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Executive Summary 

This thesis focuses on the communication by the Danish businesses and the Danish government in 

relation to corporate social responsibility (CSR). Globalization has pushed for many Danish 

businesses to integrate new measures in order for them to stay competitive, and an increasing 

number of businesses working with CSR have therefore occurred. In that, it is furthermore 

important to notice, that CSR is a voluntary measure. 

Studies show that CSR may add to business reputation enabling them to obtain a stronger loyal 

workforce. Furthermore, studies show that CSR may enable product development, and many 

executives and business managers have expressed an openness and willingness to work with CSR. 

However, many executives and managers have also expressed a lack in CSR knowledge and skills.  

Yet, in 2008, the Danish government published an action plan on corporate social responsibility 

while introducing an amendment forcing Danish listed businesses to relate to CSR. The press 

release presenting the Government’s action plan states that the amendment should get businesses to 

take a stand on CSR. Though the Government in the action plan explains how it will publish 

websites and portals for businesses to seek help in regards to CSR, the concerns by the executives 

and managers are still visible. In structuring the communication by the Danish businesses and the 

Danish government, this thesis conducts a discourse analysis by the method of Fairclough. This 

discourse analysis functions as foundation for understanding which positions enables the Danish 

businesses and the Danish government to communicate. This is elaborated in a discussion including 

a Foucault way of thinking. 

Furthermore, the thesis studies how it is possible for the Danish government to create amendments 

and participate in a matter that is in fact voluntary. The thesis therefore conducts an analysis of the 

government technology used by the Government; presenting an understanding of to what extent the 

technology is used. The analysis is based on the governmentality concept by Foucault, and further 

examines the position of the Danish government. The use of such governmentality furthermore 

enables an observation of how the Danish government may be bordering to fiddling with political 

correctness. 

Keywords: governmentality, business communication, Foucault, Fairclough, discourse analysis, 

CSR. 
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Introduktion 

I løbet af de seneste år har et stigende antal danske virksomheder udviklet og integreret initiativer 

omhandlende virksomheders sociale ansvar. På visse områder har virksomheder deraf også udtrykt 

et proaktivt ansvar for samfundet ved at udtrykke deres opmærksomhed omkring bæredygtighed, 

bæredygtig udvikling, virksomheders samfundsansvar, corporate social responsibility (CSR), etc. 

Umiddelbart synes der at herske et omfattende fokus på miljø og klima problematikken, og miljø- 

og klimavenlige initiativer synes ligeledes at være på alles læber og i virksomheder på tværs af 

brancher.  

I dagens globaliserede verden synes det ikke længere at være et spørgsmål om, at man skal arbejde 

med CSR, men nærmere hvordan. I og med at netop ”alle” arbejder med CSR, lader det ikke 

længere til at blive indarbejdet for at udtrykke en villighed til at gøre godt for samfundet, men 

rettere en nødvendighed for at følge med et stigende markedspres og dette eksempelvis i form af 

konkurrenceparametre og virksomhedsomdømme.  

Denne bevægelse i retning af CSR som værende en strategisk fordel er interessant, eftersom at CSR 

egentligt er en frivillig, kostelig, tidskrævende strategi, som adresserer problemstillinger, som i en 

økonomisk tankegang ikke vedrører virksomheder. I denne forstand bliver det da interessant ikke at 

undersøge hvad virksomhederne kommunikerer vedrørende deres CSR, men hvordan og hvorfor de 

kommunikerer, som de gør.  

Ved at følge denne udvikling samt hvad der kan betegnes, som at virksomheder påtager sig en ny 

rolle, kommer en stigende interesse fra regeringen til syne. For selvom corporate social 

responsibility er netop dette, virksomheders sociale ansvar, synes den danske regering i et øget 

omfang at deltage i CSR debatter og udtrykker ofte ønsker og meninger gennem medierne. Nogle 

mener endda, at politisk handling på CSR området er nødvendigt for at kunne sikre, at 

virksomheder holdes ansvarlige for deres CSR politikker og handlinger (Murray, 2003). 

Det bliver i stigende grad tydeligere, hvordan regeringen ønsker at assistere, hjælpe og guide danske 

virksomheder i deres arbejde med CSR, bl.a. gennem oprettede hjemmesider, netværker og fora. 

Yderligere er et betydeligt fokus på CSR observeret i den nye udvidelse af regnskabsloven, som 

trådte i kraft i regnskabsåret 2009. Dette indikerer, at selvom CSR er et frivilligt område, er det 

paradoksalt også et område, som regeringen nu arbejder og lovgiver indenfor.  
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Vallentin & Murillo (2009) har følgende kommentar på netop denne observation: 

Before, government intervention in CSR would be associated with undue and potentially harmful 

interference imposing additional costs on business. Now, increasingly, government works not to put 

social or environmental restraints on private companies, but to help them identify/create and act 

upon strategic opportunities in their environment.  

(Vallentin & Murillo, 2009) 

Dette muliggør en WIN-WIN-WIN situation for virksomheder, regeringen og samfundet. 

Virksomheder vinder gennem at opnå bedre omdømme samt en potentiel markedsfordel. 

Regeringen vinder i og med, at den kan udnytte virksomhedernes indsats til at udvikle samfundet. 

Samfundet vinder i det, at der udvikles bedre produkter, bedre miljø, sundhedsstandarder, etc. 

Med den nye lovgivning ønsker regeringen at hjælpe virksomheder med at identificerer, udvikle og 

handle på strategiske muligheder. Dog er det interessant, at regeringen, via lovgivning, da tvinger 

virksomheder til at forholde sig til et område, der egentlig er frivilligt. Der kan dermed siges at være 

relevant at undersøge konstitueringen af en liberal styringsrationalitet, hvilken, ifølge Mitchell Dean, 

afhænger af en tilblivelse eller fremkomsten af styring som processer, der findes i samfundet1. 

1.1 PROBLEMSTILLING OG – FORMULERING 

Som studerende i politisk kommunikation og ledelse og med en bachelorgrad i engelsk og 

kommunikation og interesse i virksomhedsetik, finder jeg det relevant at undersøge forholdet i 

virksomheders sociale ansvar. Sammenhængen mellem regering og virksomhed og hvordan disse 

influerer hinanden, er allerede blevet omfattende behandlet af andre. Til gengæld er observationer 

af disses kommunikation og argumentation i relation til CSR relativt få, og er derfor fokusset i 

denne afhandling. Jeg fandt det derfor relevant at undersøge danske virksomheders og den danske 

regerings diskurs og argumentation, hvilket har medført følgende problemformulering: 

Hvordan konstitueres CSR i samspil med regeringen og hvordan kan diskursen om CSR bruges 

som styringsredskab? 

                                              

1 Dean argumenterer for, at loven ikke længere kun skal forstås som et suverænt magtinstrument, men som en komponent i den 
liberale styringsteknologi (Dean, 2008). 
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For at kunne besvare dette spørgsmål fandt jeg det nødvendigt at konstruere en fælles forståelse af 

CSR. Derfor vil bl.a. resultater fra eksterne CSR rapporter og undersøgelser blive omhandlet og 

disse vil fungere som indikatorer for at kunne forstå den nuværende situation i en globaliseret 

verden. Denne del vil også fokusere på internationale og nationale organisationers strukturer og 

disses CSR strukturering, for at kunne forstå den nuværende situation og hvordan dette kan have 

påvirket den danske regering i forhold til CSR. 

1.2 KONCEPTDEFINITION 

I denne afhandling bliver termerne ”forretning” og ”virksomhed” brugt flere gange. For at gøre 

definitionen og brugen af disse ord fuldt forståelige skal begge termer forstås i henhold til 

definitionen af Steiner & Steiner, netop som organisationer, der dækker over produktion, 

finansiering, handel, service og andre økonomiske industrier med målsætning om at dække et behov 

via produkter og services (Steiner & Steiner, 2003). En definition af regering samt samfund kan 

også forstås ud fra Steiner & Steiner i deres definition af regeringen som værende en struktur i 

samfundet og som autoritært implementerer og udfører politikker og lovgivning, mens samfundet er 

et netværk af menneskelige relationer (Steiner & Steiner, 2003). 

Derudover vil afhandlingen komme ind på området styring og den danske regerings brug af 

styringsteknologier og redskaber. Denne afhandling lægger sig i denne forstand op ad Deans 

forståelse af styring (at styre eller at lede), hvilket er afspejlet i følgende citat: 

”Governance may be any form of calculated and rational activity. It is executed by a variety of 

authorities and organs, makes use of a variety of techniques and forms of knowledge, and seeks to 

shape our behavior by operating through our wishes, interests, and convictions. Governance is 

executed with the intention of specific, but changing goals and has relatively unpredictable 

consequences, effects and result.” (Dean, 2008) 

Ydermere er liberalisme igennem denne afhandling forstået som en politisk styringsform i den 

forstand, at liberalisme designerer brugen af frie subjekters kapacitet for at kunne opnå 

liberalismens mål (Dean, 2008). Igennem denne forståelse bliver det undersøgt, hvordan regeringen 

bruger liberalismen som styringsform overfor virksomhederne. 

Som regeringens og virksomhedernes argumenter undersøges, er det nødvendigt at noterer, at det 

vil blive studeret hvordan de, i deres diskurs, søger at optimere deres egen interesse.  
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Eksempelvis skal den politiske styring forstås som hvilken som helst kalkuleret, politisk aktivitet 

som er en aktivitet med målsætning om at influere, modstride eller bibeholde styringsmagten (Dean, 

2008). En fælles forståelse for corporate social responsibility vil blive introduceret i den næste del 

af afhandlingen (jf. 2.1 CSR Studiet). 

1.3 METODE 

I det følgende afsnit vil afhandlingens analysestrategi blive præsenteret. Ifølge Esmark, Laustsen & 

Andersen (2005) er en analysestrategi en praksis, som muliggør en videnskabelig observation til at 

observere den sociale konstituerings proces. Andersen uddyber dette i en redegørelse, for hvordan 

man kan konstruere andres observationer som objekt for ens egne observationer med formål at 

beskrive, hvorfra disse er blevet observeret – sagt med andre ord, observationer af andres 

observationer (Andersen, 1999). Det er dog vigtigt at have for øje, at dette betyder at beslutninger 

foretaget i denne afhandling ikke er indifferente, men influerer på konklusionen til sidst. 

1.3.1 CSR-studiet 

For at skabe et fælles udgangspunkt og for at forklare denne afhandlings opfattelse af CSR vil 

afhandlingens første del, som tidligere nævnt, præsentere CSR. Dette vil samtidig lede frem til 

undersøgelsen af de danske virksomheders kommunikation omkring CSR. Præsentationen vil danne 

et overblik af termer, praktikker og lederes forståelse og ønsker omkring CSR.  

1.3.2 Empiri-studiet 

Empirien vil blive præsenteret og studeret i form af en diskursanalyse fortaget på virksomhedernes 

og regeringens kommunikation omkring CSR. Diskursanalysemetoden er valgt, da den udgør en 

måde, hvorpå man kan analysere kommunikative akter i kontekst ved at benytte en metode, som er 

rigoristisk og baseret på videnskabelige principper (Mills, 1997). Endvidere skal 

diskursanalysemetoden skelnes fra den traditionelle form for lingvistik (grammatisk niveau) i og 

med, at den handler på et diskursivt niveau med større enheder og strukturer og som noget, der 

producere noget andet (Mills, 1997). 
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1.4 EMPIRI 

Denne afhandlings empiri bygger på kommunikationen omkring CSR fra den danske regering samt 

de danske virksomheder i perioden for regnskabsåret 2009 for virksomhederne og for perioden 

sommer 2008 for den danske regering. Hvad gælder afhandlingens første del, CSR studiet, vil 

denne trække på meninger udtrykt i avisartikler og undersøgelser i modsætning til afhandlings 

anden del, som vil behandle empirien via diskursanalyse.  

CSR studiet vil bl.a. trække på erfaringen fra den KPMG analyse, som blev udført af YouGov 

Zapera A/S om CSR og danske virksomheders samarbejde med non-governmentale organisationer 

(NGOs). Denne analyse bliver inkluderet med henblik på at virke et eksempel af en konkret og 

komplet undersøgelse (bilag 5). KPMG analysen vil da fungere som understøttende empiri for CSR 

studiet og dermed en form for eksemplarisk sekundær empiri. Deraf kan man da forstå empirien 

som opdelt i en primær del (virksomheders og regeringens CSR kommunikation) og en sekundær 

del (avisartikler og undersøgelser omhandlende CSR). 

Det empiriske objekt er dermed CSR kommunikation og dette er samlet fra henholdsvis regeringens 

handlingsplan, publiceret på Erhvervs- og Økonomiministeriets hjemmeside 

(www.oem.dk/sw21525.asp) samt virksomhedernes årsrapporter og hjemmesider. 

1.4.1 Den danske regerings kommunikation 

Denne afhandling forholder sig til regeringens kommunikation omkring CSR i form af 

handlingsplanen ”Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar”(jf. bilag 1) og den tilhørende 

pressemeddelelse (jf. bilag 2), der udkom i forbindelse med handlingsplanen.  

Da den danske regering besidder rollen som den udøvende magt i Danmark og da regeringen i de 

seneste år for alvor er begyndt at deltage i CSR debatten, kan det siges, at ”CSR-spillet” mellem 

virksomhederne og regeringen er blevet tættere. Det er derfor interessant at se på regeringens CSR 

kommunikation.  

Handlingsplanen blev publiceret i maj 2008 med hensigten at promovere virksomheders sociale 

ansvarlighed og opmuntre danske virksomheder til at drage fordel af at være i en førende position 

på globalt plan, hvad angår CSR. 
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1.4.2 De danske virksomheders kommunikation 

For at kunne strukturere virksomhedernes kommunikation samt for at danne ramme om et omfang 

og en afgrænsning, opererer afhandlingen med virksomheder fra C20 indekset. Dette valg er truffet, 

eftersom disse virksomheder repræsenterer de mest handlede aktier på den danske fondsbørs2. Dog 

skal det bemærkes, at da A. P. Møller Mærsk er noteret med to forskellige aktier, vil denne 

afhandling kun behandle 19 virksomheder. Følgende er en illustration til at give et overblik af disse 

virksomheder og hvilke brancher, de tilhører. 

 

Virksomhed Industri Forkortelse 

A. P. Møller Mærsk Søfart Mærsk 

Carlsberg A/S Forbrugsvarer Carlsberg 

Norden A/S Søfart Norden 

Danisco Forbrugsvarer Danisco 

Danske Bank Bank/Finans Danske Bank 

DSV Transport DSV 

FLSmidth & Co Byggeri FLSmidth 

Genmab Bioteknologi Genmab 

H. Lundbeck Medicinal Lundbeck 

Jyske Bank Bank/Finans Jyske Bank 

NKT Holding A/S Maskinteknik NKT 

Nordea A/S Bank/Finans Nordea 

Novo Nordisk Medicinal Novo Nordisk 

Novozymes Bioteknologi Novozymes 

Sydbank Bank/Finans Sydbank 

Topdanmark Forsikring Topdanmark 

TrygVesta Forsikring TrygVesta 

Vestas Wind Systems Energi Vestas 

William Demant Holding   WDH 

Figur I: Danske virksomheder 

Det er forskelligt, hvordan de respektive virksomheder kommunikerer omkring deres CSR. Nogle 

har udgivet CSR rapporter, mens andre inkorporerer det i deres årsrapport samt på deres 

hjemmeside.  

For hver virksomhed er CSR kommunikationen samlet fra det sted, der blev fundet mest 

hensigtsmæssigt, i forhold til hvor den enkelte virksomhed har valgt at samle kommunikationen. 

Det vil sige, at for nogle virksomheder er kommunikationen hovedsageligt hentet fra deres 

hjemmesider, mens for andre er kommunikationen hentet fra deres CSR rapport.  

                                              

2 OMXC20; jf. (Københavns Fondsbørs). 

Industrirepræsentation   
Bank/Finans 4 

Bioteknologi 2 

Byggeri 1 

Energi 1 

Forbrugsvarer 1 

Forsikring 2 

Maskinteknik 1 

Medicinal 2 

Søfart 2 

Transport 1 

  0 

Total 17 
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Dertil er det ikke al kommunikation, der findes på både dansk og engelsk. De steder hvor det har 

været muligt at finde den danske version, er denne valgt. Derudover vil kommunikation være på 

engelsk. Den samlede kommunikation omfatter altså alle virksomhedernes CSR kommunikation og 

er vedlagt som bilag 3. Samlingen indeholder hver virksomheds kommunikation omkring deres 

CSR situation. Når denne afhandling taler om virksomhedernes CSR kommunikation henvises der 

dermed til denne samling. 

Derudover er et indikationsdiagram (jf. bilag 4) blevet struktureret med henblik på at observere på 

hvilke områder, CSR kommunikationen generelt bliver fokuseret. Diagrammet fungerer ud fra et 

pointsystem og vil give en indikation af fordelingen af dette fokus. 

1.5 VIDENSKABSTEORETISK UDGANGSPUNKT 

I denne afhandling er analysen struktureret på to niveauer. Første niveau er en kritisk diskursanalyse 

foretaget i henhold til fremgangsmåden af britiske Norman Fairclough (1941-). Denne del vil lede 

hen til en diskussion, hvori franske Michel Foucaults (1926-1984) tanker om diskurs vil blive 

inkorporeret. Følgende vil præsentere indgangsvinklen til Faircloughs og Foucaults teoretiske 

koncepter.  

1.5.1 Fairclough valget 

Der vil i denne afhandling blive arbejdet ud fra Faircloughs teori om diskurs med udgangspunkt i 

hans kritiske diskursteori. Netop hans analysemetode bliver anvendt, da der søges et redskab til at 

synliggøre hvorfra magtrelationer udspilles og han beskriver dertil selv at hans metode ”implies 

showing connections and causes which are hidden” (Fairclough, 1992 citeret i Lund & Petersen, 

2003). 

1.5.1.1 Diskursteori 

Ifølge Jørgensen & Phillips (1999) kan diskurs fortolkes som en bestemt måde at tale om og forstå 

verden (eller udsnit af verden) på. Alligevel kan diskurs anvendes i flere forskellige sammenhænge 

som eksempelvis en forståelse af en række mønstre, som en given kommunikation følger, når der 

handles på et specifikt socialt område. Fairclough arbejder med en forståelse af diskurs som 

interaktionen mellem to samtalepartnere eller mellem en skribent (afsender) og læser (modtager) 

(Lund & Petersen, 2003). Dette er illustreret i citatet på næste side: 
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Discoursive practice is constitutive in both conventional and creative ways: it contributes to 

reproducing society (social entities, social relationships, systems of knowledge and belief) as it is, 

yet also contributes to transforming society. 

      (Fairclough 1992, citeret i Lund & Petersen, 2003) 

Fairclough arbejder med diskursbegrebet på tre niveauer. Det første er et tekstniveau, der belyser, 

hvordan verden bliver repræsenteret i en tekst, hvilket leder videre til det næste niveau, der 

undersøger, hvordan denne tekst bevirker nogle identiteter (den diskursive praksis) for til sidst at 

undersøge hvordan der skabes relationer (social praksis). I denne afhandling vil dette sidste niveau 

blive erstattet med Foucaults governmentality teori for at komme nærmere ind på de anvendte 

redskaber mellem regeringen og virksomhederne (mere om dette begreb i efterfølgende afsnit: 1.5.2 

Foucault valget).  

Afhandlingen vil benytte sig af følgende af Faircloughs elementer i en kritisk diskursanalyse: 

■ Værdiunivers – undersøgelse af hvilken værdi der skabes i kommunikationen 

■ Interpersonelle relationer – undersøgelse af forholdet mellem regeringen og virksomhederne, 
der søges skabt i kommunikationen 

■ Argumentation – fremanalysere hvilke argumenter, der anvendes 

Det skal bemærkes, at metaforbrug og kulturel afsmitning er udeladt. Hvad angår metaforbrug, er 

dette udeladt, da der forekom yderst få eksempler i kommunikationen. Hvad angår kulturel 

afsmitning er dette udeladt, da medier for kommunikationen kan varierer alt efter om man læser 

den på virksomhedernes eller regeringens hjemmesider, i printet version eller afspillet som lydfil. 

Ydermere påpeger Fairclough, at hvis man netop er opmærksom på de sproglige praksisser, man 

indgår i, vil man ikke blot kunne ændre dem, men også kunne ændre de sociale praksisser, som de 

er en del af. Blandt andet er denne pointe vigtig for afhandlingen og dermed en grund til, at netop 

Faircloughs teori er valgt til at undersøge regeringens og virksomhedernes kommunikation. 

Til at strukturere argumentationen vil der blive taget udgangspunkt i Stephen Toulmins 

argumentationsmodel, som vil blive anvendt til at undersøge argumenternes opbygning og funktion 

(Jensen & Olesen, 2003). Denne model bearbejder faserne påstand (overordnede argument), belæg 

(det, der søges tilslutning til) samt hjemmel (reglen, der gør at påstanden kan godtages).  
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1.5.2 Foucault valget 

Foucault beretter selv, at han ikke ønsker at danne teori og studie, og at han derfor bevidst ikke 

opstiller nogen analysemodel eller metode. Dog vil afhandlingen alligevel beskæftige sig med hans 

studier på grund af hans beskæftigelse med magt og styring specielt i moderne, liberale samfund 

(Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Det er hans senere studier, at han arbejder med styringsteknologier 

og styringsredskaber, hvilket denne afhandling vil trække på. Ifølge Mik-Meyer & Villadsen er 

staten noget, der skal anskues i sin gøren, i form af bl.a. teknologier og diskurser og Foucaults 

governmentality studier gør det muligt at foretage en sådan anskuelse.  

1.5.2.1 Governmentality 

I denne afhandling vil der, som nævnt ovenfor, specielt blive trukket på Foucaults governmentality 

studier, hvilket kan siges at være hans måde at observere magtformer i moderne (vestlige) samfund. 

Begrebet er en komposition af to betydninger: ”govern” og ”mentality”. ”Govern” refererer til 

betydningen ”at lede”, men især også med henblik på betydningen ”code of conduct” (adfærd) og 

deraf essentielt også ”conduct of self” (selv-ledelse). Mentality (mentalitet) skal ikke forstås som 

betydningen psyke, men som en form for viden, overbevisning eller opfattelse som individer eller 

grupper er en del af. Virkningen af dette er illustreret i følgende definition om hvordan, en sådan 

ledelse kan benyttes af betydningsfulde entiteter: 

Styring kan være en hvilken som helst form for kalkuleret og rationel aktivitet. Den udføres af en 

mangfoldighed af autoriteter og organer, benytter sig af en mangfoldighed af teknikker og 

vidensformer og søger at forme vores adfærd ved at operere gennem vores ønsker, interesser og 

overbevisninger. Styring udøves med henblik på specifikke, men skiftende mål og har relativt 

uforudsigelige konsekvenser, effekter og resultater. 

           (Dean, 2008) 

Gennem et sådan governmentality-studie bliver det muligt at observere, hvordan en magtudøvelse 

faktisk kan fungere og hvad den indebærer. Dermed vil studiet blive anvendt til at fremherske et 

observationspunkt for hvilken indvirkning regeringens deltagelse i CSR debatten har haft på 

virksomhederne. 

Som Mik-Meyer & Villadsen (2007) betegner det, peger Foucault i retningen mod hvordan, 

moderne ledelse benytter opdelingspraktikker til at splitte individer og kreere opdeling i samfundet.  
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Sådanne praktikker fungerer som en teknologi indenfor Foucaults governmentality-studier, der 

fokuserer på teknologier og diskurs anvendt af staten til at splitte, kategoriserer og forme borgerne 

og i dette tilfælde, virksomhederne. 

1.6 AFHANDLINGENS FREMGANGSMÅDE 

Følgende vil fremlægge afhandlingens fremgangsmåde, hvilket vil give et overblik over 

afhandlingens opdeling af afsnit. Hele afhandlingen består af 7 hoveddele: indledning, CSR studiet, 

empiristudie, analyse, diskussion, konklusion og perspektivering. Den empiriske præsentation er 

inkorporeret i indledningen, men selve nedbrydningen og studiet af empirien bliver behandlet i den 

adskilte del for ikke at blande dette sammen med indledningsniveauet. Den anden del af 

afhandlingen består af et CSR studie for, som tidligere nævnt, at give en fælles forståelse af CSR og 

CSR situationen. Studiet vil foretage observationer af CSR situationen på et nationalt og 

internationalt niveau. Empiristudiet vil bygge videre på præsentationen i indledningen og lede frem 

til den fjerde del, der vil foretage en diskursanalyse på CSR kommunikationen fra henholdsvis de 

danske virksomheder og den danske regering. Denne del vil hovedsageligt beskæftige sig med 

Faircloughs teoretiske udgangspunkt. Foulcaults governmentality tilgang vil blive medtaget i den 

efterfølgende del og resultaterne af disse studier vil da blive diskuteret i forhold til indikationerne 

fra CSR studiet. Dernæst vil afhandlingen præsentere konklusionen og til sidst vil afhandlingen 

præsentere et perspektiverende afsnit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur II: Afhandlingsillustration 
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1.7 AFGRÆSNING 

Tidligere undersøgelser har allerede fundet sted vedrørende forholdet mellem staten og 

virksomheder hvad angår CSR og denne afhandling er bestemt ikke den første på området. 

Eksempelvis har Brown-Roemer-Mahler & Vetterlein studeret corporate motivation i forbindelse 

med CSR. Deres undersøgelse fokuserer på de forskellige kilder til indflydelse, når det gælder 

virksomheders motivation og undersøgelsen præsenterer værktøjer til at forstå og undersøge 

virksomheders motivation. Derudover har Vallentin & Murillo (2009) undersøgt introduktionen af 

governmentality-studier til CSR-området, dog med det formål at forslå en ramme eller en struktur 

for at foretage analyser af CSR governmentaliteter.  

Disse studier differentierer sig fra denne afhandling i og med at det er igennem både virksomheders 

og regeringens kommunikation, at der vil blive taget udgangspunkt og ikke kun den ene eller den 

anden entitet. Dertil er der valgt 2 teoretikere og ikke et sæt værktøj, da hensigten blandt andet er at 

undersøge, om CSR diskursen (Fairclough) kan bruges som styringsredskab (Foucault). 

Ydermere er det vigtigt at bemærke at Foucault, i sine studier, arbejder på individplan og hvordan 

individer bliver subjekter for ledelse igennem governmentalitet. Denne afhandling introducerer de 

danske virksomheder og forretningsliv til dette niveau i stedet for at fokusere på det individuelle 

niveau.  

Derudover præsenterer denne afhandling en generel forståelse af CSR og koncentrerer sig om 

området i forbindelse med de CSR elementer, der opleves i diskursen. Derfor vil denne afhandling 

ikke beskæftige sig med eller fokusere på specifikke CSR områder som eksempelvis miljø og klima 

og hvorfor et sådan område kan blive mere populært end de øvrige områder.  
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2 CSR Studiet 

Denne del vil præsentere en fælles forståelse for CSR og for CSR-situationen bade i og udenfor 

Danmark. For at opnå dette er første skridt derfor etableringen af en fælles definition. 

2.1 HVAD ER CSR 

Corporate Social Responsibility is a concept whereby companies integrate social and 

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

on a voluntary basis. 

          (Haisler & Holbech, 2008) 

Haisler & Helbech (2008) giver i ovenstående en klar præsentation af hvad, CSR indebærer. Dog 

bliver det hurtigt klart i søgningen efter en definition for CSR, at der findes mange forskellige 

sammensætninger for den samme betydning. Det er tydeligt at CSR er en forretningsstrategi 

implementeret på frivillig grund med hensigt at arbejde i overensstemmelse med sociale og 

miljømæssige hensyn. En yderligere definition fremgår af følgende og er konstrueret af 

Europakommissionen, og betegner 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, 2010) 

Alt i alt kan det da siges, at en fælles forståelse for CSR per definition er, når at en virksomhed 

frivilligt vælger at integrere CSR strategier i dens forretningsadfærd med hensigt at opnå forskellige 

mål vedrørende afhjælpning af sociale og miljømæssige problematikker. 

For at gå videre til næste niveau, der måtte afstedkomme af netop denne definition, hvorfor 

virksomheder ønsker at bevæge sig på områder omhandlende sociale og miljømæssige 

problematikker, beretter Hailser & Holbech om en række elementer, virksomhederne kan søge at 

styre ved at implementere CSR. Disse er anført nedenfor:  

■ Udviklingsmuligheder gennem partnerskaber 

– Et partnerskab er en aftale hvor partnere tilføjer noget til denne og hvor alle vinder af 
udfaldet. Sådanne partnerskaber ses ofte mellem virksomheder og NGOer.  
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■ Medarbejder-branding 

– Kompetente og kvalificerede ansatte er afgørende for en virksomhed. I og med at mange 
identificerer dem selv med deres arbejdsplads, er det deraf blevet bevist at en stærk CSR 
profil kan føre til medarbejderloyalitet og dedikerede ansatte.  

■ Nye kunder 

– Kundebevidsthed og krav vedrørende politisk korrekte produkter er en stigende faktor 
specielt i den vestlige verden. 

■ Risikostyring ved outsourcing 

– Af forskellige årsager har globaliseringen for mange virksomheder ført til et stigende behov 
for outsourcing til mindre bekostelige lande. På grund af dette står mange virksomheder 
ansigt til ansigt med nye udfordringer hvad angår arbejds- og miljømæssige standarder. 

■ Tiltrækningskraft som leverandør 

– I kraft med at CSR politikker bliver en standard kan det, at have en omfattende CSR politik, 
vise sig som en fordel i forbindelse med at opnå nye forretninger og partnere. 

■ Tiltrækning af (nye) investorer 

– Som i tilfældet med kunder, søger investorer mod virksomheder med en god CSR profil og 
har ofte CSR kriterier. Integrering og portrættering af CSR politikker kan da vække 
interesser hos flere investorer. 

■ Omdømme/image/branding 

– Et stigende antal virksomheder anvender CSR i forbindelse med deres marketing og tilføjer 
da værdig til deres brand.  

■ Risikostyring 

– Integrering af CSR kan minimere risici ved uforudselige og pludselige anliggender, der kan 
tiltrække opmærksomhed fra medierne. I tilfælde af dårlig omtale i medierne, er en 
virksomhed ofte bedre dækket i besiddelse af en strategi for risikostyring i sammenhæng 
med en velfungerende CSR procedure for hvert forretningsområde.  

■ Administrationsopgaver 

– I arbejdet med CSR kan en virksomhed ofte undgå tidskrævende anliggender vedrørende 
arbejdsmiljø og sikkerhed.  

■ Udgifter og omkostninger 

– Nogle tilfælde har vist at CSR strategier har været direkte omkostningsoptimerende specielt 
i forhold til medarbejdere eksempelvis ved at overflytte eller videreuddanne ansatte i stedet 
for at foretage fyringer. 

■ Forretningsudvikling 

– Dialog og partnerskaber kan ofte føre til nye områder og muligheder også inden for 
produktudvikling og generel virksomhedsekspansion.  

■ Konkurrenceevne 

– Alt i alt kan CSR meget muligt være en konkurrencefordel eksempelvis gennem et stærkere 
brand, kvalificeret og loyal medarbejderstyrke, kundeopmærksomhed, etc. 
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Lige siden globaliseringen for alvor tog fat med bedre og hurtigere informationsdelingsplatforme og 

lettere informationsadgang, har CSR ligeledes udviklet sig. Selvom at Skandinaviske virksomheder 

i en årrække har arbejdet med etiske og miljømæssige tiltag (Morsing, Midttun & Palmås, 2007), er 

det på grund af denne udvikling nu alle, der kan betragtes som deltagere i en global verden, og dette 

er blandt årsagerne til behovet for virksomheders integration af CSR. Dette, sammenstillet med 

Hailser & Holbechs punkter for forretningsmuligheder, taler for at virksomheder deltager og 

proaktivt handler på området CSR. For videre understøttelse af dette, vil der i næste afsnit blive 

præsenteret for og imod-påstande vedrørende CSR. 

2.2 IS THE BUSINESS OF BUSINESS, BUSINESS? 

Dette afsnit vil omhandle hvordan økonomer og forretningsmænd stiller sig for og i mod at arbejde 

med CSR. En teoretiker fra 1960erne, Milton Friedman, har i forbindelse med virksomheders 

samfundsarbejde udtalt at“there is only one social responsibility of business; to use its resources to 

engage in activities to increase its profits, as long as it stays within the rules of the game” (Murray, 

2003). Han argumenterer yderligere, at en virksomhed kun bør koncentrere sig om at være 

profitable og ikke adressere samfundsmæssige problemer som sådan. I dag dele flere økonomer 

stadig dette synspunkt (Murray, 2003).  

Dog blev der i 2005 på Harvard Universitet foretaget en undersøgelse i samarbejde med Foundation 

Strategy Group for det danske Økonomi og Erhvervsministerium og undersøgelsen modstiller sig 

ovennævnte synspunkt (Sekretariatet for ministerudvalget, 2006). Denne undersøgelse ser på CSR 

aktiviteter i små og mellemstore virksomheder i Danmark og hvilke økonomiske effekter, disse 

aktiviteter måtte medføre. Undersøgelsen viste, at der ofte kan måles positiv effekt på specielt fire 

CSR aktiviteter: 

■ Produktudvikling 

■ Medarbejdervilkår 

■ Miljømæssige hensyn 

■ Aktiviteter, der har indflydelse på forretningsrammen 

Undersøgelsen redegør yderligere for, at CSR udgør flere forskellige muligheder. Derudover 

indikerer den, at integrerede CSR strategier kan have positiv påvirkning på disse fire områder, med 

følgende resultat indenfor hvert område: 
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■ Produktudvikling 

– Konkurrencefordel 

■ Medarbejdervilkår 

– Bedre og stærkere medarbejderstab 

– Attraktiv arbejdsplads og – miljø 

□ Loyale medarbejdere 

□ Stærkere image 

■ Miljømæssige hensyn 

– Udtrykke overskud 

– Øget popularitet i lokalsamfundet 

□ Bedre omdømme 

□ Stærkere image 

■ Aktiviteter, der har indflydelse på forretningsrammen 

– Konkurrencefordel 

– Mulighed for bedre omdømme 

– Bedre forhold og forretningsbetingelser 

– Udvikling af underområder i virksomheden 

En anden undersøgelse foretaget i 2004 af Oxford Research for Dansk Industri afdækkede CSR 

efterspørgsel i leverandørkæden i henhold til topledelsen (Sekretariatet for ministerudvalget, 2006). 

Denne undersøgelse påpegede, at mere end halvdelen af danske virksomheder oplever en CSR 

efterspørgsel fra deres forbrugere og at topledere forudser, at denne efterspørgsel vil stige. 

Derudover konkluderede denne undersøgelse også, at området med højeste og hyppigste 

efterspørgsel er følgende i kronologisk rækkefølge: 

1. Klima og miljø 

2. Arbejdsvilkår 

3. Medarbejder- og sociale relationer 

4. Etiske relationer 

5. Menneskeretsrelationer 

Efterspørgselen blev oplevet gennem et generelt markedspres så vel som via efterspørgsel på 

dokumentation. Lederne, der deltog i undersøgelsen, mente yderligere, at klient-CSR relationen vil 

have en omfattende og formentlig afgørende indflydelse på virksomhedsomdømmet i fremtiden. 
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Ifølge begge undersøgelser hersker der en stigende opmærksomhed på virksomheders CSR 

aktiviteter og initiativer specielt med hensyn til klima og miljø samt arbejdsvilkår (inklusiv 

medarbejdervilkår), eftersom at disse var de højst rangerede. Dermed kan det siges, at danske 

virksomheder oplever øget opmærksomhed, blandt andet på hvordan de behandler deres 

medarbejdere og at denne opmærksomhed kommer fra vigtige interessenter så som forbrugere.  

Ser man mod globale tendenser, kan der drages på McKinsey & Companys rapport fra 2006 om 

CSR tendenser målt på responsen fra forskellige virksomhedsledere3 (McKinsey & Company, Inc, 

2005). Denne rapport præsenterer en generel tendens om lederes positive holdning til CSR i og med 

at mere end fire ud af fem mener og er enige i, at øget afkast burde være efterfulgt af et bredere 

bidrag til gavn for samfundet.  

Derudover støtter undersøgelsen også op om den tidligere anførte oplevelse af eksternt pres idet, at 

20 % af lederne mener, at samfundet vil forvente, at virksomheder påtager sig et ansvar i forhold til 

sociale og politiske problemer. Dertil mener 59 % dog, at ansvaret bøg ligeligt fordeles mellem 

regeringen og virksomhederne.  

Yderligere viser nærmere undersøgelse af virksomheders tilgangen til CSR, at metoder, så som 

lobby-arbejde og PR ledet af respektive afdelinger, ikke er de mest effektive. Lederne er enige i, at 

der er betydelig plads til forbedringer og at CSR-ledelse burde tillægges topledelsen og ikke 

afdelingslederne. Derudover er de også enige om nødvendigheden i ændring af lobbyarbejde 

overfor myndigheder og anvendelse af medier og PR til forbedring af implementering af CSR 

politikker vedrørende etik og andre CSR emner, interessentengagement samt øge 

gennemskueligheden omkring produkt- og procesrisici. Dette er illustreret i figuren på næste side 

fra McKinsey rapporten. 

                                              

3 Rapporten blev udarbejdet i december i 2005 med tilbagemeldinger fra 4,238 ledere fra 116 forskellige lande. 
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Figur III: Ulighed mellem holdning og handling (McKinsey & Company, Inc, 2005). 

Rapporten påpeger yderligere, at flere ledere udtrykker en bekymring for at bevæge sig indenfor 

bestemte områder samt den indflydelse det kan have på deres interessenter. Dette gælder specielt på 

områder vedrørende menneskerettigheder som i figur IV på næste side ligger på 3 %.  

Dette indikerer, at der synes at herske en forskel blandt danske virksomheder og de internationale 

omhandlet i McKinsey rapporten. Rapporten omhandler yderligere de risici, som lederne ser. I 

spørgsmål vedrørende risici omkring politisk indflydelse og/eller politisk indblanding i 

virksomheder, svarer 56 % af lederne ”kun risiko eller mest risiko og begrænset mulighed”, mens 

32 % svarer ”lige balance mellem risiko og mulighed”, hvortil 11 % svarer ”mulighed eller mest 

mulighed og begrænset risiko”.  

Til sammenligning vedrørende menneskerettigheder svarer 30 % ”kun risiko eller mest risiko og 

begrænset mulighed”, 31 % svarer ”lige balance mellem risiko og mulighed”, mens 33 % 

svarer ”mulighed eller mest mulighed og begrænset risiko”. Det mest positive område 

er ”efterspørgsel på flere etisk korrekt producerede produkter” (38 % svarer ”mulighed eller mest 

mulighed og begrænset risiko”). Dette stemmer overens med undersøgelserne af de danske 

virksomheder, der ligeledes placerer produktorienterede CSR aktiviteter højest. 
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Figur IV: Områder med indflydelse på shareholder value (McKinsey & Company, Inc, 2005). 

Alt i alt kan det dermed siges, at der synes at herske en ændring i lederes holdninger til CSR i og 

med, at de i stigende grad er opmærksomme på behovet for nye strategier for at kunne 

imødekomme presset fra forbrugere og markedskræfter med hensyn til dokumentation og bestemte 

produkt standarder. En sådan ændring er yderligere synlig i ”The MBA Oath”, en frivillig student-

etableret ed omkring virksomhedsetik, som halvdelen af 2009-årgangen fra Harvard universitet svor 

til (Krarup, 2009).  

For at komme nærmere ind på hvad danske ledere tænker i forbindelse med implementering af CSR, 

er følgende KPMG undersøgelse medtaget. KPMG undersøgelsen er udført af opinion-research 

instituttet YouGov Zapera og dækker over 209 Computer Assisted Web Interviews (CAWI-

interviews) fortaget i perioden oktober/november 2009 med personer, der er beslutningsdygtige på 

områder omhandlende CSR aktiviteter i virksomheder med 50< ansatte og som donerer eller 

samarbejder med nødhjælpsorganisationer. Undersøgelsen var spørgsmålsbaseret og foretaget på 

internettet og bestod af følgende spørgsmål og svar (procent): 
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(Spørgsmål A-C = baggrundskriterier) 

A. Hvor mange ansatte er der I din virksomhed/organisation (i Danmark, inkl. Dig selv)? 
1. 1-9 ansatte 
2. 10-19 ansatte 
3. 20-49 ansatte 
4. 50-100 ansatte 
5. 101-200 ansatte 
6. 201-500 ansatte 
7. 501-1000 ansatte 
8. 1001-2000 ansatte 
9. 2001-5000 ansatte 
10. 5001 ansatte eller flere 
11. Er ikke i arbejde 
12. Ved ikke 

B. Støtter eller samarbejder din virksomhed med en eller flere velgørende organisationer? 
1. Ja, vi donerer penge til velgørende formål 
2. Ja, samarbejder om konkrete velgørende projekter 
3. Ja, vi donerer både penge til velgørende formål og samarbejder om konkrete 

velgørende projekter 
4. Nej, ingen af delene 
5. Ved ikke 

C. Hvilket af følgende udsagn passer bedst på dig i relation til virksomhedens/organisationens 
arbejde med CSR? 

1. Jeg kender til virksomhedens CSR-arbejde, men arbejder ikke selv med det 
2. Jeg arbejder med CSR i virksomheden, men er ikke med til at træffe beslutninger 

inden for området 
3. Jeg arbejder med CSR i virksomheden og er med til at træffe beslutninger inden for 

området, men har ikke det endelige beslutningsansvar 
4. Jeg arbejder med CSR i virksomheden og har det endelige beslutningsansvar inden 

for området 
5. Ingen af disse 
6. Ved ikke 

Disse tre spørgsmål fungerede som baggrundskriterier og var dermed med til at bestemme, hvem 

der deltog i den videre undersøgelse. For spørgsmål A blev svar ved nummer 1,2,3,11 og 12 

udelukket fra resten af undersøgelsen. Dette gjaldt ligeledes for ved spørgsmål B; svar 4 og 5 og 

ved spørgsmål C; svar 1,2,5 og 6. De adgangsgivende svar er markeret med grøn. 

Den næste række spørgsmåls svar er i denne afhandling markeret med henholdsvis gul og grå farve. 

Den gule farve repræsenterer svarene fra virksomheder med 50-500 ansatte, mens den grå farve 

repræsenterer virksomheder med 501 eller flere ansatte. Disse fremhævninger er foretaget for bedre 

at kunne iagttage om der eksisterer forskellige svar mellem disse forskellige virksomhedsstørrelser.  
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D. Hvordan er karakteren af jeres samarbejde med/støtte til velgørende organisationer? 
1. Vi støtter en eller flere organisationer fast  
2. Vi støtter forskellige organisationer og vurderer de konkrete bilag fra gang til gang 

(42%) 
3. Vi samarbejder ad hoc og vurderer løbende, hvilke velgørende organisationer og 

muligheder, der matcher vores virksomheds profil bedst (39%) 
4. Vi har et tæt, fast samarbejde 
5. Vi har et tæt, fast samarbejde og vurderer løbende mulighederne for endnu tættere 

samarbejde om nye fælles projekter 
6. Andet 
7. Ved ikke 

E. Hvor mange ressourcer (økonomi) bruger I på støtten/samarbejdet sammen holdt med for to 
år siden? 

1. Vi bruger flere ressourcer 
2. Det ligger på samme niveau (53%)(58%) 
3. Vi bruger færre ressourcer 
4. Ved ikke 

F. Planlægger I at bruge flere eller færre ressourcer (økonomi) på støtten til/samarbejdet med 
organisationer fremover? 

1. Vi vil bruge flere ressourcer 
2. Vi vil bibeholde det samme niveau (66%)(73%) 
3. Vi vil bruge færre ressourcer 
4. Ved ikke 

G. I hvilken grad mener du, at jeres støtte/samarbejde med velgørende organisationer vil 
komme mere på ledelsens dagsorden i din virksomhed? 

1. Slet ikke 
2. I mindre grad 
3. I nogen grad (46%)(38%) 
4. I høj grad 
5. I meget høj grad 
6. Ved ikke 

H. Hvilke tre kriterier lægger I mest vægt på, når I vælger hvilke velgørende organisationer, I 
vil støtte/samarbejde med? 

1. Organisationens projekter og formål(48%)(57%) 
2. At projekterne kan kobles til virksomhedens kerneforretning 
3. At resultater og effekter kan dokumenteres 
4. At organisationen har et godt omdømme 
5. At organisationen dækker bredt geografisk i Danmark 
6. At organisationen dækker bredt geografisk i udlandet 
7. At organisationen opleves som professionel 
8. Det er forskelligt fra gang til gang, hvad der lægges vægt på 
9. Ved ikke 
10. Andet 

I. Hvor let eller svært mener du, det er at vælge, hvilke samarbejdspartnere/organisationer I vil 
støtte? 

1. Meget svært 
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2. Svært 
3. Hverken let eller svært (43%)(44%) 
4. Let 
5. Meget let 
6. Ved ikke 

J. I hvilken grad vurderer du den eller de samarbejdspartnere/organisationer I 
støtter/samarbejder med som værende professionelle? 

1. Slet ikke 
2. I mindre grad 
3. I nogen grad 
4. I høj grad 
5. I meget høj grad (61%)(72%) 
6. Ved ikke 

2.6.1 KPMG undersøgelsen 

Først og fremmest kan denne undersøgelse anvendes, da der her er direkte tale om medarbejdere, 

der er beslutningsdygtige på CSR områder i større danske virksomheder, hvilket i teorien stemmer 

overens med de virksomheder, der vil blive behandlet i afhandlingens empiri og analysedel. 

Resultaterne fra KPMG undersøgelsen er med til at støtte op omkring den tidligere fremhævede 

indikation, at virksomhederne tænker i andre termer end tal og profit. Dette ses blandt andet ud fra 

at det er en hjælpeorganisations projekter og mål, der værdsættes højest i forhold til en virksomheds 

kerneforretning. Igen støtter dette altså op om at danske virksomheders interesse i CSR via deres 

lyst til at give donationer eller indgå i partnerskaber og ikke nødvendigvis med nogen direkte 

sammenhæng til virksomhedens forretningsområde.  

Ydermere viste undersøgelsen at i valget om velgørende formål, er virksomhedernes kriterier i 

følgende rækkefølge: 

1. Efter hjælpeorganisationens projekter og mål 

2. Efter om resultater og effekter kan dokumenteres 

3. Hvorledes hjælpeorganisationen anses som professionel 

4. Hvorledes hjælpeorganisationen har et godt omdømme 

Her af ses det, at alle fire kriterier fokuserer på det velgørende formål og ikke på sammenhængen 

mellem dette og den enkelte virksomhed.  
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Endnu et interessant element fremgår af, at den geografiske bredde ikke har nogen direkte 

indflydelse på de fleste virksomheder, hvilket støtter op omkring interessen i selve projektet og 

målet.  

De adspurgte i denne undersøgelse virker altså oprigtig interesserede i velgørende projekter, 

donationer og partnerskaber og dermed åbne overfor et område, der primært har med 

virksomhedens omgivelser at gøre og ikke nødvendigvis med direkte indvirkning eller 

sammenhæng med de enkelte virksomheders forretningsområde.  

En artikel fra Berlingske Tidende (Springborg & Ostrynski, 2009) påpeger dog, at mange 

virksomheder lider af mangel på viden om CSR. Artiklen er et resultat af en undersøgelse foretaget 

i perioden august 2009 – oktober 2009 og præsenterer følgende indikatorer: 

■ 66 % af danske virksomheder har ikke deciderede CSR politikker. 

■ 40 % af danske virksomheder kender ikke til de nye CSR rapporteringskrav. 

■ 73 % af danske virksomheder nævner mangel på viden om CSR som den største udfordring. 

■ Danske virksomheder udpeger sundhed, miljø og klima til at være de vigtigste CSR områder. 

■ 29 % af danske virksomheder vil bruge flere ressourcer på CSR i 2009. 

■  69 % af danske virksomheder vil bruge det samme niveau af ressourcer. 

En anden udfordring udover mangel på viden og evt. ressources samt en mulig begrundelse, for 

hvorfor flere virksomheder ikke har betydeligere CSR indsatsområder, er ifølge Peter Haisler4, at 

områder stadig er meget diffust (Springborg & Ostrynski, 2009).  

2.3 CSR-STYRING PÅ INTERNATIONALT NIVEAU 

For at kunne fuldt ud forstå CSR situationen i Danmark vil den internationale situation blive 

yderligere dækket i følgende afsnit, da denne har indflydelse på både danske virksomheder og den 

danske regering set i lyset af markedsforhold, EU, EU lovgivning, etc. 

Som det, i det tidligere afsnit, blev udforsket, har CSR i en årrække været i fremgang i den globale 

forretningsverden på forskellige niveauer.  

 

                                              

4 Peter Haisler er direktør i det danske konsulentfirma ”Succes med CSR” samt ekstern lektor på Copenhagen Business School. 
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Dog kan FN initiativet, Global Compact, som blev lanceret i 2000, siges at have taget det et skridt 

videre5. Global Compact arbejder som det fremgår af følgende:  

Strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their operations and 

strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights, labour, 

environment and anti-corruption.  

 (United Nations, 2000) 

Ved at binde sig til denne erklæring søger FN at influere virksomheder på en måde, der gør dem 

mere ansvarlige, alt i mens man sikrer markedsvilkår, samfundsudvikling og økonomisk udvikling. 

Nedenfor lister figur V de ti principper, som Global Compact består af: 

Menneskerettigheder 

1. Virksomheder bør støtte sig og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede 
menneskerettigheder og 

2. sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. 

Arbejdstagerrettigheder 

3. Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv 
forhandling,  

4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde, 

5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og 

6. eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. 

Miljø 

7. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssig udfordringer, 

8. tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og 

9. tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 

Anti-korruption 

10. Virksomheder bør medarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. 

Figur V: FNs Global Compact principper 

                                              

5 I dag har Global Compact mere end 7700 erhvervsmedlemmer fra mere end 130 forskellige lande (United Nations, 2000). 
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2.4 CSR-STYRING PÅ NATIONALT NIVEAU 

Global Compacts betydelige succes har også haft en effekt på det danske samfund eksempelvis 

afspejlet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen lancering i 2005 af et program, der var tiltænk CSR-

uddannelse af ledere og medarbejdere (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005-2007). 

Dog har danske virksomheder tidligere erfaring med etiske og miljøvenlige hensyn set i lyset af 

fremgangen af velfærdsstaten og sikringen af samfundsudvikling, udvikling af fagforeninger til at 

støtte arbejdsvilkår samt udvikling af lovgivning på miljøområdet (Morsing, Midttun & Plamås, 

2007). Herigennem kunne det bemærkes, at danske virksomheder deltog i ”sociale partnerskaber” 

med regeringen, eksempelvis for at bekæmpe social eksklusion af mennesker med vanskeligheder, 

der kunne besværliggøre deres mulighed for at leve op til normale arbejdsstandarder. Forskellige 

initiativer og kampagner fra danske myndigheder blev også introduceret, dog blev disse ofte mødt 

med tøven fra virksomhederne, da de frygtede, at området bevægede sig i en retning med for mange 

reglementer (Morsing, Midttun & Palmås, 2007). 

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at flere danske virksomheder muligvis allerede har en, 

til en vis grad, synlig CSR strategi indarbejdet i organisationen og dagsordenen. Samt, på trods af at 

dette muligvis ikke er blevet eksplicit kommunikeret, at flere virksomheder ikke mener, at området 

omkring at være social, etisk, miljømæssig, etc. ansvarlig er nyt for dem.  

Yderligere skal det da noteres, at indflydelsen af det internationale fokus kan afspejles i den danske 

regerings handlingsplan for virksomheders sociale ansvar samt i den nye rapporteringslov, der blev 

vedtaget i december 2008. Denne nye lov trådte i kraft d. 1. januar 2009 og vedrører virksomheder i 

regnskabsklasse C, børsnoterede virksomheder samt offentlige virksomheder i regnskabsklasse D6 

(Folketinget, 2008). 

Ifølge loven skal disse virksomheder aflægge rapport om: 

■ 1. Virksomhedens politikker vedrørende social ansvarlighed, herunder mulige standarder, 
retningslinjer eller principper, som virksomheden anvender. 

■ 2. Hvordan virksomheden realiserer disse politikker vedrørende social ansvarlighed og deraf 
mulige procedurer. 

■ 3. Virksomhedens forventning og målsætning for arbejdet med social ansvarlighed inden for 
årsregnskabsåret samt forventninger for fremtiden. 

                                              

6 Lovændring L5 til årsregnskabsloven af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
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Dertil skal det understreges, at lovgivningen ikke tvinger danske virksomheder til at arbejde med 

CSR, men rettere at relatere til CSR og rapporter om hvordan man vælger at forholde sig. 

Derudover henvises der til adskillige organisationer og hjemmesider7, hvor virksomheder kan søge 

hjælp, rådgivning og inspiration alt i mens at CSR introduceres som fag på uddannelsesinstitutioner. 

Sidstnævnte kan blandt andet iagttages på Copenhagen Business School, hvor CSR-undervisning nu 

er obligatorisk for alle bachelorstuderende. 

2.5 CSR OG DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK 

Når man taler om virksomhedsstrategier, kan det på nuværende tidspunkt næsten ikke undgås også 

at tale om den finansielle krise og dette område tages derfor i følgende afsnit i betragtning i forhold 

til CSR. Dette begrundes yderligere med at CSR er et frivilligt, dog ressourcekrævende område, 

som virksomhederne kan vælge at arbejde med. Spørgsmålet om hvorledes den finansielle krise har 

eller vil have en effekt på CSR, bliver i øjeblikket besvaret i form af hvordan uddannelses-

institutioner, på trods af netop krisen, indarbejder CSR i pensum. Personalestyrelsens direktør, 

Lisbeth Lollike, adresserer dette i følgende: 

Kombinationen af finanskrise og klimakrise er en oplagt mulighed for f.eks. at tænke i nye måder at 

drive sin virksomhed på. De, der forstår det, vil også være dem, der kommer stærkest ud af den 

aktuelle situation. 

 (Lollike, 2009) 

Derudover henviser hun til Academy of Management8 og deres fokus på Green Management 

Matters som en kilde til forandring og nødvendighed for at udnytte muligheden.  

Lollikes udmelding kan yderligere understøttes af en undersøgelse, foretaget af Lederne, med 680 

ledere hvoraf 37 % beretter, at de aktivt arbejder med CSR og at 19 % ønsker at øge deres CSR 

præstation på trods af krisen (Lederne, 2009).  

                                              

7 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oprettet hjemmesiden www.csrgov.dk, hvor virksomheder kan søge forskellige former for 
information om CSR. Den danske version af hjemmesiden linket yderligere til organisationerne Rådet for Samfundsansvar og 
Klimakompasset, begge reguleret af styrelsen. 

8 Academy Management er en førende professionel sammenslutning af videnskabsmænd på universiteter, undersøgelsesinstitutioner 
samt videnskabelige interesserede fra forretningslivet, stater og NGOer og blev grundlagt i 1936. Academy Management sigter 
mod at kreere og udbrede viden omkring ledelse og organisationer. Der er pt. 17.993 medlemmer fra 107 forskellige nationer 
(Academy Management, 2003).  
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Ydermere viser undersøgelsen, at 85 % af lederne oplever, at CSR initiativer har resulteret i øget 

medarbejderengagement, men 84 % oplever en øget medarbejdertilfredshed (Nielsen, 2009).  

2.7 OPSUMMERING AF CSR-STUDIET 

Dette afsnit vil kort opsummere på indikatorerne og områderne, der er gennemgået i afhandlingens 

anden del vedrørende en fælles forståelse af CSR og CSR situationen i dagens Danmark.  

Flere undersøgelser påpeger, at virksomheder er åbne og positivt stillede overfor CSR og villige til 

at arbejde med det. Flere virksomheder arbejder allerede med bl.a. partnerskaber og donationer og 

ønsker at fortsætter med dette. Yderligere udtrykkes det, at der specielt opleves en interesse på 

områder omkring klima/miljø og arbejdsvilkår. Dog viser undersøgelser også, at virksomheder 

oplever en mangel på viden og ekspertise på området. Sidestiller man dette udtryk om manglende 

viden med resultaterne af Oxford-undersøgelsen, v iser det sig, at virksomhederne oplever en 

efterspørgsel og et pres, men at det tilsyneladende ikke besidder viden, eller har problemer af 

forskellig art med at producere den, til at imødekomme dette behov.  

Ved at samle de forskellige indikatorer ses det da, at der er områder, der bør adresseres. Som 

tidligere anført viser undersøgelser, at virksomheder er interesserede og åbne overfor CSR, men at 

flere udtrykker en mangel på viden på området. Samtidig med dette har regeringen foretaget en 

lovændring i årsregnskabsloven, der kræver, at virksomheder forholder sig til CSR, hvilket kan 

betragtes som endnu et pres på virksomhederne. Denne regulering kan også betragtes som blot 

endnu et pres for virksomheder i lyset af internationale tendenser og initiativer f.eks. så som Global 

Compact.  

At CSR er i fremgang synes ikke at være et spørgsmål, ovennævnte taget i betragtning og på 

uddannelsesinstitutioner kan bevægelsen også ses, hvilket blandt andet fremgår af nye fag på 

området samt frivillige initiativer blandt de studerende. Dertil viser undersøgelser yderligere, at den 

finansielle krise ikke ses som en stopklods for implementering og arbejde med CSR, men muligvis 

snarere som en strategisk mulighed. 
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3 Empiri 

Førnævnte CSR undersøgelser og målinger virker som gode indikatorer for hvordan, virksomheder 

har reageret i forhold til markedspresset i relation til CSR. Disse indikatorer vil dog ikke blive taget 

i betragtning i den følgende del, som vil være afhandlingens analysedel. Indikatorerne vil blive 

sammenstillet med resultaterne af analysedelen i en senere del (jf. afsnit 5 Diskussion).  

Følgende del af afhandlingen er, som tidligere nævnt, bygget på den primære empiri; den danske 

regerings samt de danske virksomheders kommunikation som den fremgår af regeringens 

handlingsplan/pressemeddelelse samt virksomhedernes årsrapporter/hjemmesider. 

3.1 PRÆSENTATION AF EMPIRI 

Følgende afsnit vil bestå af en gennemgang af den primære empiri. Rækkefølgen, de respektive dele 

bliver præsenteret i, er fortaget på baggrund af betydning for analysen. Regeringens kommunikation 

vil blive behandlet først og dette valg begrundes blandt andet ud fra det empiriske valg i, at 

handlingsplanen blev præsenteret før virksomhedernes årsregnskaber. Ydermere er denne 

rækkefølge valgt, da virksomhedernes reaktion delvist9 kan siges at være en reaktion på regeringens 

indblanding på CSR området. Dette står i modsætning til et andet valg, hvor virksomhedernes 

kommunikation kunne være blevet bearbejdet først. Dette kunne stemme overens med at CSR 

området netop er et frivilligt virksomhedsområde og ikke et politisk områder per definition. Men 

empirien taget i betragtning og for at kunne undersøge hvordan CSR anvendes som styringsredskab, 

er førstnævnte rækkefølge valgt. 

Først vil regeringens kommunikation blive analyseret med udgangspunkt i diskursanalyse. 

Fremgangsmåden for denne analyse vil afspejle den samme som diskursanalysen for 

virksomhederne for at have konsistens og samme metode analyserne igennem. Regeringens 

kommunikation vil være den, som fremgår af dennes handlingsplan for CSR samt 

pressemeddelelsen, der udkom i forbindelse med handlingsplanen. 

 

                                              

9 Delvist skal forstås på den måde, at flere virksomheder har arbejdet med CSR før 2008 hvor Regeringen lancerede handlingsplanen. 
Dertil er det ikke alle virksomheder, da i deres CSR kommunikation direkte reagerer på Regeringens udspil. 
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Derefter vil virksomhedernes kommunikations blive analyseret med udgangspunkt i en 

diskursanalyse af kommunikationen, som fremgår af årsrapporterne og som vil lede op til en 

delkonklusion for virksomhedernes kommunikation. Til sidst vil indikationsdiagrammet blive 

gennemgået, da denne tager udgangspunkt i kommunikationssamlingen. 

3.1.1 Regeringens pressemeddelelse 

I forbindelse med publiceringen af regerings handlingsplan udkom 

pressemeddelelsen ”Samfundsansvar betaler sig” den 14. maj 2008. Pressemeddelelsen blev 

udsendt af Økonomi- og Erhvervsministeriet med kommentarer fra daværende økonomi- og 

erhvervsminister Bendt Bendtsen. Pressemeddelelsen kan hentes på ministeriets hjemmeside 

(www.oem.dk) og vil senere blive behandlet i henhold til Faircloughs teori om kritisk 

diskursanalyse. 

3.1.2 Regeringens handlingsplan 

Regerings handlingsplan blev publiceret i maj 2008 og består af seks dele: sammenfatning, den 

internationale tilgang og forretningsdrevet samfundsansvar, udbredelse af forretningsdrevet 

samfundsansvar, fremme af virksomheders samfundsansvar gennem statens aktiviteter samt 

erhvervslivets klimaansvar. Disse seks dele går systematisk igennem handlingsplanens i alt 30 

initiativer, som yderligere er inddelt i indsatsområderne:  

■ Udbredelse af forretningsdrevet samfundsansvar 

■ Fremme af virksomheders samfundsansvar gennem statens aktiviteter 

■ Erhvervslivets klimaansvar 

■ Markedsføring af Danmark for ansvarlig vækst 

Handlingsplanen kan hentes på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside (www.oem.dk) og 

vil, ligesom pressemeddelelsen, blive behandlet i henhold til Faircloughs teori om kritisk 

diskursanalyse. 

3.1.3 Strukturering af virksomhedernes kommunikation 

Da der ikke findes noget samlet værk af virksomhedernes CSR kommunikation over en specifik 

periode, er kommunikationen samlet fra hver virksomheds årsrapport, CSR rapport og/eller 

hjemmeside. Årsrapporterne og CSR rapporterne er tilgængelige via de respektive virksomheders 

hjemmeside typisk via et link til ”investor relations” eller direkte til ”sustainability” eller ”CSR”.  
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Tekstanalysen koncentrerer sig dermed om virksomhedernes CSR kommunikation fremstillet i 

denne samling kaldet kommunikationssamling. Rapporterne og hjemmesiderne henvender sig 

direkte til investorer og andre af virksomhedens interessenter og oplyser om den respektive 

virksomheds tilstand og situation. Årsrapporterne er underskrevet af den respektive ledelse og må 

da siges at være udtryk for virksomhedens situationsopfattelse, som den ser ud i og fra topledelsens 

synsfelt.  

3.1.4 CSR Kommunikationssamlingen 

Forud for analysen blev der foretaget en skelnen mellem eksterne og interne CSR initiativer. 

Eksterne initiativer skal dermed forstås som initiativer, styret, reguleret og fastlagt af for 

virksomhederne uafhængige organisationer. Global Compact er et eksempel herpå.  

Analysedelen beskæftiger sig med virksomhedernes egne initiativer, som skal forstås som de 

initiativer, den respektive virksomhed selv råder over. Eftersom at størstedelen (14 ud af 19 

virksomheder) af de danske virksomheder er medlem af Global Compact, blev virksomhedernes 

kommunikation organiseret i overensstemmelse med Global Compacts disposition og dermed i 

følgende orden: menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og antikorruption. Samlingen er 

ydermere struktureret på en sådan måde, at for de virksomheder, der ikke har udgivet en decideret 

CSR-rapport, er der samlet CSR kommunikation fra hjemmesiden samt fra 2009 årsrapporten. For 

de virksomheder, der har udgivet en CSR-rapport, er CSR kommunikation udelukkende samlet fra 

en sådan rapport. Inden for hvert område er kommunikationen samlet med henblik på at opservere 

argumenter, sproghandling, etc. i henhold til Faircloughs indgangsvinkel til tekstanalysedelen af en 

kritisk diskursanalyse. 

3.1.5 Indikationsdiagram 

Med henblik på at undersøge hvorledes virksomhederne vægter forskellige områder indenfor CSR, 

er der blevet lavet et indikationsdiagram (jf. bilag 3), der har til formål at give en indikation af 

virksomhedernes fokusområder. Diagrammet vil bygge på kommunikationssamlingen og dermed 

den samlede kommunikation fra virksomhederne. 

Kompleksiteten i diagrammet er holdt på et minimum for at kunne observere indikationer som 

tendenser og ikke for eksempelvis at kunne foretage komparative observationer, virksomhederne i 

mellem.  
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Med andre ord er hensigten med diagrammet derimod at undersøge mængden af kommunikation på 

hvert CSR område for hver virksomhed og dermed, om der kan ses en tendens til, at der findes mere 

kommunikation på nogle CSR områder i forhold til andre. Pointene blev fordelt ud fra 

nedenstående: 

0. Ingen beskrivelse 

1. Svag beskrivelse 

2. Kort beskrivelse 

3. Omfattende beskrivelse 

4. Omfattende beskrivelse + initiativer + flere projekter + mængde af beskrivelse 

5. Omfattende beskrivelse + tydelige og specifikke initiativer + flere projekter + mængde af 
beskrivelse 

For hver virksomhed vil disse 5 niveauer blive vurderet og sat i forhold til øvrige virksomheder. 

Dermed kan nogle virksomheder ligge højt med point og andre lavt alt efter hvor omfattende de er i 

deres kommunikation. Dertil vil en indikation blive præsenteret om omfanget af CSR 

kommunikation og eventuelle fokusområder målt ud fra ovennævnte pointskala. 
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4 Analyse og empiriske resultater 

Følgende afsnit vil analysere på hvad, de tre dele (Regeringens pressemeddelelse, Regerings 

handlingsplan og virksomhedernes kommunikation) hver især kan illustrere og frembringe af 

resultater. 

Analysen vil blive inddelt i forskellige områder. Først vil der blive foretaget en tekstanalyse, som 

vil bearbejde sproghandlinger, argumentation og magtrelation. Dette vil gælde for henholdsvis 

regeringens kommunikation og efterfølgende virksomhedernes kommunikation. Dernæst vil 

indikationsdiagrammet blive behandlet med formålet at undersøge virksomhedernes kommunikative 

fokusområder, hvad angår CSR. Derefter vil den diskursive praksis blive undersøgt med 

udgangspunkt i diskursive spor, hvilket vil lede over til en undersøgelse af styringsteknologien. 

Overordnet set vil analysen dermed bevæge sig fra analyseudgangspunkt i Fairclough (tekstanalyse 

samt diskursiv praksis) til analyseudgangspunk i Foucault (styringsteknologi). 

4.1 ANALYSE AF REGERINGENS PRESSEMEDDELELSE 

Pressemeddelelsen præsenterer kort, hvad handlingsplanen omhandler og har til formål og følgende 

citat af Bendt Bendtsen er at finde i meddelelsen: 

I en globaliseret verden kan Danmark ikke konkurrere alene på pris. Vores produkter skal have 

ekstra værdi – alt fra design til miljø og ansvarlighed. Det er i det lys handlingsplanen skal ses – en 

plan, der kan få os i den globale førertrøje, når det gælder samfundsansvar. 

 (Pressemeddelelsen) 

Af dette citat ses det hvordan, Bendt Bendtsen søger at sidestille sig (regeringen) med de danske 

virksomheder ved brugen af ordene ”vores” og ”os”. På den måde gør han virksomhedernes 

produkter til en fælles betegnelse for både regeringens og virksomhedernes produkter. Dertil 

kan ”vores produkter” yderligere forstås som værende Danmarks produkter og altså en mere 

omfattende fællesfølelse, da dette dermed omfatter hele landet. Søgen efter fællesskabsfølelsen kan 

dertil læses ud fra udtalelsen om, at Danmark ikke kan konkurrere alene på pris. Danmark kan 

hermed forstås som virksomhederne, da det er dem, der konkurrerer med produkterne, men også 

som en fælles betegnelse: regeringen + virksomhederne.  
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Ifølge Fairclough kan relationen, der søges skabt mellem afsender og modtager, synliggøres ved at 

undersøge de forskellige subjektpositioner, der fremgår af teksten (Lund & Petersen, 2003). I 

kommunikationen i pressemeddelelsen søger Bendt Bendter at både at skabe en fællesskabsfølelse, 

men samtidig lade faktisk ageren være op til de enkelte virksomheder. Dette ses i lyset af, at selvom 

pressemeddelelsen egentlig har et autoritært og informativt præg, afsenderen taget i betragtning, og 

at virksomhederne inkluderes som teksten subjekt, udtryk i brugen af ”vores”, er de alligevel også 

objekt for informationen. Med andre ord er målet dermed Danmarks overlevelse og midlet de 

danske virksomheder og deres produkter. Ikke nok med at der søges en ligestilling mellem 

regeringen og virksomhederne, søges der også en etablering af en implicit social relation til 

virksomhederne og brugen af ordene ”vores” og ”os” indikerer både ansvarspålægning og 

ansvarstildeling. Denne indikation bliver gjort mere tydeligt i følgende citat af Bendt Bendtsen: 

Det er helt frivilligt, om virksomhederne vil have en politik på området. Regeringen vil altså ikke 

lovgive om, hvordan virksomhederne konkret skal arbejde med samfundsansvar. Men vi vil have, at 

de største virksomheder fortæller hvad de gør.  

(Pressemeddelelsen) 

Ikke nok med at det i dette citat bliver endeligt, at man henvender sig til virksomheder, fastslår 

Bendt Bendter også, at CSR er frivilligt og at virksomhederne blot skal forholde sig til det.  

4.2 ANALYSE AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN 

Følgende afsnit vil foretage en tekstnær analyse af regeringens handlingsplan. Analysen vil 

beskæftige sig med elementerne sproghandling, argumentation og magtrelationer set i lyset af 

Faircloughs kritiske diskursanalytiske tilgang. 

4.2.1 Sproghandlinger 

Handlingsplanen starter ud med et forord med regeringen som afsender og beskriver hensigten med 

handlingsplanen. Dette ses i følgende citat, som er taget fra forordet: 

”Regeringen ønsker med denne handlingsplan at fremme samfundsansvar og understøtte, at danske 

virksomheder i højere grad drager fordel af at være i en global førerposition, når det gælder 

erhvervslivets samfundsansvar.”       

(Handlingsplanen, forord) 
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Handlingsplanen kan yderligere siges at være holdningsdannende, hvilket bl.a. kan afspejles i 

dennes tidshorisont. Der bliver lagt ud med erklæringen ”Det går godt for den danske 

konkurrenceevne” samt ”(…) danske virksomheder er langt fremme”. Der tages dermed 

udgangspunkt i nuet. I følgende del (1. Sammenfatning) springer regeringen dog videre til 

fremtiden og de udfordringer, men også de muligheder dette omfatter i form af en tæt kobling til 

danske virksomheder og den rolle, de potentielt kan udfylde: 

Udfordringerne kan imidlertid ikke imødekommes af regeringer alene, men kræver et samarbejde 

mellem forskellige aktører i samfundet.. Ikke mindst virksomhederne spiller en central rolle med 

hensyn til at bidrage til løsninger på samfundsmæssige udfordringer. 

(Handlingsplanen, side 5) 

Handlingsplanen kan derved siges at være en vision for fremtiden samt en plan til hvordan, 

Danmark skal klare sig. Dermed forklares også den fremtidsorienterede tone i teksten, men selvsagt 

også inkorporeringen af udfordringer, trusler og muligheder. 

Senere bliver fortiden igen inddraget, hvilket eksempelvis ses af følgende to citater: 

”De senere års udvikling viser imidlertid, at virksomheders evne til at tage samfundsansvar 

nationalt og internationalt har fået stigende betydning for deres forretningsmæssige succes – 

uanset om der er tale om større eller mindre virksomheder.”    

(Handlingsplanen, side 6) 

”En række danske virksomheder har – med udgangspunkt i blandt andet FN’s Global Compact 

principper – høstet stor anerkendelse for deres arbejde med samfundsansvar og evnen til at 

kombinere dette med god forretningssans.”       

(Handlingsplanen, side 7) 

Denne balance i tid (start i nuet, præsentation af hvordan fremtiden kan se ud med baggrund i 

fortidens resultater), har derudover en retorisk kvalitet i og med at det sikrer modtageren (gerne 

virksomhederne) og et gennemgående budskab sikres: der skal handles nu.  

Yderligere ses der et gennemgående fokus på værdiskabelse for virksomhederne i teksten den 

direkte oplistning af gevinster ved forretningsdrevet samfundsansvar, hvilket er illustreret i følgende 

figur, der er taget fra handlingsplanen: 
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Figur VI: Gevinster ved forretningsdrevet samfundsansvar. 

Regeringen præsenterer den væsentligste fordel ved forretningsdrevet samfundsansvar som værende 

virksomhedernes mulighed for at udnytte deres særlige viden og kernekompetencer til gavn for 

både virksomhederne og samfundet (Handlingsplanen, 2.5 Om forretningsdrevet samfundsansvar, 

side 16). Her skal det bemærkes, at dette netop er regeringens synspunkt og ikke nødvendigvis 

virksomhederne, der muligvis har mere økonomiske betragtninger for øje. Dog formindskes denne 

erklæring i den efterfølgende opremsning af forretningsorienterede muligheder i samspil med den 

tilhørende illustration (se ovenfor), der kan siges, at tage fokus fra denne sætning. Værdiskabelsen 

skal dermed ses af regeringens brug af forretningsorienterede elementer i forhold til 

samfundsorienterede elementer. 

Yderligere søger regeringen at etablere et fællesskab omkring ansvaret for globaliseringens 

udfordringer. Dette ses af tidligere citat, hvilket er gentaget i følgende: 

Udfordringerne kan imidlertid ikke imødekommes af regeringer alene, men kræver et samarbejde 

mellem forskellige aktører i samfundet.. Ikke mindst virksomhederne spiller en central rolle med 

hensyn til at bidrage til løsninger på samfundsmæssige udfordringer.  

(Handlingsplanen, side 5) 
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Umiddelbart før dette citat, er adskillige samfundsmæssige udfordringer opremset med 

globaliseringen som begrundelse. Dette er udfordringer så som at fattige lande skal have del i den 

globale udvikling, at social og arbejdsforhold i disse lande skal forbedres, at stigende international 

kriminalitet og terrorisme skal bekæmpes og at fremme overholdelsen af menneskerettigheder. 

Yderligere gælder det for denne opremsning af udfordringer, at ordet ”fælles” er knyttet til hvert 

eksempel. I denne opremsning af eksempler sammen med brugen af ordet ”fælles” skaber deraf en 

fællesskabsfølelse, der bliver forstærker og samtidig konkretiseret i ovenstående citat.  

Fællesskabet bliver heri betegnet som regeringen sammen med forskellige aktører i samfundet – og 

ikke mindst virksomhederne. Regeringen tildeler ydermere virksomhederne en ”central rolle” og 

tildeler i samme sætning virksomhederne et ansvar. Dette ses af betydning af virksomhederne 

centrale og altså vigtige rolle og at hvis ikke virksomhederne påtager sig denne rolle og samarbejder 

med regeringen, kan udfordringerne ikke imødekommes. Deraf kan sætningen fortolkes som at 

virksomhederne har et ansvar i at påtage sig denne rolle, der kan medføre til forbedringer af sociale 

vilkår i fattige lande og bekæmpelse af international kriminalitet – elementer, som ikke umiddelbart 

er indenfor virksomhedernes forretningsområder, men rettere ligger inden for samfundsmæssige 

områder og deraf regeringers arbejdsområde. 

Det overordnede sprogbrug er dertil ydermere i omfattende grad værdiskabende blot afspejlet af 

figuren ovenfor. Der tales generelt om nye elementer og hvordan disse kan styrke virksomheden. 

De 30 initiativer støtter blandt andet op om dette i og med at regeringen kommer med direkte 

forslag til hjælpemidler for virksomhederne til at komme i gang med arbejdet og har blandt andet 

oprettet følgende hjemmesider med oplysning, cases, redskaber etc.: 

www.samfundsansvar.dk 

www.overskudmedomtanke.dk 

www.csrkompasset.dk 

www.idekompasset.dk 

www.raadetforsamfundsansvar.dk  
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4.2.2 Argumentation 

Igennem handlingsplanen argumenteres der yderligere for dennes eksistensberettigelse ved at lægge 

vægt på betydning af arbejdet med CSR for virksomhederne og koblingen af dette med betydningen 

for Danmark, dog med den naturlighed, at det er et frivilligt område. Implicit signaleres der dog, at 

regeringen godt er klar over, hvad det kræver for at virksomhederne kan overleve og blive ved med 

at være konkurrencedygtige på et udfordrende globalt marked. Yderligere signaleres der også, at 

regeringen ikke kan stå alene om at bekæmpe fremtidens udfordringer og tildeler deri strategisk 

virksomhederne et ansvar i at deltage i partnerskaber med regeringen.  

Yderst bemærkelsesværdigt er det yderligere, at hele kapitel fem i handlingsplanen er tildelt 

klimaområdet, hvilket allerede afspejles i kapitlets titel ”Erhvervslivets klimaansvar”. Dertil 

spænder tre af regeringen initiativer over klima (side 35, spalte 1, linje 24-35): 

■ Regeringen vil opfordre til, at klimaansvar indgår i virksomhedernes rapportering om 
samfundsansvar i deres ledelsesberetning (jf. lovkravet under indsatsområde 1) 

■ Regeringen vil udvikle ”Klimakompasset” i samarbejde med Dansk Industri – et web-baseret 
klimaværktøj, der hjælper virksomheder med at udarbejde klimaregnskaber og klimastrategier 

■ Regeringen vil tage initiativ til fire partnerskaber om klimaansvar i forhold til investorer, 
detailhandlen, byggeriet og på søfartsområdet 

For nærmere at forstå regeringens ”klima-manøvren”, vil dette blive behandlet ved hjælp af 

argumentationsmodellen. Det ses af regeringens initiativer, at den søger at få klima og miljø på 

virksomhedernes dagsorden. Selve påstanden skal findes i følgende citat, der yderligere er 

præsenteret allerede i handlingsplanens sammenfatning: 

Det er regeringens mål, at virksomhederne aktivt bidrager til håndteringen af de globale 

klimaudfordringer. 

(Handlingsplanen, side 35) 

Heri bliver det direkte kommunikeret, at regeringen ønsker at virksomheder aktivt skal deltage i 

arbejdet med klimahensyn og er dermed udsagnets påstand. Belægget og heraf begrundelsen for 

dette, findes i følgende citat, som yderligere er den efterfølgende sætning: 

Virksomheder kan således arbejde målrettet med at fastholde og styrke konkurrenceevnen ved at 

nedbringe energiforbruget og udledning af drivhusgasser i egne virksomheder og hos 

leverandører, samt bidrage til udvikling og spredning af globale klimaløsninger. 

(Handlingsplanen, side 35) 
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Begrundelsen ligger dermed i, at virksomhederne kan nedbringe deres energiforbrug og CO2 

udledning og samtidig fastholde eller styrke konkurrenceevnen, og kan deraf også siges at være 

virksomhedernes ”what’s in it for me”-element.  

Hjemlen for hele denne kommunikation er implicit og dækker over det faktum, at man skal tage 

hensyn til klimaet. Følgende figur illustrere modellen i dette tilfælde: 

 

 

 

 

 

Figur VII: Regeringens argumentationsmodel 

Umiddelbart kan dette fortolkes som en særdeles politisk korrekt argumentation. Hvad der dog gør 

dette kapitel bemærkelsesværdigt ses i manglen af samme fokus på de øvrige samfundsansvarlige 

områder. Hverken menneskerettigheder, arbejdsrettigheder eller anti-korruption er tilsvarende 

omhandlet i handlingsplanen. I denne betragtning bliver følgende citat interessant: 

Danmark er vært ved FN’s Klimakonference COP15 i 2009. Regeringen vil i denne forbindelse 

arbejde hårdt for at opfylde målet om at nå til en ambitiøs global klimaaftale.  

(Handlingsplanen, side 35) 

Af dette citat fremgår påstanden om at der skal arbejdes hårdt for at opfylde målet om en global 

klimaaftale. Belægget i denne forbindelse er da at Danmark er vært ved FN’s Klimakonference i 

2009. Hjemlen i dette argument er da, at der vil være en vis international opmærksomhed og 

forventning i forbindelse med værtsrollen.  

Af disse to modeller vælges der heraf at føre tankerne videre hen imod en spekulation. Denne 

spekulation fremkommer af flere elementer. Første element ses i lyset af tidspunktet for 

regeringens lancering af handlingsplan, nemlig maj 2008 cirka 1½ år før FN’s klimakonference 

afholdes i København. Det næste element fremgår af fokusset på klima i handlingsplanen, som 

synliggøres i manglen af fokus på de øvrige områder. Et tredje element er da yderligere omfanget 

af de fremlagte initiativer i handlingsplanen, hvilket vurderes til at være betydeligt.  
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Denne begrundelse fremgår af at virksomhederne har cirka 6 måneder at tage stilling til dette samt 

gerne (regeringens mål med handlingsplanen) at indrette sig efter regeringens ønske og deltage i 

samarbejdet om at få Danmark i en førende position hvad angår arbejdet med samfundsansvar. Til 

strukturering samt illustrering af denne spekulation, opstilles følgende argumentationsmodel: 

 

 

 

 

 

 

Figur IIX: Regeringens mulige handling 

Af denne model fremgår der dermed et argument og en begrundelse for regeringens fokus på 

klima i handlingsplanen. I og med at Danmark var vært ved FN’s klimakonference i 2009 og at 

dette er omhandlet i handlingsplanen, kan handlingsplanens fokus på klima, eller rettere sagt ikke-

fokus på de øvrige CSR områder begrundes med denne kommende konference. Dertil stemmer 

klimafokusset i handlingsplanen også overens med regerings ønske om at markedsføre Danmark i 

forbindelse med virksomheders samfundsansvar, da konferencen medføre international 

opmærksomhed og dermed giver regeringen en oplagt mulighed for at markedsføre sig på netop 

dette område. 

4.2.3 Magtrelation 

Flere steder i handlingsplanen ses det, at der støttes op om virksomheders samarbejde med Global 

Compact begrundet med, at det er nødvendigt at arbejdet med samfundsansvar ”tager 

udgangspunkt i en internationalt kendt og anerkendt referenceramme.” (side 11, spalte 1, linje 10). 

Heraf ses det også, hvordan verbet står i nutid, hvilket anses som et typisk tegn på den autoritære 

afsender. Regeringen søger da at nå ud til virksomhederne i et sprog, der henvender sig til det 

forretningsprægede og orienterede, og fremstår samtidig som en form for velorienteret (ved, at det 

vil være godt for virksomheden) ”rådgiver”. Denne rådgiverrolle advokeres der yderligere til i det, 

at flere af initiativerne omhandler etableringen af steder (hjemmesider) hvor virksomhederne kan 

søge hjælp og inspiration.  

Belæg: Danmark er vært ved 
FN’s klimakonference i 2009  

Påstand: markedsføre 
Danmark for at 
virksomhederne aktivt 
arbejder med 
samfundsansvarsopgaver i 
henhold til Global Compact 
og specielt hvad angår klima 

Hjemmel: Værtsrollen 
medfører international 

opmærksomhed 
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En indikation af regeringens magtposition kommer yderligere frem i brugen af konstateringerne om 

samfundsansvars muligheder og styrker, set i lyset af hvordan dette har indflydelse på 

virksomhederne. Dette er dog formidlet på en sådan måde, at modtageren ikke får mulighed for at 

stille spørgsmålstegn ved disse konstateringer. Eksempelvis ses dette i form af grundlaget i, at 

samfundsansvar holdes frivilligt og at hensigten med handlingsplanen er noteret til at være at 

understøtte, at virksomhederne drager fordel af at have en førende position. 

Regeringen formår dermed både at sætte sig selv udenfor virksomhedernes beslutningsramme hvad 

angår CSR, da dette holdes frivilligt, men samtidig at søge at influere virksomhederne ved at tale til 

dem i et sprog, de kan relaterer til og berette om fordele og muligheder og virksomhedernes ansvar i 

forhold til Danmarks position. På den måde formår regeringen at fremhæve samfundsansvar i en 

tone, der får virksomheder, der ikke tager dette til sig, til at fremstå som usamarbejdsvillige og deraf 

ikke arbejde mod Danmarks bedste.  

Essensen af dette er regeringens position. Igennem denne kommunikation lader regeringen sine 

holdninger og synspunkter komme frem, men på en måde, hvor den stadig beholder en 

udefrastående rådgivende rolle og deraf en form for overrolle. Regeringen tildeler ydermere 

virksomhederne en central rolle og derigennem et ansvar, men lader altså beslutningen være op til 

de enkelte virksomheder. Dog kan netop denne tildeling dermed også skabe visse forventninger til 

virksomhederne eller om ikke andet kan der stilles spørgsmålstegn ved begrundelsen, hvis 

virksomhederne ikke går ind og påtager sig denne rolle. 

4.2.4 Opsamling af regeringens kommunikation 

Første del af analysen af regeringens kommunikation undersøgte regeringens pressemeddelelse, der 

udkom i forbindelse med publiceringen af handlingsplanen. Af pressemeddelelsen fremgik det 

tydeligt, at selvom regeringen indfører lovgivning på områder, er det stadig op til den enkelte 

virksomhed om den vil have CSR politikker. Altså blev det stadfæstet, at CSR stadig er frivilligt. 

Derudover blev det i pressemeddelelsen synligt hvordan Bendt Bendter søger at skabe en 

fællesskabsfølelse og derigennem at tildele virksomhederne et ansvar i forhold til hvad der er til 

gavn for Danmark.  

Denne fællesskabsfølelse gik igen i regeringens handlingsplan. Igennem undersøgelsen af 

tidshorisonten i regeringens kommunikation fremkom der en tæt kobling mellem regeringen og de 

danske virksomheder med udgangspunkt i de globale udfordringer.  
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Erklæringen om nødvendigheden i samarbejde mellem forskellige aktører samt tildelingen af den 

centrale rolle til virksomhederne, blev de da synligt hvorledes regeringen derigennem tillægger 

virksomhederne et ansvar, hvilket egentlig stod i sammenhæng med adskillige samfundsmæssige 

områder.  

Yderligere kunne det betragtes hvordan regeringen søger at skabe værdi omkring CSR for 

virksomhederne. Dette fremgik af hvordan regeringens kommunikation er centreret omkring 

forretningsmæssige elementer og dermed økonomiske elementer. Regeringen taler dermed i et 

sprog, som virksomhederne kan forstå. 

Umiddelbart så handlingsplanens formål også særdeles politisk korrekte ud i form af de 

klimamæssige hensyn. Dog lægger manglen af samme fokus på de øvrige CSR områder grund til at 

netop klimafokusset vækker interesse og der stilles derfor spørgsmålstegn ved netop dette fokus. I 

denne sammenhæng blev Danmarks rolle ved FN’s Klimakonference det efterfølgende år 

bemærkelsesværdigt og argumentet kunne derigennem vendes rundt, hvilket synliggjorde en 

mulighed om at handlingsplanens formål i stedet kan være på grund af værtsrollen og det 

internationale fokus denne rolle måtte medføre.  

Igennem undersøgelsen af magtrelationen blev det synligt hvorledes regeringen søger at sætte den 

selv i en rådgivende og udefrastående rolle. På denne måde støtter dette endnu engang op omkring 

regeringens tildeling af ansvar til virksomhederne i en sammenhæng, hvortil der kan stilles 

spørgsmålstegn for begrundelse, hvis virksomhederne ikke påtager sig denne rolle. 

Bemærkelsesværdig er igen at dette vel at mærke er på et frivilligt område. På den måde blev det da 

synligt, hvordan regeringens rådgivende og udefrastående rolle i dette tilfælde også kan fortolkes 

som en overrolle, da den tildeler en rolle, de kan have svært ved at sige nej til. 

4.3 ANALYSE AF VIRKSOMHEDERNES KOMMUNIKATION 

Følgende afsnit vil foretage en tekstnær analyse af kommunikationssamlingen og dermed 

virksomhedernes kommunikation. Analysen vil beskæftige sig med elementerne sproghandling, 

argumentation og magtrelationer set i lyset af Faircloughs kritiske diskursanalytiske tilgang. 
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4.3.1 Sproghandlinger 

I samlingen af virksomhedernes CSR kommunikation er der for hver virksomhed udvalgt et citat fra 

dennes årsrapport, som afspejler virksomhedens indgangsvinkel til CSR. Følgende to citater 

illustrerer disse fra henholdsvis Mærsk og Danisco: 

At Maersk, we further understand that sustainable business practices go hand in hand with 

innovation and a constant care for the environment on which all of us depend. 

(Kommunikationssamlingen, side 2) 

 For Danisco, sustainability is about finding innovative, sustainable and bio-based solutions to help 

our customers produce products that provide lasting benefits for society.  

(Kommunikationssamlingen, side 17) 

Som antydet, afspejler virksomhedernes kommunikation deres verdensopfattelse og kan dermed 

siges at være holdningsdannende, hvilket er synligt af deres beskrivelse om hvordan, 

virksomhederne som en helhed henholdsvis ”understand” (Maersk) og ”For Danisco” (Danisco). 

Dettes ses afspejlet i følgende to citater fra henholdsvis Mærsk og Danisco. Yderligere fremgår det 

af Maersks citat hvordan sustainability, altså bæredygtighed, kædes sammen med “innovation” 

og ”care”, hvilke er positive ord for virksomheden og dermed med til at skabe et positivt 

værdiunivers. 

Ligeledes i Daniscos tilfælde bliver “sustainability” kædet positivt sammen med ansvar og 

beskyttelse, set i brugen af ”sustainable and bio-based solutions” samt at opfylde menneskers behov 

i brugen af ”costumers”. Carlsbergs opfattelse afspejles i deres beskrivelse af tilgangen til CSR. 

Dette er illustreret i følgende: 

Carlsbergs strategiske tilgang til CSR går ud på at identificere, hvordan den sociale og 

miljømæssige påvirkning i alle dele af værdikæden kan forbedres – fra samarbejdet med 

leverandører til, hvordan vi driver vores virksomhed og samarbejder med kunder og forbrugere.” 

(Kommunikationssamlingen, side 9) 

Heraf ses det hvordan Carlsberg anvender CSR til at se indad i selve virksomheden, som strategi til 

forbedring af adskillige områder, og den positive tilgang skal da ses i talen om forbedring. Samme 

positive tilgang kan yderligere ses hos Trygvesta i følgende: 
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Our CSR declaration of intent links this commitment to our role as a peace-of-mind provider and 

our role as a professional fellow player to the public sectors of the Nordic countries in developing 

welfare and security.   

(Kommunikationssamlingen, side 50) 

Brugen af ord som ”peace-of-mind provider” og ”fellow player” ikke bare skaber en positiv 

stemning, men beretter også om virksomhedens opfattelse af dennes rolle i samfundet, hvilket 

derudover også stemmer overens med virksomhedens forretningsområde. 

Flere virksomheder formår derudover at foretage endnu tydeligere koblinger til forretningsområdet, 

hvilket bl.a. er illustreret ved Vestas: 

Vestas' production and products must be as green as possible. Partly to save money for expensive 

raw materials and energy, partly because “green” will be a future strategic competitive parameter. 

(Kommunikationssamlingen, side 53) 

I denne kommunikation fra miljøafsnittet formår Vestas at fuldt inkorporerer CSR i virksomhedens 

øvrige strategier. På denne måde bliver det synligt, at virksomheden næsten gør sig afhængig af 

CSR-tiltag specielt på miljøsiden i og med at det medfører besparelser samt bevirker til et strategisk 

konkurrenceparameter. 

En anden måde at foretage denne sammenkobling mellem CSR og virksomhedens arbejde ses i 

følgende citat af Sydbank: 

Sydbank er en dansk virksomhed, der – med respekt for de forretningsmæssige mål – opererer som 

ansvarlig samfundsaktør. 

(Kommunikationssamlingen, side 48) 

Sproget er her hold neutralt, men det der den indskudte sætning, der vækker interesse. Den 

indskudte sætning skaber en opbremsning med fremhævelse af de forretningsmæssige mål. Sydbank 

går dermed ind og relaterer til CSR, men sætningen skaber en værdi for vigtigheden i de 

forretningsmæssige mål. CSR værdien for Sydbank kan dermed siges, at være en smule 

tilbageholden om ikke andet af hensyn til, at de forretningsmæssige mål kommer i første række. 

I størstedelen af virksomhedernes kommunikation ses en sammenkobling af brugen af ord 

som ”ansvarlighed” og ”bæredygtighed” netop til selve forretningen og at koblingen er en frivillig 

hensigt. Dog vælger Genmab en alternativ sammenkobling, hvilket er illustreret i følgende citat: 

 I 2008 præsenterede den danske regering en handlingsplan for CSR. Handlingsplanen fokuserer på 

virksomheders frivillige arbejde med miljømæssige, sociale og etiske aktiviteter og har til formål at 

fremme virksomheders budskab om CSR til omverdenen. Med virkning for regnskabsår, der 
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begynder den 1. januar 2009, er den danske årsregnskabslov blevet ændret således, at danske 

børsnoterede virksomheder pålægges at inkludere en beskrivelse af virksomhedens CSR tiltag i 

årsrapportens ledelsesberetning eller i en separat rapport. Genmab har valgt at inkludere 

beskrivelsen i årsrapporten.    

I løbet af 2009 blev der nedsat en CSR -projektgruppe (…).På denne baggrund blev der udarbejdet 

en forretningsdrevet strategi og handlingsplan inden for CSR , som blev godkendt af bestyrelsen. 

Generelt er Genmabs grundlæggende bidrag til samfundet uløseligt forbundet med vores mission 

om at fremstille lægemidler til udækkede behandlingsbehov.  

(min indsætning, Kommunikationssamlingen, side 32) 

Genmab sammenkobler sine CSR initiativer med den nye lovgivning på området, hvilket er en 

kontrast i forhold til de øvrige virksomheders italesættelse af initiativer som værende frivillige. 

Dertil bliver de interpersonelle relationer mellem en virksomhed, her Genmab og senere DSV 

samt Jyske Bank, og regeringen gjort synlige. Sproget bliver holdt i en neutral, direkte og i 

en ”ufarvet” tone og den sidste sætning kan næsten forstås som en form for klage – at Genmab, i sin 

forretning, allerede er ansvarlig og bidrager til samfundet. 

Denne neutrale tone kan også iagttages hos FLSmidth, i følgende introduktion af virksomhedens 

CSR rapportering: 

The following statement of corporate social responsibility pursuant to the Danish Financial 

Statements Act Section 99a is part of the Management’s Review in the 2009 Annual Report.   

        (Kommunikationssamlingen, side 33) 

 Der anvendes ikke nogle unødvendige ”fyldeord” og kommunikationen er direkte, mens 

ordet ”pursuant” leder direkte hen til at berettelsen sker i henhold til lovgivningen. 

De forskellige sammenkoblinger kan have forskellige konsekvenser for forståelsen af grundlaget for 

de respektive virksomheders implementering af og arbejde med CSR. Eksempelvis kan 

virksomhedernes frivillige implementering af CSR forstås som en naturlig følge af udviklingen i en 

verden, som disse virksomheder udvikler sig i takt med bl.a. for at udvikle eller besidde en 

konkurrencefordel. Eksempelvis illustreret af FLSmidths videre kommunikation om baggrunden for 

virksomhedens CSR tilgang og hvordan dette faktisk kan findes i virksomheden udviklede værdier: 

The CSR policy starts from the basic fact that FLSmidth is a global group with activities in many 

countries and different cultures. No matter where in the world we operate, we do so based on the 
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Group’s set of values and rules (…).Over the past 128 years, FLSmidth has therefore developed a 

business culture based on three fundamental values:  

competence (professionalism, credibility and integrity),  

responsibility (ownership and willingness to change), and cooperation (team spirit and openness).” 

      (min indsætning,Kommunikationssamlingen, side 33) 

Denne form for trækning på virksomhedens historie og erfaring ses også af NKTs kommunikation 

og i følgende citat berette virksomheden om, at dens skandinaviske rødder (120 års erfaring), kan 

understøtte virksomheden i arbejdet med Global Compacts principper: 

I Danmark har vi gode samarbejdsrelationer mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Med baggrund i 

denne tradition og vores næsten 120-årige historie mener vi, at NKT står godt rustet til at opfylde 

og udbrede FNs 6 principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder.”    

(Kommunikationssamlingen, side 41) 

På den anden side kan et andet grundlag være et pres eller en nødvendighed i forhold til den nye 

lovgivning og få virksomheders opfattelse af at lovgivningen fører til at virksomheder skal udvikle 

specifikke strategier, som i tilfældet med Genmab. Dette bliver ligeledes synligt via den neutrale 

tone i sprogbrugen stillet i forhold til sprogbrugen hos eksempelvis Mærsk og Danisco, som deraf 

virker nærmere positiv og imødekommende overfor CSR. I Genmabs og FLSmidths neutrale tone 

kan det antydes, at virksomheder kommunikere på baggrund af nogle forudsætter og at tingene 

forholder sig på en bestemt måde (at man nu skal implementere CSR arbejde) og at man da må 

udvikle en CSR projektgruppe og/eller CSR politikker. 

En anden mere indirekte måde hvorpå relationen til regeringen og dennes tiltag kan siges at have 

haft indflydelse, ses i kommunikation fra DSV. I 2009 årsrapporten skriver DSV følgende inden for 

ca. 10 linier: 

DSV made great efforts in 2009 to draw up guidelines for the CSR initiatives of the Group and to 

plan the work within the various areas. In future, DSV will issue specific policies and directions for 

all managers and employees in relation to these ten principles[Global Compact].(…) During 2010, 

DSV will focus on spreading and implementing this policy and these rules of business ethics 

throughout the Group. 

 (min indsætning, Kommunikationssamlingen, side 25) 
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Af dette fremgår det, at der højst sandsynligt ikke har været nogen retningslinjer for CSR før 2009. 

Dette ses ud af talen, om at disse er udarbejdet i 2009 og det med great effort.  Yderligere beretter 

man, at man i fremtiden vil udarbejde specifikke politikker i samspil med Global Compacts 

principper samt at man i 2010 fokusere på spredning og implementering af CSR politikker. Det 

bemærkelsesværdig i denne kommunikation er tidspunktet. Både arbejdet med CSR initiativer samt 

medlemskab ved Global Compact, skete inden for et år og allerede det efterfølgende år ønsker man 

at implementere samt sprede politikkerne igennem virksomheden. Dette er alt sammen handlinger, 

der efterfølger Regeringens publicering af handlingsplanen og lovgivning omkring CSR 

stillingstagen.  

Deraf kan det siges, at DSVs verdensopfattelse muligvis er blevet ændret i forhold til, at man nu går 

virksomheden igennem med CSR-briller i forhold til at udarbejde CSR retningslinjer og 

implementere politikker. Den samme bevægelse eller udvikling er ligeledes synlig i Novozymes 

kommunikation illustreret i følgende citat: 

Novozymes hævede ambitionsniveauet i 2009 i forhold til de foregående år. Nogle af 

bæredygtighedsmålene blev udskiftet, nye tiltag blev iværksat, og målene for visse nøgleindikatorer 

blev skærpet.  

(Kommunikationssamlingen, side 46) 

Det interessant i dette citat er, at virksomheden valgte at hæve ambitionsniveauet, udskifte og 

iværksætte nye tiltag og skærpe visse nøgleindikatorer i netop 2009.  

Også Topdanmark og WDH foretog visse ændringer omkring CSR netop dette år. Virksomhederne 

beretter følgende: 

2009 blev året hvor Topdanmark fik koordineret CSR-aktiviteterne. Herunder er der bl.a. 

udarbejdet den første frivillige CSR rapport, og Topdanmark har tilsluttet sig Carbon Disclosure 

Project (CDP). 

(Kommunikationssamlingen, side 49) 

In 2009, we have intensified our work on corporate responsibility and also stepped up our 

communication in respect of the outcome of such work. 

(Kommunikationsamlingen, side 56) 
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Det kan deraf siges at være bemærkelsesværdigt, at, på tværs af brancher, er det netop CSR, der har 

været i fokus for ændringer inden for en kort tidsperiode. 

En tredje måde at forholde sig til regeringen ses hos Danske Bank, der har indgået et partnerskab 

omkring såkaldt ”corporate volunteering” med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Dette afspejles i 

følgende citat: 

In 2009, a number of philanthropic organisations launched a debt advisory service with funds from 

the Danish Ministry of the Interior and Social Affairs. The programme is intended to help people 

with debt problems manage their finances, and it is staffed by volunteers who work in the banking 

sector. The Danske Bank Group considers this initiative fully in keeping with our efforts to promote 

financial literacy and supports the project by paying for a portion of the time that our employees 

spend serving as debt advisers.  

(Kommunikationssamlingen, side 24) 

I dette citat fortæller Danske Bank åbent om et samarbejde eller partnerskab mellem virksomheden, 

i form af medarbejderne og de omtalte filantropiske organisationer omkring budskabet at sprede 

økonomisk viden. Værd at bemærke i dette er, at organisationerne er finansieret af et ministerium, 

hvortil regeringens involvering ses.  

En helt anden fremstilling ses i Jyske Banks kommunikation, som hverken forholder sig frivilligt og 

imødekommende eller presset til implementering. Jyske Bank beretter, at virksomheden ikke er 

medlemmer eller har underskrevet nogle internationale principper (som fx Global Compact) og ej 

heller udviklet eller implementeret specifikke CSR strategier eller initiativer, men at det i stedet 

anses som en naturlig del af forretningens politik. Jyske Bank vælger da netop blot at forholde sig 

til CSR. Dog forholder banken sig ikke, som Genmab, til fortolkningen om nødvendigvis at udvikle 

en CSR politik. Citatet illustrerer det i følgende: 

Jyske Bank har ikke underskrevet chartre, internationale principper eller lignende erklæringer om 

social ansvarlighed, ligesom koncernen ikke har implementeret specifikke politikker for sociale, 

etiske og miljømæssige forhold. Jyske Banks ansvarlighed udmøntes i praksis som en naturlig del af 

koncernens politikker på alle relevante områder og vil altid tage udgangspunkt i den gældende 

lovgivning på området og de konkrete forretningsmæssige forhold. 

(Kommunikationssamling, side 35) 
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Den samme fraskrivelse ses hos Norden, i hvordan virksomheden beretter om at den ikke arbejder 

med menneskerettigheder: 

NORDEN does not consider the Company’s business to entail issues in relation to human rights. 

(Kommunikationssamlingen, side 13) 

Nordens fraskrivelse er interessant i sammenligningen med eksempelvis Novo Nordisk, hvis kerne 

forretning ej heller omhandler menneskerettigheder, men som alligevel har valgt at beskæftige sig 

med området i en årrække. Dette er illustreret i følgende citat fra ligeledes fra afsnittet omhandle 

menneskerettigheder: 

Novo Nordisk has worked with human rights since 1998, when the first human rights review was 

undertaken with focus on rights to health, equal opportunities and diversity. 

(Kommunikationssamlingen, side 42) 

På denne måde kan sprogbrugen fortælle noget om virksomhedernes verdensopfattelse. Nemlig at 

udviklingen af CSR strategier og politikker kan være en naturlig følge af udviklingen i omverden og 

bl.a. kan benyttes som et konkurrenceparameter. At den nye danske lovgivning tvinger 

virksomhederne til at udvikle CSR strategier og politikker. Eller at virksomheder nu skal forholde 

sig til CSR, men at dette ikke nødvendigvis er ensbetydende med at tilhørende strategier og 

politikker skal udvikles.  

Derudover ses det ved flere virksomheder, at der bliver kommunikeret bredt og omfattende om 

nogle områder, og til sammenligning meget begrænset om andre. Sat på en spids ses dette hos 

Norden, hvor der findes flere steder, hvor der kommunikeres om eksempelvis miljøhensyn, men 

hvor der til gengæld er yderst begrænset information om anti-korruption (kommunikationssamling, 

side 12). Til sammenligning har Danske Bank ej heller en særdeles omfangsrig kommunikation 

omkring anti-korruption, dog bliver visse initiativer dog fremhævet og omhandlet 

(kommunikationssamling, side 22).  

De forskellige omfang af kommunikation på områderne, i disse tilfælde relativt mindre 

kommunikation omkring anti-korruption, er bemærkelsesværdige brancherne taget i betragtning. 

Både søfartsbranchen og finansbranchen er begge områder, hvor der kan opleves korruption. Søfart 

i forhold til arbejdet med bekæmpelse af pirateri og finansbranchen i forhold til behandling af 

service.  
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Specielt hvad angår Danske Bank, er denne fordeling af kommunikationsfokus interessant, da anti-

korruption i forhold til miljøhensyn umiddelbart skulle synes at have større indvirkning på 

forretningen. Dette ses i forhold til eksempelvis søfartsbranchen, hvis produkter har en direkte 

effekt på miljøet10. Af fordelingen af mængden af kommunikation kan der dermed siges at herske 

en miljø- og klimafokuseret verdensopfattelse eller med andre ord, at dette område bliver betydeligt 

vægtet. 

4.3.2 Argumentation 

Igennem virksomhedernes kommunikation kan flere argumenter yderligere observeres via Toulmins 

argumentationsmodel. For flere af virksomhederne kan der ses en tydelig kobling mellem CSR og 

virksomhedens forretningsområde. Dette bliver især illustreret hos Vestas og det er derfor ud fra 

denne kommunikation, at følgende model er opsat: 

 

 

 

 

Figur IX: Virksomhedernes økonomiske argument 

Af dette fremgår det, at virksomheder tænker økonomisk i deres kobling mellem CSR og 

forretningsområde. Dermed bliver CSR en naturlig del af virksomhedernes udvikling idet, at det 

bl.a. tænkes ind som et konkurrenceparameter og optimering af omkostninger. Dette giver dermed 

også grund for omfanget af virksomheder, der arbejder med netop CSR og begrundelse for, at man 

ikke oplever, at der er nogle virksomheder, der stiller spørgsmål ved selve området CSR. 

Dog viser det sig også, at flere virksomheder tager lovgivningen med ind i deres kommunikation 

omkring CSR. Dette gælder specielt i kommunikationen hos Genmab og modellen på næste side er 

opsat derefter: 

 

 
                                              

10 Omfanget af dette vil, for samtlige virksomheder, blive nærmere undersøgt i afsnit 4.4 analyse af indikationsdiagrammet. 

Belæg: For at spare penge og 
fordi at være grøn, vil være et 
strategisk 

Påstand: Vestas produktion 
og produkt skal være så grøn 
som muligt 

Hjemmel: Virksomheder skal 
tænkte i økonomiske hensyn 

og forretningsparametre 
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Figur X: Virksomhedernes lovgivningsargument 

Denne model er ydermere synlig af tidspunktet for den nye lovgivning, nemlig med virkning fra 1. 

januar 2009 og flere virksomheders ændringer (Novozymes, Topdanmark, DSV) netop dette år. I 

argumentet bliver det tydeligt, at virksomhederne tager lovgivningen med i deres overvejelser 

omkring CSR. Selve hjemlen stilles der dog ikke yderligere spørgsmål ved, i og må, at det forstås 

som virksomhedernes naturlige interesse at følge lovgivningen. Dog er inkorporeringen af 

lovgivningen interessant i betragtningen af at CSR er frivilligt. Af betydningen af frivillighed, burde 

virksomhederne deri ikke umiddelbart skulle tænke i lovgivning, og dertil bliver det da nødvendigt 

at undersøge, hvad lovgivningen stadfæster, for at undersøge, hvorfor virksomhederne medtager 

dette punkt i deres kommunikation.  

Undersøges lovgivningen stadfæster den, at virksomhederne skal gå ind og forholde sig til CSR og 

ikke nødvendigvis udvikle eller implementerer CSR politikker eller initiativer. Denne forståelse er 

der en virksomhed, der bevæger sig indenfor i kommunikationen, hvilket er afspejlet i følgende 

model: 

 

 

 

Figur XI: Jyske Banks lovgivningsargument 

Til trods for at denne model umiddelbart synes meget lig den forrige, findes der i belægget en 

interessant forståelse af lovgivningen, netop at virksomheder skal forholde sig til CSR og ikke 

nødvendigvis implementere eller udvikle sådanne politikker og/eller initiativer. Dertil 

kommunikerer Jyske Bank blot om dennes forhold til CSR.  

Belæg: Ny 
årsregnskabslovgivning siger, 
at virksomheder nu pålægges 
at inkludere en beskrivelse af 
CSR tiltag i årsrapportens 
ledelelsesberetning eller i 
separat rapport.  

Påstand: Genmab har 
udarbejdet en 
forretningsdrevet strategi og 
handlingsplan for CSR 

Hjemmel: Man skal følge 
lovgivningen 

Belæg: Ny 
årsregnskabslovgivning siger, 
at virksomheder skal forholde 
sig til CSR i deres 
årsrapportering.  

Påstand: Jyske Bank har ikke 
implementeret specifikke 
politikker for sociale, etiske 
og miljømæssige forhold. 

Hjemmel: Man skal følge 
lovgivningen 
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Deraf bliver det da også synligt, at de forskellige kommunikationer om CSR, dermed muligvis 

fremspringer af de forskellige forståelser af lovgivningen. Hvad der ydermere er interessant i dette, 

er at Jyske Bank, som eneste virksomhed, arbejder ud fra forståelsen og blot at forholde sig til CSR. 

Det er dog muligt, at flere virksomheder deler den forståelse som Jyske Bank har, men dette virker 

dog tvivlsom ud fra at de fortager disse ændringer på hvad der kan siges, at være kort tid. 

Af dette fremgår det dermed, at der hersker 2 umiddelbare argumenter for arbejdet med CSR. Det 

ene argument går på økonomiske overvejelser og hensyn set i lyset af hvordan CSR i fremtiden kan 

anvendes som et strategisk parameter i forhold til konkurrence, samt hvordan at CSR på sigt, kan 

medvirke til besparelser eksempelvis på miljømæssige områder. 

4.3.3 Magtrelation 

Som det blev vist af argumentationsmodellen gælder det for nogle af virksomhederne, at deres CSR 

kommunikation er en afspejling eller reaktion på regeringens tiltag i form af lovgivning. Ved netop 

at forholde sig reaktivt påtager disse virksomheder sig dermed også en reaktiv rolle. Dette ses til 

sammenligning med andre virksomheder, der har arbejdet med CSR i en længere årrække 

eksempelvis Novo Nordisk. Sådanne virksomheder omhandler dermed heller ikke direkte 

regeringen i deres kommunikation, men drager i større grad på tidligere erfaringer og dette i forhold 

til fremtidige ønsker og mål på området. På den måde for disse virksomheder en form for 

ligestillende rolle overfor regeringen, da den ikke går ind og har denne direkte indflydelse. Dette er 

eksempelvis synligt i Genmabs kommunikation til sammenligning med Novo Nordisks.  

I en sådan reaktiv rolle giver virksomhederne dermed også plads for regeringen til at gå ind og sætte 

dagsordenen for virksomhederne. Via en sådan dagsorden kan virksomhederne deri også siges at 

være tvunget til at kommunikere om områder, der muligvis faktisk ikke er nye for dem, men som de 

har omhandlet i en lang årrække igennem eksempelvis deres værdigrundlag.  

I det økonomiske argument spiller dette ikke lige så direkte ind. I disse tilfælde kan regeringens 

handling muligvis have haft indflydelse på virksomhederne, men fortolkningen gør, at 

virksomhederne vender det til et forretningsorienteret øjemed.  

Ligeledes spiller den reaktive rolle ej heller lige så direkte ind for Jyske Bank. Det er til 

sammenligning begrænset hvor meget denne virksomheds kommunikation reagerer på regeringens 

udspil i fortolkningen om blot at forholde sig og kommunikere om hvad man gør, i stedet for at 

foretage større ændringer for at implementerer CSR strategier.  
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Ej heller har Jyske Bank underskrevet nogle retningslinjer, de skal arbejde inden for. På denne 

måde kan det deraf ses, at der ikke eksisterer noget egentligt forhold mellem denne virksomhed og 

regeringen, hvad angår CSR.  

4.3.4 Opsamling af virksomhedernes kommunikation 

Første del af analysen af virksomhedernes kommunikation undersøgte hvordan virksomhederne 

kommunikerer omkring CSR. Med udgangspunkt i skabelsen af værdiunivers blev det synligt, at 

flere virksomheder kommunikerer positivt om CSR og tager det til sig i forretningsområderne. Dog 

blev det også synligt at nogle virksomheder har en nærmere neutral tone til området i har fokus på 

netop indflydelsen på forretningsmæssige mål.  

I undersøgelsen af interpersonelle relationer mellem virksomhederne og regeringen viste det sig 

yderligere, at flere virksomheder direkte går ind og referere til regeringens CSR tiltag, for på den 

måde at inkludere regeringen i de respektive virksomheders CSR kommunikation. Koblingen blev 

specielt synlig af at disse ændringer blev foretaget i tidsperioden umiddelbart efter publiceringen af 

regeringens handlingsplan. Dette blev specielt interessant, da de viste sig, at flere virksomheder 

faktisk har arbejdet med lignende elementer tidligere igennem deres værdigrundlag, men nu 

foretager større ændringer for at synliggøre disse elementer.  

En anden form for relationsskabelse blev oplevet af Jyske Banks kommunikation. Som eneste 

virksomhed kommunikerer denne, at den ikke har implementeret specifikke politikker for sociale, 

etiske og miljømæssige forhold og ej heller har underskrevet chartre som eksempelvis Global 

Compact, som mange andre virksomheder i de seneste år er blevet medlem af. 

På den måde kan det siges, at nogle virksomheder har implementeret CSR som en naturlig del og 

følge af udviklingen i forretningsverden i forhold til hvordan det kan anvendes som 

konkurrenceelement og til besparelse på en række områder. Dette område støttes op omkring et 

økonomisk argument, som blev vist af den tidligere argumentationsmodel.  

Til sammenligning stod to øvrige modeller, der begge havde udgangspunkt i indretning efter 

lovgivning. På den ene side står virksomhederne, der i løbet af 2009 har foretaget diverse ændringer 

for at udvikle og implementerer CSR. På den anden side står Jyske Bank, som blot forholder sig til 

området. Forskellen blev da vist at skulle forklares af fortolkningen af lovgivningen.  
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I takt med argumentationsområderne viste undersøgelsen af magtrelationer, at der sidestillende kan 

ses to forskellige magtforhold. Det ene forhold kan kobles sammen med den naturlige udvikling af 

virksomhederne og hvordan disse har arbejdet med CSR i en længere årrække hvoraf regeringens 

udspil ikke har nogen direkte indvirkning på virksomhederne. Det andet forhold ses i lyset af 

virksomheders reaktion på regeringens udspil. Denne reaktion får virksomhederne til at påtage sig 

en reaktiv rolle, og deri lade regeringen sætte dagsordnen for virksomhedernes udvikling. Det sidste 

magtforhold skal ses i lyset af Jyske Banks fraskrivelse af området. Hertil har regeringen ingen 

direkte effekt på virksomheden og dette forhold kan da siges at være ikke eksisterende på CSR 

området.  

4.4 ANALYSE AF INDIKATIONSDIAGRAMMET 

Indikationsdiagrammet viser en tendens til at der bliver lagt væsentligt og mest fokus på 

miljømæssige initiativer understøttet af at samtlige virksomheder har en omfattende beskrivelse af 

CSR initiativer på dette område. Dette ses eksempelvis i omfanget af miljømæssig kommunikation 

fra Maersk, hvor denne kommunikation fylder ca. to sider i forhold til kommunikation om 

menneskerettigheder, der fylder ca. en side og kommunikation om anti-korruption, der fylder ca. en 

halv side.  

Med hensyn til de øvrige områder synes der at være en varierende grad af fokus. Eksempelvis er 

miljø betydeligt afdækket, efterfulgt af sundhedsinitiativer for medarbejdere, medarbejder- og 

menneskerettigheder, leverandørkrav og samfundsengagement, antikorruptionsforanstaltninger og 

til sidst medarbejdersikkerhed (jf. bilag 3: Indikationsdiagram). 

Derudover skal det bemærkes, at repræsentationen af CSR kommunikation i de forskellige brancher 

varierer og at nogle brancher vil værdsætte og fokusere mere på nogle områder end andre på grund 

af produktionsfaciliteter og forretningsområder. Eksempelvis er initiativer og aktiviteter 

omhandlende medarbejdersikkerhed grundigere dækket i søfarts- og medicinbranchen end i forhold 

til bank og finansbranchen. 

Alligevel er det dog bemærkelsesværdigt at på trods af at fokusset på visse CSR politikker kan 

variere fra branche til branche, varierer fokusset på miljømæssige hensyn ikke betydeligt. Samtlige 

virksomheder har nogenlunde samme mængde fokus på miljømæssige hensyn.  
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Dette giver udmærket mening i forhold til virksomheder med direkte indflydelse på miljøet (fx 

søfart, byggeri, maskinteknik), men når banker og forsikringsselskaber også har omfattende 

miljømæssige initiativer, giver det stof til eftertanke, da de umiddelbart ikke har samme grad af 

effekt på miljøet. 

Ligeledes viser indikationsdiagrammet en tendens til at mængden af kommunikation på CSR-

området varierer fra virksomhed til virksomhed. Nogle virksomheder har lange og yderst 

omfattende beskrivelser, mens andre dækker deres CSR initiativer med korte, dog eksakte, 

formuleringer. Eksempelvis har Novo Nordisk et større antal sider og links som beretter om 

adskillige aspekter af deres CSR initiativer. Til sammenligning dækker DSV deres CSR initiativer 

på få linjer i dennes årsrapport. Dette kan muligvis have noget at gøre med længden af tiden de 

respektive virksomheder har arbejdet med CSR. Nogle virksomheder tilkendegiver, at selve CSR 

området i nogen grad er nyt for dem – i al fald bliver der foretaget organisatoriske ændringer for at 

etablerer deciderede CSR afdelinger og stillinger. Til sammenligning har andre virksomheder 

(eksempelvis Novo Nordisk) arbejdet med CSR i mange år og har allerede en fuldt implementeret 

og iværksat strategi samt, til sammenligning, betydelig erfaring på områder. Dette kan dertil dog 

også hænge sammen med, at nogle virksomheder indføre CSR strategier og politikker som en 

reaktion på regeringens tiltag i form af lovgivning og opfordring.  

Derudover kan regeringens indflydelse muligvis også være en begrundelse til det omfattende fokus 

på klima på tværs af brancherne. Dette skal forstås i sammenhængen med det omfattende fokus, der 

fremgår af regeringens handlingsplan. I og med at regeringen selv ligger op til og fremhæver 

klimahensyn i initiativerne og med et eksklusivt kapitel derom i handlingsplanen, kan 

virksomhedernes fokus på klima muligvis være en reaktion på dette.  

4.5 DEN DISKURSIVE PRAKSIS 

Den følgende del vil bevæge sig væk fra de tekstnære analyser og over til kommunikationernes 

diskursive praksisser, nærmere betegnet Faircloughs andet analyseniveau. På dette niveau vil 

intertekstualiteten mellem regeringen og virksomhederne i deres kommunikationens produktion 

blive nærmere undersøgt. Derudover vil der blive undersøgt hvorledes der er tale om en forandring i 

henhold til citatet på næste side: 
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Ifølge Faircloughs teori hænger en høj grad af interdiskursivitet sammen med forandring, hvorimod 

en lav grad af interdiskursivitet tyder på reproduktion af det bestående.  

(Lund & Petersen, 2003) 

Hvad angår virksomhederne beskriver de deres egne initiativer, hvilket er naturligt i det øjemed at 

kommunikationen fremkommer i deres årsrapporter eller på deres egne hjemmesider. Dog fremgår 

det også, at nogle virksomheder henviser direkte til den nye lovgivning, hvilket indirekte medfører 

handling, for nogle, og i alt fald en stillingstagen i forhold til CSR. Yderligere henvises der til en 

række områder i samfundet, der gøres relevante i forhold til de enkelte virksomheder. Dette 

afspejles i kommunikationen omkring bæredygtighed og ansvarlighed eksempelvis omkring 

miljøhensyn, der dermed refererer til en samfundsmæssig politisk korrekthed.  

Med hensyn til regeringen henvises der både til det eksterne Global Compact, men også til 

regeringens egne initiativer og der understøttes derved et behov for handlingsplanen. Disse 

henvisninger omhandler områder, der er relevante for samtlige industrier i form af brugen af ord 

som innovation, nye produkter, bedre omdømme, mere engagerede medarbejdere, færre 

omkostninger, konkurrencefordele og højere leverandørsikkerhed. I denne sammensætning refereres 

der dermed til en økonomisk kontekst, som virksomhederne i deres natur kan forholde sig til. 

Samtidig refereres der også til ansvarlighed, som igen ligger sig op ad en samfundsmæssig politisk 

korrekthed. Både virksomhedernes og regeringens kommunikation indeholder dermed 

interdiskursivitet i og med at de trækker på andre diskurstyper; virksomhederne via 

samfundsmæssig reference og regeringen via økonomisk reference.  

Hvad angår virksomhederne er deres bevæggrund indenfor de rammer, som regeringen nedsætter 

eksempelvis i form af lovgivning, men for regeringen kan denne interdiskursivitet anses som udtryk 

for et større overblik med hensyn til at være bekendt med omfattende dele af virksomhedernes 

områder og nærmest have en belærende undertone i kommunikationen, som netop giver 

associationer til en ”rådgiver-” eller ”faderrolle” overfor virksomhederne.  

Graden af interdiskursivitet anses som værende mindre, men dog af særlig betydning. Dette ses i 

lyset af, at der kommunikeres om økonomiske og samfundsmæssige kontekster samt det faktum, at 

CSR ikke er et nyt område. Den særlige betydning skal forstås i det, at dette netop er et område for 

virksomheder og normalt ikke et dissideret politisk område på grund af det forretningsstrategiske 

element.  
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I og med at regeringen vælger at bevæge sig ind på dette område, kan dette anses som værende et 

ønske om forandring (at få virksomhederne til at deltage i samfundsmæssige problematikker) fra 

regeringens side og det er i dette ønske og denne handling af samspillet om CSR mellem regeringen 

og virksomhederne konstitueres. Dette ses i lyset af omfanget af regeringens økonomiske kontekst, 

hvilket igen støtter op omkring, at interdiskursitiviteten er af særlig betydning. 

4.6 DE DISKURSIVE SPOR 

I regeringens kommunikation kan diskursive spor iagttages i form af de modsætningsfyldte 

elementer, der samlet set fremgår. Netop i dobbeltheden i at CSR er frivilligt, dog yderst opmuntret 

samtidig med at der lovgives på området. På en gang søger regeringen derved at underspille det 

reelle magtforhold som værende den udøvende instans, og i stedet fremtræde i en hensynsfuld rolle.  

For virksomhederne bliver dobbeltheden synlig så snart lovgivning bliver indblandet. I forhold til 

regeringen gælder der et omvendt spil for de virksomheder, der inkorporerer lovgivningen i deres 

kommunikation, og de underspiller dermed deres selvstændige rolle i underkastelsen til en bestemt 

fortolkning.. Dermed kan det iagttages hvordan både regeringen og virksomhederne kan siges at stå 

overfor et dilemma. 

I et dilemma er den diskursive praksis enten et bidrag til bevaring og reproduktion af traditionelle 

mønstre eller et bidrag til at transformere relationerne gennem magtkamp og derved løse 

dilemmaet gennem innovation.  

(Lund & Petersen, 2003) 

Dilemmaet i denne forbindelse skal ses lyset af at virksomhederne påtager sig arbejdet med CSR, 

men samtidig ønsker at bevare de traditionelle mønstre omkring virksomheders økonomiske 

kontekst. For regeringen gælder det, at dilemmaet kommer til udtryk i ligestillingen med 

virksomhederne samtidig med overrollen og at der lovgives på området. 

Regeringens kommunikation i form af handlingsplanen kan i dennes natur siges at være et ønske 

om forandring i retningen af at få virksomheder til at arbejde med CSR og dermed hjælpe i arbejdet 

med samfundsmæssige problemer. Dertil kan der yderligere iagttages en utopi i ligestillingen med 

virksomhederne, hvilket specielt var synligt af pressemeddelelsen, samt i fællesskabet og 

fortolkningen af brugen af ordet ”Danmark” for at fremme et medansvar fra virksomhederne i 

forhold til landets nytte.  
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Modsat kan der iagttages et ønske om bevaring af det traditionelle fra virksomhederne, hvilket 

kommer til udtryk i kommunikationen omkring at man ikke har nogle CSR politikker eller 

initiativer, som set hos Jyske Bank. Denne bevaring er mindre direkte, men lige så tydelig, i 

kommunikationen hos de virksomheder, der inkorporerer lovgivningen i deres kommunikation de 

steder, hvor der kommunikeres i økonomiske kontekster.  

Alt i alt kan det dermed iagttages hvordan regeringen søger at kommunikere sig ud af dens 

udøvende rolle i en form for liberal politisk diskurs, hvilket iagttages ud fra forståelsen af 

liberalisme som brugen af frie subjekters (virksomhedernes) kapacitet for at opnå egne mål (Dean, 

2008). Denne politiske ideologi tager afstand fra det gængse magtforhold og søger mod en 

demokratisering i form af den ønskede ligestilling med virksomhederne. Her igennem kan det da 

iagttages hvordan regeringen på inkonsekvent vis, søger at undgå problematikken ved den 

asymmetriske afsender-modtager relation, der igennem denne kommunikation hersker mellem 

regeringen og virksomhederne. Yderligere er der via denne nedtoning af det reelle magtforhold, at 

kommunikationernes diskursive praksisser kan få mere omfattende konsekvenser. Disse mulige 

konsekvenser skal ses i lyset af, at en ændring af de sociale praksisser kan forekomme, hvis de 

sproglige praksisser ændres. Sat på spidsen kan regeringens liberal-politiske diskurs og anvendelsen 

af økonomiske kontekster muligvis medføre en redefinition af forholdet mellem virksomhederne og 

regeringen.  

4.7 STYRINGSTEKNOLOGI 

Følgende afsnit vil inkorporere Foucaults begreb om styringsteknologier og governmentality for 

nærmere at forstå hvordan regeringen påtager sig ovennævnte rolle og deraf dobbelthed. 

Regeringen benytter sig af flere forskellige redskaber, der styrer virksomhederne i en bestemt 

retning. Som tidligere nævnt er der nedskrevet en lovgivningsændring for større virksomheders krav 

til årsregnskabet, samtidig med at der bliver indført obligatoriske CSR-kurser på videregående 

uddannelser.  

Specielt den nye lov virker i henhold til Foucaults governmentality begreb i lyset af at den tvinger 

virksomhederne til at relatere til CSR og forholde sig til området. Governmentaliteten kan dermed 

iagttages som regeringens søgen efter at få virksomhederne til at afsløre og åbent kommunikere 

deres ellers mulige tilbageholdne CSR tilgang og tanker. På den måde fungerer loven som et 

redskab, en teknologi, der afhjælper regeringen med at styre virksomhederne.  
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Alt i alt kan de deraf observeres hvordan regeringen går ind og tvinger virksomhederne til at 

præsentere et synligt standpunkt omkring CSR i disses årsrapporter og udnytter i den forstand 

virksomhedernes kapacitet til bestræbelsen efter at få virksomhederne til at arbejde med CSR.  

For virksomhederne betyder dette, at der sker en deling af virksomheder, der ytrer, at de arbejde 

med CSR, og dem, der ikke gør. Begge grupper er dog styret af regeringens teknologi og tvang til at 

forholde sig til CSR, hvilket medvirker til at holde virksomhederne i en undertrykkende position. I 

henhold til Foucault kan dette yderligere forklares med, at det individer (i dette tilfælde regeringen) 

ikke ytrer ved hjælp af sprog eller tale, men derimod sproget og talen, der arbejder gennem en serie 

af subjekt positioner og at denne betingelse er udenfor individets intention (Heede, 2007). Dette kan 

yderligere forklares af følgende citat: 

We are not sovereign subjects, who can freely organize our speech, but subjugate to a number of 

over-subjective structures, which direct our speech production. 

 (Heede, 2007) 

Der er da heraf at regeringens styringsteknologi ifølge Foucault også kan iagttages som liberal i det 

henseende at styring da er et redskab til at få virksomhederne til at være subjekter for en struktur, 

som regeringen præsenterer. Denne struktur skal da forstås som rollen regeringen besidder i form af 

at være den udøvende magt.  

Alt i alt kan regeringens kommunikation omkring at CSR er frivilligt og at regeringen ikke vil 

introducerer lovgivning vedrørende, der specificerer hvordan virksomheder skal arbejde med CSR, 

siges at indeholde ovennævnte teknologi, der generere selv-ledelse for virksomhederne. Dette 

iagttages ud fra hvordan virksomhederne selv kan vælge hvordan og hvad, de vil kommunikere, så 

længe de forholder sig til CSR. Der er derefter da virksomhederne selv, der skal stå til regnskab for 

deres kommunikation og handlinger og deraf bliver selvledelsen synlig, da dette ikke har noget med 

regeringen at gøre, men at det sker på regeringens opfordring. Denne handling kan yderligere 

illustreres af definitionen af styring, som er medtaget på næste side: 
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Styring kan være en hvilken som helst form for kalkuleret og rationel aktivitet. Den udføres af en 

mangfoldighed af autoriteter og organer, benytter sig af en mangfoldighed af teknikker og 

vidensformer og søger at forme vores adfærd ved at operere gennem vores ønsker, interesser og 

overbevisninger. Styring udøves med henblik på specifikke, men skiftende mål og har relativt 

uforudsigelige konsekvenser, effekter og resultater. 

 (Dean, 2008) 

På denne måde kan styringen ses i lyset af opfordringen til at arbejde med CSR som den 

kalkulerede og rationelle aktivitet og CSR diskursen bliver dermed også et styringsredskab. Selve 

styringen udføres af regeringen (autoritet), der benytter sig af en mangfoldighed af teknikker (CSR 

og lovgivning) og vidensformer (lovgivning og økonomisk kontekst) og søger at forme 

virksomhedernes adfærd ved at operere gennem vores ønsker, interesser og overbevisninger 

(økonomisk kontekst og samfundsmæssig politisk korrekthed). Styringen bliver dermed udøvet med 

henblik på virksomhederne i denne omgang og de uforudsigelige konsekvenser kan da ses i lyset af 

de forskellige fortolkninger og Jyske Banks nærmest kontroversielle kommunikation samt hvilken 

effekt virksomhedernes arbejde med samfundsmæssige problemer (resultat) i fremtiden må have. 

4. 8 OPSUMMERING 

Følgende afsnit vil foretage en opsummering på afhandlingens analysedel af virksomhedernes og 

regeringen kommunikation og til sidst lede op til afhandlingens næste del, der vil sammenkoble 

analysen med det tidligere CSR studie. 

Analysefremgangsmåden undersøgte først regeringens og virksomhedernes tekstnære niveau 

igennem Faircloughs kritiske diskursanalysebegreb. Heri blev kommunikationen gennemgået og 

illustreret i form af citater fra henholdsvis regeringens pressemeddelelse og handlingsplan og 

virksomhedernes kommunikationssamling. Det tekstnære niveau undersøgte sproghandlingerne, 

argumentationen og magtrelationen i kommunikationen hvoraf det blev tydeligt, at regeringen i 

nogle tilfælde har kunnet påtage sig en form for overrolle og haft indflydelse på virksomhedernes 

dagsorden i forhold til CSR. I andre tilfælde var forholdet mellem regeringen og virksomhederne 

meget lige, dog kunne indflydelsen alligevel ses i den betydelige fokus på klima- og miljøhensyn, 

der alligevel hersker i virksomhedernes CSR kommunikation. I et enkelt tilfælde kunne det dog 

siges, at regeringen ikke har haft nogen direkte indflydelse på virksomheden.  
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Nemlig i tilfældet omkring Jyske Bank, der, som eneste virksomhed, blot har forhold sig til CSR for 

på den måde at fraskrive sig et direkte forhold mellem den og regeringen hvad angår CSR.  

Analysens anden del undersøgte den diskursive praksis og de diskursive spor. Af den diskursive 

praksis blev det påvist hvorledes virksomhederne, men også regeringen referer til en økonomisk 

kontekst, men også hvordan regeringen og virksomhederne referer til en samfundsmæssig politisk 

korrekt kontekst. Deraf kan det siges, at begge parters kommunikation indeholder interdiskursivitet 

i og med at de trækker på andre diskurstyper. Yderligere blev der argumenteret for at regeringen 

tilsyneladende har et ønske om forandring og udvikling hvilket skal ses i lyset af dens omfattende 

brug af økonomisk kontekst, og tildeler dermed også interdiskursiviteten en særlig betydning og 

konstituerer deraf CSR samspillet mellem regeringen og virksomhederne. 

De diskursive spor gav videre anledning til hvordan regeringen søger at skabe bidrag til at 

transformere relationerne gennem magtkamp. Hvorimod at de diskursive spor understøttede at 

virksomhederne søger at bevare eller reproducerer virksomheders traditionelle mønstre i deres 

økonomiske kontekst, ønsker regeringen at underspille sin overrolle og transformere relationen til 

virksomhederne igennem styringsredskabet CSR. Derudover blev det synliggjort hvordan 

regeringens liberal politiske diskurs søger at nedtone regeringens egentlige rolle og deraf det reelle 

magtforhold udadtil søges redefineret, mens at realiteten er, at regeringen samtidig har lovgivet på 

området. 

Analysens sidste del undersøgte hvordan regeringen påtager sig en sådan dobbeltrolle igennem 

Foucaults begreb om styringsteknologier og governmentality. I denne undersøgelse blev det 

forklaret, hvordan regeringen anvender lovgivningen som en styringsteknologi overfor 

virksomhederne i det den tvinger virksomhederne til at forholde sig til CSR. Derudover blev det vist 

hvordan denne teknologi kan siges at være liberal idet at CSR da er et redskab til at få 

virksomhederne til frivilligt at være subjekter for regeringens magt, hvori governmentaliteten blev 

begrundet. Selve styringen blev da synlig ud fra Foucaults definition som er gentaget i følgende: 

”Styring kan være en hvilken som helst form for kalkuleret og rational aktivitet. Den udføres af en 

mangfoldighed af autoriteter og organer, benytter sig af en mangfoldighed af teknikker og 

vidensformer og søger at forme vores adfærd ved at operere gennem vores ønsker, interesser og 

overbevisninger. Styring udøves med henblik på specifikke, men skiftende mål og har relativt 

uforudsigelige konsekvenser, effekter og resultater. ”     (Dean, 2008) 
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5 Diskussion 

Følgende del af afhandlingen vil sidestille resultaterne af analysedelen med observationerne og 

indikationerne fra CSR studiet. Denne del vil da undersøge sammenhængen mellem situationen i 

Danmark blandt andet udtryk af danske ledere, hvordan Regeringen vælger at handle med hensyn til 

CSR samt og hvordan virksomhederne vælger at kommunikere. Denne del vil dermed samle 

afhandlingen i en del som vil lede op til en konklusion. 

Af CSR studiet fremgik det af diverse undersøgelser hvordan danske ledere og virksomheder 

forholder sig åbne overfor CSR. Mange arbejder allerede med CSR, i partnerskaber og med 

donationer og der hersker en generel positiv og åbenhed overfor området og at flere virksomheder 

ikke vil nedskære i de finansielle ressourcer på området. I forhold til analysens resultater, kan denne 

tendens også ses heraf i og med at 18 ud af 19 virksomheder arbejder med CSR.  

Dog viste CSR studiet også, at der bliver udtrykt et problemområde omkring manglende CSR viden. 

Dette element bliver interessant i resultater af analysen hvad angår regeringen. Regeringen 

fremstiller 30 initiativer i handlingsplanen og blandt disse initiativer findes tiltag, der skal hjælpe 

virksomhederne med værktøjer og ideer til hvordan man kan arbejde med CSR. Det interessante 

element bliver da afspejlet i samspillet med regeringens lovgivning på CSR området, der netop 

bekræfter, at arbejdet med CSR er frivilligt. Initiativerne og den generelle økonomiske kontekst i 

handlingsplanen bevirker da, at regeringen egentlig ønsker, at virksomheder skal arbejde med CSR 

og agere partnere i kampen mod samfundsmæssige problematikker.  

Som tidligere nævnt går regeringen altså ikke direkte ind og siger, at virksomheder skal arbejde 

med CSR, men spinder derimod på politisk korrekthed i at samarbejde omkring samfundsmæssige 

problemer.  

Hvad der yderligere er interessant i dette, er at de fleste virksomheder allerede var i gang med at 

arbejde med CSR bl.a. på grund af virksomheders naturlige udvikling og nødvendighed i at være 

konkurrencedygtige. Dertil virker handlingsplanen da som et udmærket ”katalog” for hvor 

virksomhederne kan søge hjælp og rådgivning. Dog er det i samspillet med lovgivningen, at 

regeringens handling kan synes at være styring for styringens skyld.  

At tvinge virksomhederne til at forholde sig til CSR og berette dette i deres årlige rapportering, kan 

koste dyrt for mange virksomheder i forhold til udarbejdelsen af denne kommunikation. Denne 
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antagelse er specielt set i lyset af, at mange virksomheder vælger at implementere og udarbejde 

CSR politikker, muligvis på grund af en bestemt fortolkning af loven, som det fremgik af analysens 

argumentationsafsnit for virksomhederne. Kun Jyske Bank vælger at holde handlingen på netop 

kommunikationsniveau, og denne virksomheds omkostninger i denne sammenhæng har 

formodentlig da været betydelig lavere end de virksomheder, der i løbet af 2009 gennemgik flere 

ændringer for at strukturere arbejdet med CSR. 

Deraf kan det argumenteres at regeringen muligvis ville virke mere troværdig ved ikke at foretage 

lovgivning og på den måde ikke tvinge virksomhederne til at kommunikere om deres CSR. Dette 

ville dog også betyde, at regeringen ville miste et vigtigt styringsredskab overfor virksomhederne, 

men en alternativ løsning kunne være at fortsætte og forøge kommunikationen omkring 

virksomhedernes rolle og dermed spind på den politiske korrekthed i at hjælpe på samfundsmæssige 

problemområder. Troværdigheden i dette hænger yderligere sammen med, at virksomhederne netop 

står åben overfor området CSR, og i mange tilfælde er villige til at indgå i partnerskaber. Deraf ville 

regeringen da alligevel kunne opnå sit mål om at få virksomheder til at arbejde med CSR og mod 

samfundsmæssige problemer. På denne måde ville konstitueringen af samspillet mellem regeringen 

og virksomhederne da bevæge sig på et rent frivilligt plan, hvilket vil gå bedre i takt med selve 

området, der netop er defineret som værende frivilligt. 
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6 Konklusion 

Denne del af afhandlingen vil præsentere en konklusion på de fremanalyserede resultater og deraf 

give svar på problemstillingen om hvordan CSR konstitueres i samspil med regeringen og hvordan 

diskursen om CSR kan bruges som styringsredskab. 

For at gribe CSR området an blev der i afhandlingens første del præsenteret et CSR studie, der 

fremlagde afhandlingens forståelse af CSR. Yderligere blev lederes holdning til og mening om CSR 

præsenteret for at give et indblik i disses tilgang til CSR. For ydermere at skabe en forståelse af 

CSR situationen i Danmark i dag blev der etableret en forståelse af CSR tilgangen på internationalt 

niveau og dennes indflydelse på situationen i Danmark. Af dette fremgik det, at danske lederes og 

virksomheder står åbent og imødekommende overfor CSR og at mange allerede arbejder med CSR, 

partnerskaber og donationer, men dog tilkendegiver de også, at der hersker en mangel på viden om 

CSR. Den finansielle krise har synes derudover ikke at have haft negativ indflydelse på området, 

men nærmere medført CSR et strategisk forretningselement. 

Igennem analysen blev synligt hvordan både regeringen og virksomhederne taler i både økonomiske 

og samfundsmæssige kontekster hvad angår CSR. Dette kom frem af analysens Fairclough-del hvor 

at sproghandlingerne og argumenterne kunne ses at være indenfor disse områder og hvor 

magtrelationerne viste, at flere virksomheder tillader regeringen at deltage i CSR debatten og sågar i 

en overrolle overfor virksomhederne.  

Endvidere blev det også synligt, at der herigennem blev appelleret til en politisk korrekthed i at 

arbejde med CSR. Dette resulterede i en interdiskursitivitet, hvori konstitueringen af CSR blev 

tydelig af den særlige betydning disse kontekster tildeler interdiskuriviteten.  

Videre i analysen kunne governmentality begrebet vise, hvordan regeringen søger at styre 

virksomhederne via selv-styring. Denne selv-styring var vigtig for at regeringen kan nå dens mål 

om at få virksomheder til at hjælpe i kampen mod samfundsmæssige problemer. For videre at opnå 

dette kunne de diskursive spor i samspil med governmentality begrebet illustrere hvorledes 

regeringen anvender opfordringen til arbejdet med CSR til at få virksomhederne til frivilligt at 

handle politisk korrekt. Dog spillede en væsentlig teknologi også ind fra regeringens side, nemlig 

brugen af lovgivning på området.  
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På trods af at lovgivningen egentlig blot stadfæster, at virksomheder skal forholde sig til CSR, har 

mange virksomheder valgt at foretage større ændringer for at imødekomme et arbejde med CSR og 

har da muligvis valgt at fortolke loven på en måde der gør, at de har fundet ændring nødvendigt.  

Denne teknologi er væsentlig i anvendelsen af CSR diskursen som styringsredskab i og med at den 

derved tvinger virksomhederne til at tage et standpunkt. Af dette blev der dermed vist hvordan 

regeringen anvender CSR som et styringsredskab til at få virksomhederne til at deltage i kampen 

mod samfundsmæssige problemer.  
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7 Perspektivering 

Denne sidste del af afhandlingen vil afdække nogle områder, som kan åbne op for videregående 

undersøgelser og perspektivering omkring de områder, der blev behandlet i afhandlingen.  

I foråret 2010 begyndte den danske regering at debattere om muligheden for at etablere lovgivning 

for kønsrepræsentationen i danske bestyrelser. Forslaget blev fremlagt af oppositionen, som 

argumenterede for at indføre kønskvoter, der sikrede at 40 % af bestyrelser i danske private 

virksomheder, skulle være dækket af kvinder inden 2014. Hvis dette ikke blev overholdt skulle det 

medføre straf i form af bøder.  

Under nuværende omstændigheder afhænger en plads i en bestyrelse som regel af den uddannelse 

og de karrierebeslutninger individuelle personer har foretaget, så vel som bestemte færdigheder 

og/eller viden inden for et specifikt område. Hvor om alting er, bliver et bestyrelsesmedlem i reglen 

ikke valgt på grund af køn. 

Det muligvis kontroversielle forslag blev mødt med kritik, som gik på, at dette betød, at dette ville 

medføre at køn i sig selv da blev en kvalifikation. Dansk Industris direktør, Bolette Christensen, 

beretter følgende:  

Vi er imod kvoter, for udpegning til bestyrelsesposter bør alene ske ud fra kompetencevurdering. 

Som kvinde må man også selv gøre sig synlig. Kæmpe sig op på direktionsniveau og udtrykke, at 

man ønsker en bestyrelsespost.  

(Nyhus, 2010) 

Det interessante i at have en blandet bestyrelse er at mænd og kvinder handler forskelligt og at 

denne diversitet kan have indflydelse på beslutninger foretaget af en sådan blandet bestyrelse. 

Diversiteten burde derfor ikke være påtvunget en virksomhed, men burde være op til dem, der 

vælger bestyrelsesmedlemmerne. Kønskvotering via tvang kan også betyde, at for det bliver 

ukvalificerede folk, der bliver valgt ind og dermed gør bestyrelsen svagere. 

Dog blev forslaget understøttet af oppositionen med begrundelsen om at handling er nødvendig i og 

med at den nuværende mandsdominerende bestyrelse er sammensat på netop denne måde på grund 

af traditioner og forældede strukturer, som tilgodeser mandlige behov i forhold til kvindelige.  
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Socialdemokratiets ligestillingsordfører, Julie Rademacher, støtter forslaget i begrundelsen:  

Selv om de mest højtuddannede i Danmark er kvinder, sidder mændene på topposterne. Med 

udgangspunkt i uddannelse burde kvinderne med andre ord lede landet. Hvis vi ikke sætter os et 

mål, så sker der ikke en skid. 

 (Nyhus, 2010) 

Hvis dette forslag skulle føre til lovgivning, ville det for mange virksomheder betyde, at de var 

nødsaget til at omstrukturere deres bestyrelse for at kunne efterleve lovgivningen, på trods af at det 

kunne gå ud over niveauet af viden, kompetencer og kvalifikationer. I et sådan tilfælde kunne det 

være interessant at undersøge hvilke styringsteknologier, der fra politikernes side bliver anvendt og 

hvordan de formår at vække denne opmærksomhed ud af deres kommunikation. Yderligere kunne 

det være interessant at undersøge disse styringsteknologier i samspil med en tidsramme, der 

undersøgte rollen valgåret har for oppositionens udspil. Til sammenligning og viderearbejde med 

denne afhandling kunne de da være interessant at sidestille Regeringens og oppositionens 

anvendelse af styringsteknologier overfor de danske virksomheder.  
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