattet som en 

fuldstændig ansvarlig virksomhed. Alligevel er der muligheder for at opnå troværdighed, og dermed et bed-

re image, hvis man i sin kommunikation er ærlig omkring virksomhedens udfordringer, og samtidig yder en 

stor indsats (Yani-de-soriano, 2012). 

9.2 Trin 2 – Optrap engagementet 

Da det i analysen er et gennemgående tema, at Danske Spil bliver opfattet som en uansvarlig virksomhed, 

bliver Danske Spil nødt til at forsøge at ændre dette image i en positiv retning. For at gøre dette må et stør-

re engagement i form af integrering af CSR i den daglige forretningsgang foregå. Virksomheden bør dermed 

forsøge at tænke CSR ind i alt, også selv om virksomheden befinder sig i en kontroversiel branche. Når CSR, 

som det på nuværende tidspunkt gør sig gældende, ikke gennemsyder virksomheden, bliver det problema-

tisk at opnå nogen form for ”shared value”, hvorfor arbejdet med CSR udelukkende bliver en udgift for virk-

somheden.  

Danske Spil kan eksempelvis tage fat på de forskellige problemstillinger og efterkomme brugernes ønsker. 

Blandt andet synes en bedre balancegang mellem etik og økonomi at være vejen frem, hvis brugernes 

holdninger skal ændres. Det er nemlig en generel holdning, at Danske Spil har for meget fokus på økono-

misk vækst på bekostning af de samfundsproblemer de selv skaber. Ved forbedring af image via større en-

gagement, vil der således være mulighed for at opnå troværdighed frem for skepsis når der i fremtiden skal 

kommunikeres. 

9.3 Trin 3 - Kommunikér faktuelt, åbent og ærligt  

Når Danske Spil har lyttet til de sociale medier, efterkommet brugernes forventninger via øget engagement, 

og som resultat deraf forbedret deres image, kan de begynde at overveje kommunikation af CSR. Men det 
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er ikke lige meget hvordan de gør dette. Ved kommunikation på de sociale medier om Danske Spils CSR-

tiltag, er det for det første vigtigt at beskederne ikke forekommer komplekse eller svære at verificere. Bru-

gerne ønsker nemlig, vigtigst af alt, at se resultaterne af virksomhedens CSR-aktiviteter. Derfor bør Danske 

Spil med fordel kommunikere fakta, så brugerne rent faktisk kan se, hvad der kommer ud af virksomhedens 

tiltag. De bør således vente med at kommunikere til de har fået lavet undersøgelser, der med faktuelle tal, 

påviser hvor meget virksomheden eksempelvis har afhjulpet ludomani (Schmeltz, 2011: 34). I øjeblikket 

baserer Danske Spil sin indsats mod ludomani på en undersøgelse fra 2005. Det mener vi ikke, er et validt 

grundlag, da der imidlertid er sket stor teknologisk udvikling, således tilgængeligheden af spil, samt udval-

get har ændret sig drastisk. 

Herudover bør Danske Spil sætte en større indsats ind på at være åbne i kommunikationen, og på den må-

de invitere forbrugerne til dialog - også om de problemstillinger, der umiddelbart kan være svære at tale 

om. I forbindelse med invitation til dialog er det ligeledes et ufravigeligt krav, at Danske Spil er ærlige i de-

res kommunikation. Hvis Danske Spil er åbne men ikke ærlige, vil invitation til dialog med stor sandsynlig-

hed fremkalde en negativ reaktion, idet forbrugerne i dag afslører uærlig kommunikation, især hos virk-

somheder som er transparente.  

 Åbenhed og ærlighed i kommunikationen er derfor med til at bygge relation til forbrugerne samt øge tro-

værdigheden hos disse. Hvis Danske Spil formår at bygge et image som værende ærlige og åbne, vil de få 

langt mere interesse for deres kommunikation på de sociale medier. 

9.4 Trin 4 – Genovervej strategi på de sociale medier 

Før Danske Spil kan starte med at kommunikere CSR på de sociale medier, bør de overveje at strukturere 

arbejdet med disse væsentligt bedre. Når CSR skal forankres i hele forretningen gælder dette nemlig også 

på de sociale medier, hvor Danske Spil stadig ikke har en decideret strategi. Denne mangel medfører, at der 

i organisationen ikke er enighed om hvordan kommunikationen på virksomhedens Facebooksider skal fore-

gå. Danske Spil har flere forskellige aktører til at kommunikere på de sociale medier. Disse har hver deres 

holdning til hvordan platformen bør udnyttes, og dette skaber inkonsistens i kommunikationen med for-

brugerne. Hvor Michael Vilster ønsker at fremme dialogen, er det målet for reklamebureauerne at bruge de 

sociale medier som marketingskanal. Men da analysen viste at virksomhedens fokus på indtægt var hoved-

årsagen til at virksomheden blev opfattet som social uansvarlig, kan Danske Spil ikke succesfuldt kommuni-

kere CSR på de sociale medier, og i den forbindelse bygge dybere relationer med brugerne, så længe de 

sociale medier primært bruges som marketingskanal for at tjene flere penge, og så længe Danske Spils ima-

ge blandt brugerne online forholder sig som det gør.  
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Da denne afhandling søgte at afdække hvordan Danske Spil kan styrke relationen til deres forbrugere gen-

nem arbejdet med CSR og kommunikationen heraf på de sociale medier, indledte vi med at foretage en 

undersøgelse af hvordan Danske Spils image kom til udtryk blandt forbrugerne på de online sociale medier i 

forhold til ansvarlighed. Derudover foretog vi to kvalitative interviews, hvorefter resultaterne blev holdt op 

mod hinanden i bestræbelserne på at afdække hvorvidt der var ligevægt i relationen mellem virksomheden 

og forbrugerne. 

Her fandt vi frem til, at Danske Spil i overvejende grad bliver opfattet som en uansvarlig virksomhed, hvilket 

står i stærk kontrast til virksomhedens egen identitetsopfattelse. Danske Spil mener nemlig selv, at deres 

arbejde med CSR er tilstrækkeligt og endda går ud over normerne for virksomheder i branchen. Dog indike-

rer brugernes fortolkning af Danske Spils image, at virksomhedens arbejde med CSR ikke er fuldt ud foran-

kret i virksomheden. Den store CSR-mæssige udfordring for Danske Spil er, at virksomhedens forretnings-

grundlag i høj grad medvirker til udbredelsen af et alvorligt samfundsproblem i form af ludomani. Virksom-

heden vil af den årsag have store udfordringer med at integrere CSR som en grundlæggende del af deres 

forretning. Derudover opstår der yderligere en udfordring idet Danske Spil er en statsejet virksomhed. Der 

er nemlig større forventninger fra samfundet til, at statsejede virksomheder er med til at sætte dagsorde-

nen indenfor social ansvarlighed. Analysen viste i den forbindelse at Danske Spil har primær fokus på, at 

virksomheden er rentabel, mens arbejdet med ansvarlighed bliver skubbet i baggrunden. Dette er medvir-

kende til, at Danske Spil får svært ved at skabe ”shared value”.  

Det dårlige image og virksomhedens manglende engagement i arbejdet med CSR medvirker desuden, at 

Danske Spil har svært ved at fremstå troværdige i deres kommunikation af CSR på de sociale medier. I den 

forbindelse er det ligeledes vigtigt at pointere, at Danske Spil ikke formår at udnytte præmissen for tilste-

deværelsen på de sociale medier. Platformen benyttes i overvejende grad til markedsføring af produkter 

frem for at indbyde til dialog, hvilket hæmmer muligheden for at opbygge relation til forbrugerne.  

Ovenstående problemstillinger betyder dog ikke, at Danske Spil står uden muligheder for at styrke relatio-

nen til deres forbrugere. Danske Spil kan via et øget engagement i arbejdet med CSR imødekomme mange 

af forbrugernes forventninger, hvilket kan bidrage til at ændre fortolkningen af Danske Spils CSR-indsats, 

således virksomhedens image forbedres. Dette kan blandt andet opnås ved at lytte til hvad brugerne siger 

om virksomheden på de relevante sociale medier.  

For at Danske Spil kan styrke relationen til deres forbrugere via brug af de sociale medier som kommunika-

tionskanal, bør de genoverveje formålet med virksomhedens tilstedeværelse på platformen. I stedet for at 

fokusere på marketing, bør virksomheden i højere grad benytte de sociale medier til at interagere med 
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dens forbrugere. Danske Spil bør desuden helt grundlæggende inkorporere en strategi på tværs af afdelin-

gerne, således kommunikationen er strømlinet. I den forbindelse kan Danske Spil med fordel ændre tilgan-

gen til deres kommunikation af CSR. På trods af, at Danske Spil befinder sig i en kontroversiel branche, skal 

virksomheden nemlig ikke frygte at være åben og ærlig i dens CSR-kommunikation med forbrugerne. Dette 

er nemlig med til at forbedre relationen til disse, hvilket blev eksemplificeret ved Danske Spils håndtering af 

Operation X-sagen på virksomhedens Facebookside.  

Selvom Danske Spil skulle følge de anbefalinger der er opstillet i afhandlingen, er det ikke ensbetydende 

med, at virksomheden vil opnå de resultater, vi har analyseret os frem til. Danske Spil er nemlig på mange 

måder en unik virksomhed, og virksomhedens forretningsgrundlag er helt fundamentalt en kontrast til ar-

bejdet med CSR, hvilket gør det vanskeligt at forudse forbrugernes reaktion. 
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