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Indledning 
Her følger datagrundlag og analyser af de 50 største virksomheder i Danmarks strategiske 
ledelseskommunikation. Analyserne udgør grundlaget for bogen af Anders Bordum & Jacob Holm 
Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation – Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og 
værdier. Udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005. 
 
Vi præsenterer enkeltanalyserne af visionerne, missionerne og værdierne i hver af de 50 største 
virksomheder1. Den kommunikation som virksomhederne har udarbejdet og offentliggjort på skrift 
definerer virksomhedens strategi på højeste niveau. Materialet skal læses i sammenhæng med 
ovennævnte bog for at give det fulde udbytte af vor undersøgelse og analyse. Når vi offentliggør 
materialet er det for at give vores læsere indsigt i alle præmisserne for bogens konklusioner. 
Materialet er værdifuld information for de som interesserer sig for hvordan virksomheder 
formulerer deres overordnede strategiske målsætninger.  
 
Strategisk ledelseskommunikation er et studiefelt mellem strategisk ledelse og det virkelige arbejde 
i virksomheder. Vores perspektiv på strategisk ledelseskommunikation antager at ledelsesidéer skal 
formidles succesfuldt førend de kan implementeres i organisationer og virksomheder.  
Ledelsesidéer og målsætninger skal være gennemtænkte og formidles i tekst og tale på en 
overbevisende måde førend ledelse kan blive garantien for fremdrift. Kommunikation og formidling 
af ledelse tages ofte for givet som uproblematisk. Vores fokus er netop på kommunikationen af 
ledelse af ledelsesprocesserne i en virksomhed. Der findes andre perspektiver, men der findes ikke 
mange bøger hvori dette perspektiv – den strategiske ledelseskommunikation – anlægges.  
 
Kommunikation af visioner, missioner og værdier kan være med til at udbrede forståelsen af retning 
og strategiske udviklingsmuligheder hvis kommunikationen er succesfuld og overbevisende. God 
kommunikation kan skabe sammenhæng i forståelsen af hvad virksomheden er og hvad den skal 
blive. Kommunikation kan også udgøre en blokering for ledelsesideer, hvis den ikke overbeviser de 
som skal kunne lade sig lede. Visioner, missioner og værdier er de centrale erklæringer og 
redskaber virksomheder og organisationer kan forme sig selv og sin ledelse med, fordi de 
indholdsmæssigt sætter nogle grænser for hvad virksomheden er og ikke er i sin selvforståelse. 
Kommunikation af selv samme visioner, missioner og værdigrundlag er en nødvendig forudsætning 
for at ledelsens tanker, ideer og målsætninger kan blive meningsfulde for hele virksomheden og 
blive vejledende for dens udvikling. Implementeringen af ledelsens strategi og muligheden for at 
kunne forme ledelsen af ledelsesprocesserne forudsætter succesfuld og overbevisende strategisk 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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ledelseskommunikation.  Kort sagt bliver den strategiske ledelse ikke til mere end den strategiske 
ledelseskommunikation kan bære.  
På denne baggrund har vi udviklet et værktøj til analyse af virksomheders offentligt formulerede 
visioner, missioner og værdigrundlag. Vi har gennemført analysen på 50 af de største virksomheder 
i Danmark og præsenterer de enkelte analyser i denne publikation. Ønskes overblik og konklusioner 
eller indsigt i det teoretiske grundlag for visionsledelse må vi henvise til bogen Strategisk 
Ledelseskommunikation, hvori det præsenterede datamateriale sættes i en ledelsesmæssig og 
kommunikationsteoretisk sammenhæng. I ovennævnte bog defineres endvidere de enkelte 
analyseparametre og fagbegreber som indgår i analysen. For at få den fulde adgang til præmisserne 
for analysen og for at få adgang til konklusionerne og sammenligninger af de 50 største 
virksomheders strategiske ledelseskommunikation henvises ligeledes til bogen.  
 
Datagrundlaget kan læses såvel selvstændigt eller som appendiks til bogen. I datagrundlaget 
præsenteres indholdet i de 50 største virksomheders visioner, missioner og værdigrundlag. Desuden 
kategoriseres og fremstilles erklæringernes indhold i 11 analyseparametre og i en række 
sammenfattende og opsummerende tabeller. Præsentationen af virksomhedernes strategiske 
ledelseskommunikation giver læseren en enestående mulighed for at stifte bekendtskab med de 
væsentligste erklæringer fra toppen af erhvervslivet i Danmark. Erklæringerne repræsenterer 
virksomhedernes overordnede strategiske ledelseskommunikation og viser hvilke ord og 
betydningsbærende formuleringer som virksomhederne har valgt, når det gælder virksomhedernes 
vigtigste erklæringer. Visioner handler om virksomhedens fremtidige mål og retning, missioner om 
hvordan målene opnås gennem handlinger og værdierne om grundlagets beslutninger og handlinger. 
Virksomhedernes valg af indhold og form i deres vigtigste erklæringer kan give os indsigt i ledelse 
af ledelsesprocesserne og kommunikation heraf. Ledelse og kommunikation hænger sammen – 
uden effektiv overbevisende og funktionsduelig kommunikation, ingen velfungerende ledelse, men 
derimod inerti og besværlig ledelse. Ledelseskommunikation er ikke blot vigtigt for velfungerende 
organisationer og virksomheder som meningsgivende pejlemærker, men også som 
identitetsbærende erklæringer der kan understrege virksomhedens distinkte identitet og brand. 
Billedet som pryder forsiden er The Star Ocean af Peter Nyborg. Det hænger i indgangen til 
Fondsbørsen på Nikolaj Plads i København. Vi takker for samarbejdet. 
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Det komplette datagrundlag 
I det følgende præsenteres og analyseres de enkelte virksomheders vision, mission og 
værdigrundlag, dvs. data i parametrene 1-11. Datagrundlaget er også fremstillet som overskuelige 
tabeller. 
 

1. A.P. Møller – Mærsk Gruppen. KONG2. Omsætning3 89.073 mio. kr. 

Værdigrundlag og filosofi  
Værdigrundlag og filosofi 
Skibsreder A.P. Møllers gamle sætning om Rettidig Omhu er en vigtig del af A.P. Møller Gruppens 
værdigrundlag.  
 
Det udmøntes blandt andet gennem en målrettet uddannelse af unge nye medarbejdere, teoretisk 
såvel som praktisk. Herved sikres en effektiv og dygtig stab af medarbejdere, der hver på deres 
måde skal medvirke til at styrke A.P. Møller Gruppens position verden over og bygge videre på den 
udvikling, der blev sat i gang i Svendborg i 1904.  
 
Nøgleordene for den videre udvikling vil fortsat være: 
Kvalitet, service og pålidelighed.  
 
26/09/02: http://www.maersk.com/about_values_and_philosophy.asp?nav=1&subnav=11&aaa=X 

 
2. Synlighed  
Vision og mission er utilgængelige. 
Erklæringen, “Værdigrundlag og filosofi”, er meget synlig på hjemmesiden under fanerne Om 
Maersk » Værdigrundlag. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (maersk.com), Årsberetning for Dampskibsselskabet af 1912 
A/S (1999 og 2000), Årsberetning for Dampskibsselskabet Svendborg A/S (1999 og 2000) samt 
profilbrochuren A.P. Møller (u.å.).  
 
3. Afsender 
Erklæringens afsender er A.P. Møller Gruppen. Der indikeres en autoritær afsender når erklæringen 
udtrykker en forventning om at medarbejdere “skal medvirke til at styrke A.P. Møller Gruppens 
position”. 

http://www.maersk.com/about_values_and_philosophy.asp?nav=1&subnav=11&aaa=X
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4. Interessenter  
Erklæringen omtaler: A.P. Møller Gruppen; unge nye medarbejdere; stab af medarbejdere.  
Erklæringen prioriterer: Medarbejdere; A.P. Møller Gruppen. 
 
5. Tema  
Erklæringens tema er positionering og medarbejderforhold som forbindes med virksomhedens 
historie, uddannelse og fremtidig udvikling. Derudover fremhæves relevansen af nogle principper 
med ordene “rettidig omhu”, “kvalitet, service og pålidelighed”. 
 
6. Sprog  
Erklæringen er kort, og både abstrakt og konkret tekst. Den findes på både dansk og engelsk. Der 
var stavefejl i erklæringen da den blev registreret første gang. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Erklæringen er præget af platheder og rosende ord, fx “kvalitet, service og pålidelighed” og “en 
effektiv og dygtig stab af medarbejdere”. 
 
8. Argumentation  
Erklæringen indeholder et implicit argument. 
 
9. Forpligtelse 
Erklæringen forpligter A.P. Møller Gruppen i forhold til handlingen om “målrettet uddannelse af 
unge nye medarbejdere”. Generelt forpligter de sig i forhold til principperne, “rettidig omhu” og 
“kvalitet, service og pålidelighed”. 
 
10. Identitet  
Erklæringen er distinkt på grund af referencerne til historiske træk og steder. “Nøgleordene” 
(“kvalitet, service og pålidelighed”) fremstår derimod som essentielle.  
 
11. Selvdefinition 
Ingen registrerede data. 
 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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2. TDC4. ITEL. Omsætning 51.564 mio. kr.  

Vision5

Vi ønsker at være den bedste leverandør af kommunikationsløsninger i Europa. Opfyldelsen af  
vores vision bygger på 4 vigtige grundpiller: kunderne, medarbejderne, aktionærerne og samfundet. 
 
Aktionærer  
Som en europæisk kommunikationsvirksomhed i Danmark ønsker vi at øge værdien af 
virksomheden gennem stadig vækst i omsætning og resultater.  
 
Fokus på kunderne  
Vi får tilfredse kunder, fordi vi  
er imødekommende i vores arbejde  
lytter – og opfylder kundens behov  
er lette at samarbejde med  
er gode til vores arbejde  
holder vores løfter  
tilpasser og ændrer os 
leverer kvalitet, fremragende kundeservice, de nyeste og mest brugervenlige løsninger  
 
Fokus på medarbejderne  
Vi har tilfredse medarbejdere, fordi vi  
har kompetencen, evnen og viljen til at tilgodese kunderne  
værdsættes for vores arbejde, der er af høj kvalitet  
løbende vurderer og udvikler vores kompetencer  
gennem samarbejde skaber et godt arbejdsmiljø  
er bevidste om, at motiverede og kompetente medarbejdere er en forudsætning for, at Tele Danmark 
leverer førsteklasses værdi for kunder og aktionærer  
tager ejerskab og er stolte af vores arbejdsplads  
 
Fokus på samfundet  
Tele Danmark har fokus på samfundet, fordi vi som virksomhed  
varetager forsyningspligten til gavn for det danske samfund  
tager ansvar for, at vores kulturelle, sociale og miljømæssige udvikling placerer os som en 
virksomhed, der er på forkant med udviklingen  
arbejder for Danmark som foregangsland i det globale informationssamfund  
vil sikre et godt samarbejde med organisationer og institutioner, der tager medansvar for 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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udviklingen af det danske samfund  
26/09/02: http://jobunivers.teledanmark.dk/compound/vision.html

Værdier 
Vi er troværdige  
Vi er pålidelige  
Vi samarbejder  
Vi forlanger mest af os selv  
Vi respekterer den enkelte  
Vi er gode samfundsborgere  
26/09/02: http://www.teledanmark.dk/om_teledanmark/visionen/vaerdier.htm

 
2. Synlighed  
Vision og værdier er svært tilgængelige og kunne kun findes ved hjælp af hjemmesidens 
søgefunktion. Et enkelt sted er deres vision delvist gengivet under fanerne Om TDC » Profil.  
Missionen er utilgængelig. 
Vision og værdier er også svært tilgængelige og kun delvist gengivet i de trykte medier. I 
Årsberetning 1999 er visionen delvist gengivet flere steder (s.4, 5 og 10) og i Årsrapport 2001 er 
visionen delvist gengivet (s.4).  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiderne (tdc.dk og teledanmark.dk), Tele Danmarks Årsberetning 
1999, TDC Årsrapport (2000 og 2001). 
 
3. Afsender  
Visionens afsender er et vi. Der indikeres en autoritær når medarbejderne omtales i tredje person. 
Værdiernes afsender er et vi. 
 
4. Interessenter  
Visionen omtaler: Tele Danmark; kunder; medarbejdere; aktionærer; samfund; arbejdsmiljø; vores 
kulturelle, sociale og miljømæssige udvikling; Danmark som foregangsland i det globale 
informationssamfund; organisationer og institutioner, der tager medansvar for udviklingen af det 
danske samfund.  
Værdierne omtaler: Vi.  
Visionen og værdierne prioriterer: Vi. 
 

http://jobunivers.teledanmark.dk/compound/vision.html
http://www.teledanmark.dk/om_teledanmark/visionen/vaerdier.htm
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5. Tema  
Visionens tema er positioneringen som “den bedste leverandør af kommunikationsløsninger”. 
Derudover handler visionen om forskellige ønsker, handlinger, egenskaber og relationer til fire 
interessenter som grundpiller for opfyldelsen af den ønskede positionering. Heriblandt er temaerne 
økonomi, medarbejderforhold, kundeforhold og samfundsforhold. 
Værdiernes tema er principper, handlinger og egenskaber som fx “troværdige”, “pålidelige”, 
“samarbejder” og “forlanger mest af os selv”. 
 
6. Sprog  
Visionen er abstrakt. Den er en blanding af tekst og punkter. Den findes på dansk i ovenstående 
version og på engelsk i en kortere version. Den skaber verdensbilleder.  
Værdierne er meget korte og abstrakte. De er på dansk og formuleret i punktform. De skaber 
verdensbilleder. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Visionen indeholder superlativet “at være den bedste”, og er præget af rosende ord og platheder, fx 
skriver TDC at de “er gode”, “imødekommende”, “leverer kvalitet og fremragende kundeservice”, 
“leverer førsteklasses værdi” osv.  
Værdierne er alle platheder og indeholder et superlativ. 
 
8. Argumentation  
Visionen indeholder en række eksplicitte argumenter. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter TDC generelt i forhold til hensigten om “at være den bedste leverandør af 
kommunikationsløsninger”. TDC forpligter sig over for deres aktionærer i forhold til hensigten om 
“at øge værdien af virksomheden gennem stadig vækst i omsætning og resultater”. De forpligter sig 
i forhold til handlinger når de skriver at de “er imødekommende”, “lytter - og opfylder kundens 
behov - er lette at samarbejde med – er gode til vores arbejde – holder vores løfter – tilpasser og 
ændrer os – leverer kvalitet, fremragende kundeservice, de nyeste og mest brugervenlige løsninger”. 
TDC forpligter sig også til handlinger når de skriver at de “løbende vurderer og udvikler vores 
kompetencer – gennem samarbejde skaber et godt arbejdsmiljø – er bevidste om, at motiverede og 
kompetente medarbejdere er en forudsætning for, at Tele Danmark leverer førsteklasses værdi for 
kunder og aktionærer”. TDC forpligter sig til flere handlinger når de skriver at de “varetager 
forsyningspligten til gavn for det danske samfund”, “arbejder for Danmark som foregangsland i det 
globale informationssamfund” og til hensigten om at de “vil sikre et godt samarbejde med 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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organisationer og institutioner, der tager medansvar for udviklingen af det danske samfund”. Over 
for sig selv forpligter de sig til en handling når de skriver at de “tager ansvar for, at vores kulturelle, 
sociale og miljømæssige udvikling placerer os som en virksomhed, der er på forkant med 
udviklingen”. 
 
Værdierne forpligter TDC generelt i forhold til handlinger og principper når de fx skriver “vi er 
troværdige”, “vi er pålidelige” og “vi er gode samfundsborgere”. 
 
10. Identitet  
Visionen er overvejende essentiel og kun distinkt to steder hvor de anvender ordet 
“kommunikationsløsninger” og omtaler sig selv som kommunikationsvirksomhed.  
Værdierne er essentielle.  
 
11. Selvdefinition 
I visionen beskrives TDC med ordene: “en europæisk kommunikationsvirksomhed i Danmark”.  
 

3. Danish Crown. LEVN. Omsætning 40.155 mio. kr. 

Vision 
Danish Crown skal være det førende europæiske selskab inden for kødområdet og skal ved en 
konkurrencedygtig international afsætning sikre danske svine- og oksekødsproducenter en 
afgørende og lønsom position på verdensmarkedet. 
 
Kronbladet, særnummer 2000, s.16 og 26/09/02 http://www.danishcrown.dk/page.asp?ID=210

Mission  
Danish Crowns Mission 
At levere produkter, der opfylder forbrugernes krav til differentieret kvalitet, og dermed sikre vore 
ejere den højst mulige pris for deres råvarer 
 
26/09/02 http://www.danishcrown.dk/page.asp?ID=210

Værdier 
Vidste du ... 
At 4 værdier er centrale i Danish Crown koncernen – for medarbejdere såvel som for vort 
forretningsgrundlag: 
Vi går foran  
Vi tager ansvar  

http://www.danishcrown.dk/page.asp?ID=210
http://www.danishcrown.dk/page.asp?ID=210
http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
http://www.danishcrown.dk/page.asp?ID=210V�rdier
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Vi skaber værdier  
Vi viser tillid og respekt 
26/09/02 http://www.danishcrown.dk/page.asp?ID=213

 
Dermed erklærer Danish Crown, at selskabet vil udnytte de muligheder, det som et af verdens 
førende fødevareselskaber har, og at det vedkender sig sine forpligtelser både over for forbrugere, 
andelshavere, medarbejdere og samfund. I det kommende år skal værdigrundlaget uddybes og 
omsættes til praksis, således at værdibaseret ledelse bliver en fast forankret ledelsesform i Danish 
Crown med et reelt og konkret indhold. 
(årb.1999/2000:2) 

 
2. Synlighed  
Vision og mission er synlig på hjemmesiden under fanerne Om Danish Crown » Hvem er vi » Læs 
mere om Danish Crown's strategi, vision og mission samt koncernens politikker på en række 
nøgleområder » Mission og Vision.  
Værdierne er svært tilgængelige på hjemmesiden under fanerne Om Danish Crown » Hvem er vi » 
Læs mere om Danish Crown's strategi, vision og mission samt koncernens politikker på en række 
nøgleområder » Politikker. 
 
I de trykte medier er erklæringerne svært tilgængelige. I et internt særnummer af personalebladet 
Kronbladet findes visionen på bagsiden og værdierne inde i bladet.  
I deres Beretning og årsregnskab 1999/2000 er værdierne synlige på side 2 i et hjørne med meget 
lille skrift således at de let overses. En mission omtales på side 7 i samme beretning - dog uden at 
den præsenteres.  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (danishcrown.dk), Beretning og Årsregnskab (1999/2000 og 
2000/01) og et særnummer af Kronbladet (2000). 
 
3. Afsender  
Visionens afsender er Danish Crown. Der indikeres en autoritær afsender i og med formuleringen 
“Danish Crown skal være”. 
Missionens afsender er Danish Crown. 
Værdiernes afsender er Danish Crown og et vi. Der indikeres en autoritær afsender når 
medarbejdere omtales i tredje person. 
 

http://www.danishcrown.dk/page.asp?ID=213
http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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4. Interessenter  
Visionen omtaler: Danish Crown; danske svine- og oksekødsproducenter; verdensmarkedet.  
Missionen omtaler: Danish Crown; forbrugerne; ejere. 
Værdierne omtaler: Danish Crown; vi; forbrugere; andelshavere; medarbejdere; samfund. 
Værdierne prioriterer: Danish Crown. 
 
5. Tema  
Visionens tema er positionering og økonomi, henholdsvis ønsket om at opnå den førende position 
inden for det europæiske kødområde og at kunne “sikre danske svine- og oksekødsproducenters en 
afgørende lønsom position på verdensmarkedet”.  
Missionens tema er forbrugerforhold og økonomi, når Danish Crown skriver at de vil “levere 
produkter, der opfylder forbrugernes krav til differentieret kvalitet, og dermed sikre vore ejere den 
højst mulige pris for deres råvarer”. 
Værdiernes tema er handlinger og principper, fx “Vi går foran”, “Vi skaber værdier”, “Vi tager 
ansvar” og “Vi viser tillid og respekt”. 
 
6. Sprog  
Visionen er meget kort (1 sætning) og både abstrakt og konkret. Den er en tekst på dansk og 
referencerammen er økonomi.  
Missionen er meget kort (1 sætning), abstrakt og konkret. Den er en tekst på dansk. 
Værdierne er korte og abstrakte. De er både tekst og i punktform. De er formuleret på dansk og de 
skaber verdensbilleder. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Visionen anvender positioneringen “det førende europæiske selskab inden for kødområdet”. 
Missionen anvender superlativet “højst” og er præget af platheder.. 
Værdierne er alle platheder. 
 
8. Argumentation  
Værdierne uddybes. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter Danish Crown generelt i forhold til hensigten om at være “det førende 
europæiske selskab inden for kødområdet” og i forhold til hensigten om at “sikre danske svine- og 
oksekødsproducenter en afgørende og lønsom position på verdensmarkedet”.  
 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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Missionen forpligter Danish Crown i forhold til handlinger og hensigter når de skriver at deres 
mission er “at levere produkter, der opfylder forbrugernes krav til differentieret kvalitet, og dermed 
sikre vore ejere den højst mulige pris for deres råvarer” 
 
Værdierne forpligter Danish Crown generelt i forhold en række handlinger og principper: “vi går 
foran, vi skaber værdier, vi tager ansvar, vi viser tillid og respekt”. Danish Crown skriver at de 
“dermed vedkender sig sine forpligtelser både over for forbrugere, andelshavere, medarbejdere og 
samfund”. Derudover forpligter de sig generelt til hensigten om at indføre værdibaseret ledelse. 
 
10. Identitet  
Visionen er distinkt idet den knyttes til Danish Crowns produktion. 
Missionen er essentiel. 
Værdierne er alle essentielle.  
 
11. Selvdefinition  
I værdierne beskrives Danish Crown med ordene: “et af verdens førende fødevareselskaber”. 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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4. Arla Foods. LEVN. Omsætning 38.133 mio. kr. 

Vision6

Arla Foods vil være forbrugernes og kundernes foretrukne mejeri.  
 
I Nordeuropa med et bredt sortiment af mejeriprodukter. 
I Sydeuropa med tilpassede sortimenter af ost og smør. 
Uden for Europa med et produktsortiment, tilpasset de enkelte udvalgte markeder. 
 
Herudover vil Arla Foods være en kompetent og innovativ leverandør af højtforædlede 
mælkebaserede ingredienser til førende fødevareproducenter over hele verden.  
 
19/10/02: 
http://www.arlafoods.dk/C1256A11003233CD/alldocs/Q29DC596E7DABA307C1256A140033E54E!Open&HJ100D0
1Cat27&001&004

Mission 
Arla Foods' nye mission 
Samtidig med arbejdet med den nye strategi og den nye anlægsstruktur har selskabets ledergruppe 
også udarbejdet et helt nyt udgangspunkt for alle selskabets aktiviteter, nemlig selskabets “mission”. 
Den lyder således:  
Vor mission er: 
“At tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og 
velvære”.  
 
19/10/02: 
http://www.arlafoods.dk/C1256A11003233CD/alldocs/Q449A811EDAFC9D42C1256A78003E4292!Open&HJ100D01
Cat47&012&004

 
2. Synlighed  
Visionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne Arla fakta » Vision » Vision.  
Missionen er svært tilgængelig på hjemmesiden under fanerne Arla fakta » Arla nyheder arkiv » 
Strategi.  
Værdigrundlaget er utilgængeligt. 
Visionen er svært tilgængelig i Årsberetning 2000 (s.5) under overskriften Afregningspriser. 
 

http://www.arlafoods.dk/C1256A11003233CD/alldocs/Q29DC596E7DABA307C1256A140033E54E!Open&HJ100D01Cat27&001&004
http://www.arlafoods.dk/C1256A11003233CD/alldocs/Q29DC596E7DABA307C1256A140033E54E!Open&HJ100D01Cat27&001&004
http://www.arlafoods.dk/C1256A11003233CD/alldocs/Q449A811EDAFC9D42C1256A78003E4292!Open&HJ100D01Cat47&012&004
http://www.arlafoods.dk/C1256A11003233CD/alldocs/Q449A811EDAFC9D42C1256A78003E4292!Open&HJ100D01Cat47&012&004
http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm


Bilag til Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation 

Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm 

15 

Undersøgelsen omfatter: hjemmesiderne (arlafoods.dk og arlafoods.uk), Arla Foods Årsberetning 
(2000 og 2000/01).  
 
3. Afsender  
Visionens afsender er Arla Foods.  
Missionens afsender er selskabets ledergruppe. Der indikeres en autoritær afsender når 
ledergruppen har udarbejdet erklæringen. 
 
4. Interessenter  
Visionen omtaler: Arla Foods; forbrugere og kunder i Nord- og Sydeuropa og på udvalgte markeder 
uden for Europa og førende fødevareproducenter over hele verden.  
Missionen omtaler: Arla Foods; selskabets ledergruppe; selskabet; moderne forbrugere. 
 
5. Tema  
Visionens tema er positionering som forbrugernes og kundernes foretrukne mejeri samt ønsket om 
at være en kompetent og innovativ leverandør til fødevareproducenter.  
Missionen tema er kundeforhold, dvs. “at tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer 
som skaber inspiration, tryghed og velvære”. 
 
6. Sprog  
Visionen er kort, og både abstrakt og konkret. Den er både tekst og punkter. Den er på dansk. 
Missionen er meget kort og abstrakt. Den er en tekst på dansk. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Visionen indeholder positioneringen “forbrugernes og kundernes foretrukne mejeri”.  
Missionen er præget af platheder og rosende ord, fx “inspiration, tryghed og velvære”. 
 
8. Argumentation 
Ingen registrerede data. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter Arla Foods i forhold til hensigten om at være “forbrugernes og kundernes 
foretrukne mejeri” med brede og tilpassede sortimenter på deres markeder. De forpligter sig til 
hensigten om at være en “innovativ leverandør af højtforædlede mælkebaserede ingredienser til 
førende fødevareproducenter over hele verden”.  
 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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Missionen forpligter Arla Foods til hensigten om “at tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede 
fødevarer som skaber inspiration, tryghed og velvære”. 
 
10. Identitet  
Erklæringerne er distinkte eftersom Arla Foods hele tiden fremhæver mejeriet og produkterne. 
 
11. Selvdefinition  
I visionen erklæres at “Arla Foods vil være forbrugernes og kundernes foretrukne mejeri”. 
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5. Dansk Supermarked7. DETH. Omsætning 37.707 mio. kr. 

Vision 
Vision  
Erling Jensen, adm. direktør:  
I dansk supermarked gruppen arbejder vi efter følgende vision: 
“DSG's forretningsenheder/kæder skal være 
kendt og bedømt som det bedste indkøbssted”  
 
Det betyder blandt andet, at vi: 
har kunder og kvalitet i fokus  
skal være førende med hensyn til butiksindretning og lay-out  
skal være førende med relevante nyheder i sortimentet  
tiltrækker, fastholder og motiverer velkvalificerede medarbejdere  
uddanner og udvikler top-loyale og engagerede medarbejdere  
har en høj forretningsmoral og en sund virksomhedskultur 
 
19/10/02: 
http://www.dansksupermarked.dk/internet/dsg/jobdsg.nsf/docid/7D07F1FA2871ACF341256A7A002D2EFA

 
2. Synlighed  
Visionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne Om dsg » Vision. 
Missionen og værdigrundlaget er utilgængelige. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (dansksupermarked.dk) og profilbrochuren Dansk 
Supermarked (Kerteminde Tryk 02.96). Dansk Supermarkeds Årsberetning indgår ikke i 
undersøgelsen eftersom de, ifølge e-mail8, ikke udleverer dem og derfor henviser til Erhvervs- og 
selskabsstyrelsen for disse oplysninger. 
 
3. Afsender  
Visionens afsender er administrerende direktør Erling Jensen. Der indikeres en autoritær afsender 
når der i erklæringen henvises til direktøren. 
 

http://www.dansksupermarked.dk/internet/dsg/jobdsg.nsf/docid/7D07F1FA2871ACF341256A7A002D2EFA
http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm


Bilag til Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation 

Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm 

18 

4. Interessenter  
Visionen omtaler: Erling Jensen; Dansk supermarked gruppen; DSG's forretningsenheder/kæder; 
kunder; velkvalificerede, top-loyale og engagerede medarbejdere. 
 
5. Tema  
Visionens tema er positionering, egenskaber og medarbejderforhold som uddybes i forhold til 
betydningen af DSG’s ønske om image som det bedste indkøbssted. 
 
6. Sprog  
Visionen er kort og abstrakt. Den er i punktform og på dansk. Referencerammen er intern. Den 
skaber verdensbilleder.  
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Visionen indeholder superlativet “det bedste indkøbssted”, er præget af rosende ord og platheder, fx 
“har en høj forretningsmoral og en sund virksomhedskultur”. 
 
8. Argumentation  
Visionen uddybes og indeholder implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter DSG generelt i forhold til hensigten om at “være kendt og bedømt som det 
bedste indkøbssted” og til hensigten om at have “kunder og kvalitet i fokus”. DSG forpligter sig i 
forhold til handlinger når de skriver at de “tiltrækker fastholder og motiverer velkvalificerede 
medarbejdere” og “uddanner og udvikler top-loyale og engagerede medarbejdere”. Generelt 
forpligter de sig i forhold til princippet om “høj forretningsmoral og en sund virksomhedskultur”. 
 
10. Identitet  
Visionen er essentiel. 
 
11. Selvdefinition 
I visionen erklæres at “DSG's forretningsenheder/kæder skal være kendt og bedømt som det bedste 
indkøbssted”. 
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6. ISS. SERV. Omsætning 34.852 mio. kr. 

Vision9

Strategy  
The ISS Group vision create2005 (.pdf / 3 MB) with supporting strategies launched in November 
2000 represents the Group Management's joint efforts to map out how ISS can advance its business 
further. 
 
Our aspiration: 
Advance the Facility Support Services Industry and lead it – globally. 
What our aspiration means to us: 
Moving from multi-services to Facility Services  
Shaping the industry  
Leading globally  
Being the premier employer in the industry  
Delivering global concepts through strong local presence  
Partnering with our customers to enhance their competitiveness 
The name “create2005” comes from the first letters of six specific strategic initiatives: 
Carve out and conceptualise  
Redefine and rebrand  
Encentivise™ our people  
Add new businesses fast  
Transform and consolidate  
Exit and spin-out if beneficial 
 
Carve out and conceptualise – to increase transparency and efficiency. Business units serving 
different international market segments have been carved out from the country organisations and 
operate across borders. An example of this carving-out is the creation of the international Business 
Builds: ISS Aviation, ISS Food Services, ISS Damage Control and ISS CarePartner.  
Redefine and rebrand – signifying the shift from multi-services to Facility Services. 
Redefining ISS involves carving out businesses to accelerate that process, changing our operating 
model, introduce new branding and identity, and thereby creating the new ISS. The new logo, 
introduced in 2000, embraces this communicating quality, friendliness and dynamism.  
EncentiviseTM our people – reflects the ambition to continue and expand our responsibilities 
towards our most valuable asset: our employees. 

http:/www.iss-group.com/getMedia.asp?mb_GUID=0EF2AD1A-15DB-4A9E-B46F-5512756A0297.pdf
http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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Employee satisfaction and development are essential to the future of ISS and the means to reach 
those ends include education, training, empowerment and providing incentive. 
Read more about the Encentivise™ model. 
Add new businesses fast – by being creative and using ISS’s strong market position, opportunities 
can be used to accelerate value creation through mergers, acquisitions or partnerships. 
Transform and consolidate – The transformation of ISS will keep the Facility Services country 
organisations focused while new businesses are built fast. It implies transparency and flexibility 
without the Group incurring unnecessary cost. ISS will continue its consolidation of the industry and 
to leverage the institutional skills of the Group: management of people, entrepreneurship, concept 
development, mergers and acquisitions.  
Exit and spin-out if beneficial – ISS will enter partnerships if it facilitates growth. Exiting can 
happen when requirements are not met, when a leading position cannot be obtained, when external 
value exceeds internal value or when it is necessary to realise value. 
 
Create2005 strives to reach the following goals by 2005:
 
Financial goals 
At least double EPS (Before GW amortisation)  
At least double top line  
At least double operating profits 
 
Operating goals 
At least 6% organic growth on average  
At least 6% margin in business units with critical mass 
 
People goals 
Continuous growth in full-time employment  
Increase employee ownership 
 
19/10/02 http://www.iss-group.com/view.asp?ID=107

Værdier 
Company Values  
 
ISS has some very distinct values – in fact, it is one of our key strengths. The employees of ISS live 
by our values; they guide our behaviour towards our employees, our customers and our business. 
These values are the foundation upon which ISS is built. 
Honesty - we respect  

http://www.iss-group.com/view.asp?ID=107
http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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Entrepreneurship – we act  
Responsibility - we care  
Quality - we deliver 
 
Honesty 
Is the foundation upon which ISS is built. It is one of the core values that links each of us, regardless 
of location, work assignment, language or customs. Our solid reputation for honesty is the sum of 
the performance of the men and women of ISS, and it creates successful long-term relationships 
with our customers, open communication, a strong sense of being a “family” and a better overall 
work environment. 
 
Entrepreneurship 
Action speaks louder than words. ISS is known to be very focused on our customers' business and 
our own. We want to prove to our customers, every day, that we are committed to their success. We 
have created an environment in which innovations can thrive and thus become the international 
market leader. 
 
Responsibility 
Responsibility is something we feel for colleagues, customers, shareholders, other stakeholders and 
ourselves. Decisions in ISS are made at the lowest possible level, where the necessary insight is 
available. We offer our employees ownership of the company and in return receive commitment, 
responsibility, loyalty and initiative. 
 
Quality 
We conduct ourselves professionally, promise only what we can deliver and deliver what we 
promise. We do not only adhere to the highest standards of our business; we often create them 
through our passion for quality. 
 
19/10/02: http://www.iss-group.com/view.asp?ID=871

 
2. Synlighed  
Visionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne About ISS » Strategy.  
Værdierne er meget synlige på hjemmesiden og kan findes ad to veje, henholdsvis under fanerne 
About ISS » Corporate Sustianability » Corporate Values og Career » Values & Commitments » 
Company Values.  
Missionen er utilgængelig. 

http://www.iss-group.com/view.asp?ID=871
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Herudover er vision og værdier meget synlige på tryk i ISS Corporate Vision 2005, henholdsvis på 
side 7 og 9. Visionen er meget synlig i Annual Report 1999 (s.16) og i Årsrapport 2000 (s.20).  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiderne (iss-group.com og iss.dk), Årsrapport 2000 og Annual 
Report 1999, informationsmateriale: ISS Corporate Vision 2005, ISS Danmark - idegrundlag - 
værdier - vision – strategier (u.å.), ISS Danmark A/S - Sådan arbejdede vi i 1999 og Effektiv 
telekommunikation er vital for virksomhedens konkurrenceevne (1999). 
 
3. Afsender  
Visionens afsender er ledelsesgruppen. Der indikeres en autoritær afsender når erklæringen omtaler 
ledelsesgruppen.  
Værdiernes afsender er ISS og et vi. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales 
i tredje person, fx “We offer our employees ownership of the company and in return receive 
commitment...”. 
 
4. Interessenter  
Visionen omtaler: ISS Group; the Group Management; The Facility Support Services Industry; 
customers; Business units serving different international market segments; ISS Aviation; ISS Food 
Services; ISS Damage Control; ISS CarePartner; ISS people; ISS employees; partnerships. 
Værdierne omtaler: ISS; employees; customers; men and women of ISS; international market; our 
colleagues; shareholders.  
Visionen prioriterer: ISS; employees.  
Værdierne prioriterer: ISS; customers. 
 
5. Tema  
Visionens tema er positionering, strategi og medarbejderforhold, dvs. betydningen af ISS Gruppens 
ønskede positionering, hvor bogstaverne i “create2005” refererer til bestemte handlinger.  
Værdiernes tema er principper og egenskaber som “honesty”, “entrepreneurship”, “responsibility” 
og “quality”, herunder tematiseres medarbejderforhold og kundeforhold. 
  
6. Sprog  
Visionen er lang og både abstrakt og konkret. Den er en blanding af punkter og tekststykker. Den er 
på engelsk, og referencerammen er intern. Der anvendes et akronym10 “create” og en neologisme11 
“Encentivise™”.  
Værdierne er lange og abstrakte. De er formuleret på engelsk, og i punktform og tekst. De skaber 
verdensbilleder. 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Værdierne indeholder rosende ord og platheder. 
Værdierne indeholder et superlativ når de skriver “the highest standards of our business” og er 
præget af rosende ord og platheder. 
 
8. Argumentation  
Vision uddybes ved link og indeholder implicit argumentation. 
Værdierne uddybes og indeholder implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter ISS generelt i forhold til hensigten om at “Advance the Facility Support 
Services Industry and lead it – globally”. Forpligtelsen uddybes i forhold til hensigter som 
strategiske initiativer vedrørende finansielle, operationelle og menneskelige mål hvilket er 
beskrevet i “create2005”. Over for deres ansatte forpligter de sig i forhold til hensigten om at 
“EncentiviseTM our people” og til handlingerne “education, training, empowerment and providing 
incentive”.  
Værdierne forpligter ISS generelt og over for deres ansatte, deres kunder og dem selv i forhold til 
principperne “honesty, entrepreneurship, responsibility” og “quality”. ISS forpligter sig i forhold til 
handlingen om at være ærlige over for kunderne. I forhold til kvalitet forpligter ISS sig generelt til 
handlingen om at “promise only what we can deliver and deliver what we promise”. Over for 
kunderne forpligter ISS sig i forhold til hensigten om at vise at de er “committed to their success”. 
Over for deres kollegaer, kunder og aktionærer forpligter ISS sig til i forhold til handlingen om at 
være ansvarlige. Derudover forpligter ISS sig til handlingen om at tilbyde ansatte ejerskab i 
virksomheden. 
 
10. Identitet  
Visionen er distinkt på grund af anvendelsen af akronymet “create” og udlægningen af bogstavernes 
betydning.  
Værdierne er essentielle og kunne tilnærmelsesvis overtages af en anden virksomhed. 
 
11. Selvdefinition 
Ingen registrerede data. 
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7. Carlsberg.12 LEVN. Omsætning 34.460 mio. kr. 

Vision13

Vision & Values  
 
Carlsberg's primary activities are production, sale and distribution of beer and soft drinks as well as 
related activities. 
 
Carlsberg is a market oriented company with a leading position within the global brewing industry. 
Carlsberg emphasises the importance of quality and strong competitive positioning of brands and 
services to the benefit of all links in the value chain. 
 
Carlsberg's continued growth and increase in profits is to be ensured through reinforced activities in 
present markets and through the incorporation of new potential markets.  
Carlsberg's objective is - through investments or co-operation with partners - to become a market 
leader in segments where size and growth make scale economies and cost effectiveness in e.g. 
production, logistics and marketing possible.  
Carlsberg aims to work with great determination in all business areas in order to obtain growth, high 
profitability and increasing profits. The intention is to realise a result better than the general trend in 
the individual markets and exceed the results of the competitors. This will create the basis for 
dynamic growth, benefiting our customers, employees and shareholders.  
Carlsberg acknowledges its responsibility in relation to environmental issues, as it demonstrates 
respect for local cultures while maintaining its unique historical legacy. 
 
26/09/02 http://www.carlsberg.com/info/
Vision & Values  
 
Carlsberg's primary activities are production, sale and distribution of beer and soft drinks as well as 
related activities. 
 
Carlsberg is a market oriented company with a leading position within the global brewing industry. 
Carlsberg emphasises the importance of quality and strong competitive positioning of brands and 
services to the benefit of all links in the value chain. 
 
Carlsberg's continued growth and increase in profits is to be ensured through reinforced activities in 
present markets and through the incorporation of new potential markets.  
Carlsberg's objective is - through investments or co-operation with partners - to become a market 

http://www.carlsberg.com/info/
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leader in segments where size and growth make scale economies and cost effectiveness in e.g. 
production, logistics and marketing possible.  
Carlsberg aims to work with great determination in all business areas in order to obtain growth, high 
profitability and increasing profits. The intention is to realise a result better than the general trend in 
the individual markets and exceed the results of the competitors. This will create the basis for 
dynamic growth, benefiting our customers, employees and shareholders.  
Carlsberg acknowledges its responsibility in relation to environmental issues, as it demonstrates 
respect for local cultures while maintaining its unique historical legacy. 
 
26/09/02 http://www.carlsberg.com/info/ 

Alternativ til mission  
The Golden Words 
“In working the Carlsberg Breweries it should be a constant purpose, regardless of immediate profit, 
to develop the art of making beer to the greatest possible degree of perfection on order that these 
breweries as well as their products may ever stand out as a model and so, though their example, 
assist in keeping beer brewing in Denmark on a high and honorable level.” 
 
J. C. Jacobsen – Carl Jacobsen 
 
The Golden Words were formulated by Carlsberg's founder J.C. Jacobsen and adopted by his son 
Carl. 
The Golden Words are still used in the Group to express its aims. 
In 1995, the Golden Words Award was introduced as an appreciation of a foreign brewery, which is 
brewing beer for the Carlsberg Group and which during the preceding year has lived up to the 
quality standards for uniformity and quality. 
 
26/09/02 http://www.carlsberg.com/info/ 

Værdier 
Values 
At Carlsberg quality, responsibility, development and enthusiasm are but a few of our social and 
ethical key values.  
 
Diversity  
We believe that the diversity of race, culture, gender and age strengthens us as a company and 
enriches the organisation.  
 
Respect for individuals  

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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We have faith in and respect for individuals and we operate our business with responsibility for the 
environment and human beings.  
 
Development  
We see individual development as a life-long learning process. Education, training, and personal 
improvement are vital parts of our everyday life. Employees willing to improve their qualifications 
are the best guarantee for a stimulating and competitive workplace.  
 
Challenges and training 
We aim at a high level of know-how and competence with each employee by offering challenging 
jobs and supplementary training. A major part of the training is offered at the Carlsberg Conference 
Centre in Copenhagen with employees from all over the world. Here you will get an excellent 
opportunity to establish international networks to benefit your career as well as the company. 
 
13/11/02 http://www.carlsberg.com/info

 
2. Synlighed  
Vision er meget synlig på hjemmesiden under fanerne Company » Vision and Values.  
Missionen er utilgængelig. 
Erklæringen “The Golden Words” er, som alternativ til en mission, synlig på hjemmesiden under 
fanerne Company » Vision and Values » Golden Words.  
Værdierne er svært tilgængelige på hjemmesiden under fanerne Careers » Values. 
 
Carlsberg omtaler deres vision på side 15 i Beretning og regnskab 1999/2000 - dog uden at den 
afsløres.  
Erklæringen “The Golden Words” er, som alternativ til en mission, svært tilgængelig i Beretning og 
regnskab 1999/2000 under overskriften Kvalitet (s.3). 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiderne (carlsberg.dk og carlsberg.com), Beretning og Regnskab 
(1998/99 og 1999/2000). 
 
3. Afsender  
Visionens afsender er Carlsberg. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales i 
tredje person. 
Afsenderen af “The Golden Words” er Carlsberg. 

http://www.carlsberg.com/info
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Værdiernes afsender er Carlsberg og et vi. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne 
omtales i tredje person. 
 
4. Interessenter  
Visionen omtaler: Carlsberg, the global brewing industry; all links in the value chain; present 
markets; new potential markets; partners; all business areas; the competitors; our customers, 
employees and shareholders; environment; local cultures. 
Erklæringen “The Golden Words” omtaler: the Copenhagen brewery; the Carlsberg Breweries; a 
foreign brewery; the Carlsberg Group. 
Værdierne omtaler: Carlsberg; diversity of race, culture, gender and age; the organisation; 
individuals; our business; the environment and human beings; employees willing to improve their 
qualifications; employee; employees from all over the world; the company. 
Visionen og “The Golden Words” prioriterer Carlsberg. 
Værdierne prioriterer medarbejdere. 
  
5. Tema  
Visionens tema er positionering og økonomi.  
Temaet i “The Golden Words” er produktionen, dvs. kunsten at brygge øl. 
Værdiernes tema er principper, egenskaber og medarbejderforhold. 
 
6. Sprog  
Visionen er både abstrakt og konkret. Det er en meget svær tekst (lixtal 58). Den er på engelsk, og 
referencerammen er økonomi.  
Erklæringen “The Golden Words” er konkret og abstrakt. Den er en tekst på engelsk, og 
referencerammen er ølbrygning. Det er stavefejl i erklæringen ifølge engelsk retskrivning. 
Værdierne er både abstrakte og konkrete. De er fremstillet som tekst og punkter. De er på engelsk. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Visionen indeholder platheder. 
“The Golden Words” anvender et superlativ når de skriver “the greatest possible degree of 
perfection” og er præget af rosende ord og platheder, fx “stand out as a model” og “on a high and 
honorable level”. 
Værdierne indeholder ros og platheder. 
 
8. Argumentation  
Visionen og værdierne uddybes og anvender implicit argumentation. 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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“The Golden Words” uddybes. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter Carlsberg i forhold til principper og handlinger når de skriver: “Carlsberg 
emphasises the importance of quality and strong competitive positioning of brands and services to 
the benefit of all links in the value chain”. Desuden forpligter Carlsberg sig over for “customers, 
employees and shareholders” til en række hensigter, fx at sikre vækst, profitabilitet og øgede 
profitter gennem “reinforced activities in present markets and through the incorporation of new 
potential markets”. Derudover forpligter Carlsberg sig i forhold til en handling og et princip når det 
gælder deres anerkendelse af “responsibility in relation to environmental issues, as it demonstrates 
respect for local cultures while maintaining its unique historical legacy “.  
 
Erklæringen “The Golden Words” forpligter Carlsberg generelt til et princip om at perfektionere 
ølbrygning uden hensyntagen til profit. 
 
Værdierne forpligter Carlsberg generelt til principper om “Diversity”, “Respect for individuals”, 
“Development”, Challenges and training” og til “quality, responsibility, development and 
enthusiasm” som “social and ethical key values”. Over for “race, culture, gender and age” forpligter 
de sig til princippet om “diversity”. Carlsberg forpligter sig til handlinger og principper når de 
skriver at “we have faith in and respect for individuals and we operate our business with 
responsibility for the environment and human beings”. Carlsberg forpligter sig til handlingen og 
princippet om at “see individual development as a life-long learning process” og generelt til 
princippet om at “education, training, and personal improvement are vital parts of our everyday 
life”. Over for den enkelte medarbejder forpligter Carlsberg sig til handlinger når de skriver at de 
tilbyder “challenging jobs and supplementary training… with employees from all over the world”.  
 
10. Identitet  
Visionen er distinkt i de to første sætninger hvor deres primære aktiviteter omtales. Resten af 
visionen indeholder essentielle karakteristika.  
Erklæringen “The Golden Words” er distinkt fordi bryggeriet, I.C. Jacobsen, Carl, de historiske 
lokaliteter og årstal omtales.  
Værdierne er overvejende essentielle. Det eneste distinkte træk som omtales er “the Carlsberg 
Conference Centre in Copenhagen”. 
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11. Selvdefinition  
I visionen beskrives Carlsberg med ordene: “a market oriented company with a leading position 
within the global brewing industry”. 
 
 
 

8. FDB COOP Danmark. DETH. Omsætning 31.185 mio. kr. 

Vision 
FDB vil være en markant medlems- og forbrugerorganisation 
 
Markant  
Tilbyde attraktive medlemsfordele 
Stille krav til egne virksomheder 
Rejse forbrugerspørgsmål 
Føre en aktiv og åben dialog 
Tilbyde forbrugerinformation  
Påvirke samfundsdebatten 
 
Medlems- og forbrugerorganisation 
FDB vil være en målrettet og medlemsstyret forbrugerorganisation, der sætter og følger op på klare 
mål for :  
Medlemsfordele 
Foreningsdemokratiet 
Varetagelse af forenings og medlemsinteresser lokalt, nationalt, nordisk og internationalt 
Forbrugerinformationen 
Foreningens engagement i den offentlige debat 
Foreningens økonomiske fundament og afkast, herunder det aktive ejerskab af en række 
virksomheder 
 
(folderen FDB Mission og Vision 08/2002) 
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Mission 
Mission  
FDB skal skabe merværdi for medlemmerne gennem holdning og handling 
 
Merværdi  
Økonomiske fordele 
Medlemsindflydelse  
Aktivt ejerskab  
Forbrugerpolitisk indflydelse 
Information 
Samfundsengagement 
 
Medlemmerne 
Medlemmerne i FDB og brugsforeningerne 
 
Holdning 
Baseret på nøgleværdierne 
Indflydelse 
Omtanke 
Ærlighed 
Nytænkning 
 
Handling 
FDBs handlinger skal sikre: 
Tydelig og markant merværdi for nuværende og potentielle medlemmer 
Holdningerne synliggøres 
Holdningerne afspejles i hel- eller delejede virksomheder 
 
(folderen FDB Mission og Vision 08/2002) 

 
 

Værdigrundlag14

Forenings- og forbrugerprogram for FDB og brugsforeningerne 
  
Værdigrundlag  
 
FDB er en forening, der efter sine vedtægter skal virke for medlemmernes og forbrugernes 
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interesser i overensstemmelse med de internationale andelsprincipper, som er vedtaget af den 
Internationale Kooperative Alliance. 
 
FDB har tilsluttet sig det Nordiske Værdikompas. 
 
Nordisk værdikompas  
Kerneværdi  
Tiltro til egenarten  
I KF, FDB, Coop NKL og medlemsforeningerne har vi tiltro til vores egenart som medlemsejede 
virksomheder, der gennem økonomisk effektiv og professionel drift søger at maksimere nytten for 
medlemmer og forbrugere.Nøgleværdier  
Indflydelse  
I KF, FDB, Coop NKL og medlemsforeningerne skal medlemmernes indflydelse, medarbejdernes 
synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen være med til at forme vores virksomhed. 
 
Omtanke  
I KF, FDB, Coop NKL og medlemsforeningerne viser vi omtanke for mennesker, dyr og miljø, og 
arbejder for en bæredygtig samfundsudvikling. 
 
Ærlighed  
I KF, FDB, Coop NKL og medlemsforeningerne holder vi det, vi lover. Forbrugerne skal føle sig 
trygge, når de handler i vores butikker, og have tillid til, at de får oplysninger om varerne og 
virksomheden, som kan have betydning for deres valg. 
 
Nytænkning  
I KF, FDB, Coop NKL og medlemsforeningerne skal vi drage nytte af viden og teknologi og 
påvirke udviklingen i overensstemmelse med forbrugernes interesser. 
 
Værdikompasset gælder for de virksomheder, som KF, FDB, Coop NKL og medlemsforeningerne 
ejer, driver eller har bestemmende indflydelse over. 
 
I forhold til Værdikompassets nøgleværdier ønsker FDB og brugsforeningerne særligt at fremhæve 
følgende:  
 
Om indflydelse: - At medlemsstyret skal sikre medlemmernes mulighed for indflydelse. 
Indflydelsen skal gælde både lokale og centrale og både kortsigtede og langsigtede beslutninger i 
FDB og brugsforeningerne. Personlige medlemmer af FDB og medlemmer af brugsforeninger 
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tilknyttet FDB skal have lige muligheder for indflydelse. 
- At medarbejderne i vores virksomheder skal have adgang til at påvirke virksomhedens udvikling. 
 
Om omtanke:  
- At vi vil arbejde for, at vores virksomheder i alle led fra produktion over distribution og drift til 
forbrug og bortskaffelse udviser ansvarsbevidsthed i forholdet til mennesker, dyr og det ydre miljø. 
- At vi vil arbejde for at fremme fair handelsprincipper i forsyningskæden fra primærproducent til 
forbruger. 
 
Om ærlighed:  
- At vores løfter skal give sig konkret udtryk dels i vores egne initiativer og dels i krav og ønsker til 
vores virksomheder. 
- At forbrugerne skal kunne føle sig trygge ved at handle i vores butikker. 
- At oplysninger, vi giver om vores virksomheder og om virksomhedernes varer og andre ydelser, 
skal være korrekte og relevante. 
- At vores virksomheder skal drives økonomisk forsvarligt, således at man kan svare enhver sit og 
således, at medarbejderne kan være trygge ved virksomhederne som arbejdsplads. 
- At medlemsoplysninger skal behandles med fortrolighed og under hensyn til tryghed for det 
enkelte medlem. 
 
Om nytænkning:  
- At vi vil føre en aktiv dialog med omverdenen og udvikle os i takt med samfundet, samtidig med at 
vi vil søge at påvirke samfundsudviklingen til fordel for forbrugerne. 
- At vi vil drage nytte af ny viden og teknologi til gavn for medlemmerne og forbrugerne. 
- At vi vil udvikle vores virksomheder, så det giver mulighed for at tilgodese nye forbrugerønsker. 
- At vi vil udvikle medlemsfordele og tage initiativer, der kan øge nytteværdien for medlemmerne. 
 
Det ovenfor beskrevne værdigrundlag gælder for FDB og brugsforeningerne og for de 
virksomheder, som FDB og brugsforeningerne ejer, driver eller har bestemmende indflydelse over.  
 
FDBs kongres har udmøntet værdigrundlaget i en række indsatsområder, der gælder for perioden 
2002-2007.  
Indsatsområderne er opdelt i:  
A. Forenings- og forbrugerpolitisk indsats i FDB og brugsforeningerne  
B. Forenings- og forbrugerpolitisk indsats i virksomheder tilknyttet FDB og brugsforeningerne.  
 
Indsatsområder 2002 – 2007  
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A. Forenings- og forbrugerpolitisk indsats i FDB og brugsforeningerne  
Vi vil i perioden 2002-2007 prioritere følgende forenings- og forbrugerpolitiske indsatsområder i 
FDB og brugsforeningerne:  
 
1. Medlemsindflydelse  
-Udvikle det medlemsdemokratiske system i overensstemmelse med de internationale 
andelsprincipper, det nordiske værdikompas og de danske forbrugeres forudsætninger og interesser. 
- Aktivt informere forbrugerne om deres mulighed for at opnå indflydelse gennem medlemskab. 
- Arbejde for, at det er attraktivt og interessant at være medlemsvalgt. 
- Løbende inddrage medlemmerne og andre grupper af interessenter i en dialog om FDBs formål, 
forenings- og forbrugerpolitiske mål og indsatsområder samt vurdering af resultaterne på disse 
områder.  
 
2. Medlemsfordele  
- Udvikle eksisterende og nye fordele for medlemmerne i samarbejde med egne virksomheder, 
COOP Norden, herunder specielt COOP Danmark, samt eksterne partnere. 
- Bidrage til udvikling af vores virksomheder med viden og inspiration bl.a. fra 
medlemsorganisationen. 
- Løbende følge udviklingen i viden og teknologi på områder, der har relevans for FDBs og 
brugsforeningernes interesseområder, og tage stilling til fordele og ulemper for medlemmerne og 
forbrugerne samt eventuelt tage skridt til at nyttiggøre dette til gavn for medlemmerne og 
forbrugerne. 
3. Forbrugeroplysning  
- Oplyse eller medvirke til oplysning over for forbrugerne og udvalgte målgrupper generelt og 
specifikt om sundheds- og sikkerhedsmæssige, miljømæssige og etiske forhold, der knytter sig til 
forbrug i almindelighed eller til særlige varer eller varegrupper. 
- Oplyse eller medvirke til oplysning over for børn og unge i Danmark om sunde og sikre varer og 
madvaner, miljømæssig bæredygtighed og etiske problemer, der knytter sig til produktion og 
forbrug. 
 
4. Forbrugerpolitik  
- Deltage i den offentlige forbrugerpolitiske debat med henblik på at fremme den generelle 
bevidsthed i det danske samfund om sunde og sikre varer, miljømæssig bæredygtighed og etiske 
problemer, der knytter sig til produktion og forbrug. 
- Fremme brugsforeningsbevægelsens vilkår og interesser som andelsvirksomhed og 
forbrugerorganisation i forhold til myndigheder og samfund. 
- Påvirke danske politikere og myndigheder til at fremme forbrugernes sundhed og sikkerhed samt 
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hensynet til miljø og etik generelt og i konkrete forhold. Dette kan ske i samarbejde med 
organisationer, der har sammenfaldende interesser. 
- Samarbejde med søsterorganisationer i Norden, EU og internationalt om fremme af kooperative 
virksomheders vilkår og interesser og om sundhedsmæssig, sikkerhedsmæssig, miljømæssig, etisk 
og informationsmæssig indsats til fordel for medlemmerne og forbrugerne. 
- Informere offentligheden om vores resultater på det forenings- og forbrugermæssige område. 
 
B. Forenings- og forbrugerpolitisk indsats i virksomheder tilknyttet FDB og brugsforeningerne  
Vi vil fremme den forenings- og forbrugerpolitiske indsats gennem samarbejde med de 
virksomheder, der er tilknyttet FDB og brugsforeningerne.  
Herved forstås:  
- Virksomheder, som vi selv ejer  
- COOP Norden, herunder specielt COOP Danmark  
- Øvrige virksomheder, som vi i perioden måtte blive ejere eller medejere af.  
 
I perioden 2002-2007 vil vi som ejere eller medejere prioritere følgende forenings- og 
forbrugerpolitiske indsatsområder[1]:  
 
1. Medlemsfordele og –aktiviteter  
Detailvirksomheder tilknyttet FDB og brugsforeningerne bør – inden for deres brancher – være 
medlemmernes foretrukne indkøbssteder. Derfor forventer vi af virksomhederne: 
- At de samarbejder med FDB og brugsforeningerne om at udvikle et attraktivt fordelsprogram for 
medlemmerne ved disses handel i butikkerne. 
- At de samarbejder med FDB og brugsforeningerne om at udvikle attraktive varetilbud til 
medlemmerne på udvalgte varer eller dele af sortimentet. 
- At de samarbejder med FDB og brugsforeningerne om at udvikle yderligere fordele knyttet til 
medlemskortet, f.eks. i forbindelse med eksterne partnere, kultur- og fritidstilbud mv. 
For COOP Nordens medlemsbutikker finder vi det særlig betydningsfuldt at bevare og synliggøre 
den lokale medlemstilknytning. Derfor har vi følgende yderligere ønsker og krav til COOP Nordens 
medlemskæder i Danmark: 
- At der foregår et løbende samarbejde med FDB og brugsforeningerne og de medlemsvalgte om at 
udvikle og gennemføre medlemsaktiviteter. 
- At medlemsbutikkerne indgår konstruktivt i dialog og samarbejde med medlemsvalgte og 
medlemmer med henblik på at styrke den lokale medlemstilknytning. 
- At der i samarbejde med FDB og brugsforeningerne løbende tages vare på, at medarbejderne får en 
passende viden og information om brugsforeningsbevægelsens særkende og værdigrundlag samt 
dettes udmøntning i praksis. 
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2. Forbrugertryghed  
Virksomheder tilknyttet FDB og brugsforeningerne bør være landets førende inden for deres 
branche med hensyn til forbrugertryghed. Derfor forventer vi, at de bestræber sig på: 
- At være førende med hensyn til hygiejnisk standard og fravær af sygdomsfremkaldende 
mikroorganismer, tungmetaller, rester af sprøjtemidler eller øvrige uønskede emner i fødevarer 
- At egne mærker er fremstillet med brug af færrest mulige tilsætningsstoffer 
- At mindske brugen af sundhedsskadelige stoffer i tekstiler og øvrige nonfood produkter 
 
3. Miljø  
Virksomheder tilknyttet FDB og brugsforeningerne bør være landets førende inden for deres 
branche med hensyn til omtanke for det ydre miljø. Derfor forventer vi, at de bestræber sig på: 
- At være førende med udvalget af varer, der tager hensyn til miljøet i fremstilling, brug eller 
bortskaffelse 
- At fremme udvikling og salg af miljøforbedrede varer, ved – evt. på forsøgsbasis - at tilbyde nye 
produkter i sortimentet 
- At være førende med miljøhensyn i emballager 
- At minimere forbruget af el, brændstof og vand samt øvrige ressourcer i butikker, lagre, 
distribution og øvrige områder 
- At affald fra virksomhedens aktiviteter minimeres og at bortskaffelsen sker på den miljømæssigt 
mest forsvarlige måde 
- At være førende med hensyn til at fjerne eller mindske brugen af stoffer, som Miljøstyrelsen anser 
for uønskede (f.eks. PVC, LAS, tungmetaller etc.) 
- Ikke at bruge genmodificerede ingredienser i fødevarer af egne mærker 
- At tilbyde forbrugerne et frit forbrugsvalg gennem mulighed for at vælge fødevarer uden 
genmodificerede ingredienser 
Ved produkter, hvor der rejses tvivl om miljøpåvirkningen, uanset at lovgivningen holdes, bør 
virksomheden vurdere konkret, om man bør føre eller benytte det pågældende produkt. 
 
4. Etik  
Virksomheder tilknyttet FDB og brugsforeningerne bør være landets førende inden for deres 
branche med hensyn til respekt for mennesker samt til dyrevelfærd uden at menneskers helbred 
sættes på spil. Derfor forventer vi, at de bestræber sig på: 
- At sikre et godt og sundt arbejdsmiljø såvel psykisk som fysisk i egen virksomhed og i 
datterselskaber. 
- At tilbyde medarbejdere på alle niveauer adgang til indflydelse på deres egen arbejdssituation og 
virksomhedens udvikling 
- At leve op til det sociale ansvar over for udsatte grupper i og udenfor virksomheden med hensyn til 
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jobmuligheder. 
- At lade personer fra etniske minoriteter indgå som en naturlig og selvfølgelig del af 
medarbejderstaben. 
- Gennem dialog med leverandørerne at medvirke til, at medarbejderne i leverandørvirksomheder 
opnår forhold, der lever op til ILOs konventioner i et omfang, der nærmere bestemmes af FDBs 
bestyrelse. 
- At optræde som redelige og troværdige handelspartnere 
- At være førende med udbuddet af varer, der er produceret og handlet efter internationalt 
anerkendte fair trade principper 
- At tilbyde fødevarer produceret fra dyr, der er opdrættet med særlige dyrevelfærdshensyn. 
- For animalske fødevarer sikre, at den for producentlandet gældende dyreværnslov overholdes 
- At der for importerede animalske fødevarer stilles samme krav til velfærd, anvendelse af 
vækstfremmere mv. som gælder for dansk produktion 
Virksomheder tilknyttet FDB og brugsforeningerne bør kun acceptere dyreforsøg, hvor der ikke 
findes andre alternativer, og kun i tilfælde, hvor formålet er at skabe større sikkerhed for mennesker 
I forhold, hvor der rejses tvivl om dyrevelfærden, uanset at dyreværnsloven overholdes, bør 
virksomheden vurdere konkret, om man bør føre det pågældende produkt 
 
5. Information  
Virksomheder tilknyttet FDB og brugsforeningerne bør være landets førende inden for deres 
branche med hensyn til åbenhed og troværdighed. Derfor forventer vi, at de bestræber sig på: 
- At oplysninger, som virksomheden giver i forbindelse med information og markedsføring, er 
ærlige og gennemskuelige 
- At forbrugeren let kan få de informationer, der giver mulighed for reelt at vurdere pris og kvalitet 
hos virksomheden i forhold til markedet 
- At der for alle varer under egne mærker kan fås oplysninger om varens oprindelse, 
ernæringskvalitet, miljøbelastning, etik og øvrige oplysninger, der kan have betydning for 
forbrugerens valg 
- At informere forbrugerne, hvis virksomheden har besluttet at føre varer, som er forbundet med 
særlige sundhedsmæssige, etiske eller miljømæssige problemer, uanset at disse varer overholder 
gældende lov. 
- At samarbejde med FDB og brugsforeningerne om information til medlemmerne, forbrugerne og 
offentligheden, herunder særlige grupper efter nærmere aftale 
På baggrund af drøftelser i medlemsorganisationen samt eventuelt med andre interessenter afgiver 
FDBs repræsentantskab årligt en indstilling vedrørende prioritering af indsatsområderne for det 
kommende år.  
Denne indstilling indgår i FDBs bestyrelses beslutning om det kommende års handlingsplan for 
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forenings- og forbrugerområdet, herunder ønsker, som FDB vil fremsætte over for COOP Norden 
og COOP Danmark.  
Til dokumentation af indsatsen på forenings- og forbrugerområdet udarbejder og offentliggør FDB 
hvert år en redegørelse, hvori indgår resultater fra de virksomheder FDB og brugsforeningerne ejer 
eller er medejer af.  
Redegørelsen godkendes af repræsentantskabet og forelægges kongressen i lighed med 
årsregnskabet.  
Kongressen tager hvert år stilling til den opnåede indsats på de givne områder  
 
26/09/02 http://www.fdb.dk/

 
2. Synlighed  
Vision og mission er meget synlige på hjemmesiden under fanerne FDB » Fakta om FDB » 
Mission og Vision. 
Værdigrundlaget er svært tilgængeligt på hjemmesiden under fanerne FDB » Mærkesager» 
Forbrugerprogram. 
 
Erklæringerne er meget synlige i de trykte medier.  
Vision, mission og nøgleværdier er meget synlige i den lille folder FDB Mission og Vision. 
En ældre udgave af vision, mission og værdigrundlag er meget synlige i den lille folder FDB - 
Kunden i centrum. Vision og mission er desuden omtalt i deres Beretning og Regnskab 2000, men 
dog ikke under en særskilt overskrift (s.6).  
En ældre udgave af værdigrundlaget er meget synligt i Forenings- og forbrugerprogram for FDB 
og brugsforeningerne.  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden fdb.dk, Beretning og Regnskab (1999 og 2000), folderne 
FDB - Kunden i centrum (u.å.), COOP Danmark - Kunden i centrum (12/2001) og FDB Mission og 
Vision (08/2002), informationsmateriale: Vedtægter for fællesforeningen for Danmarks 
brugsforeninger (2001), Forenings- og forbrugerprogram for FDB og brugsforeningerne (1996) og 
Brugsforeningsbevægelsens Etikpolitik (2000). 
 
3. Afsender  
Visionens afsender er FDB. 
Missionens afsender er FDB. 
Værdigrundlaget afsender er FDB, Brugsforeningerne og et vi. Der indikeres en autoritær afsender 
når medarbejderne omtales i tredje person. 
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4. Interessenter  
Visionen omtaler: FDB; medlems- og forbrugerorganisationen; hel- eller delejede virksomheder; 
forbrugere; samfundet; medlemmer; foreningsdemokratiet; lokale, nationale, nordiske og 
internationale forenings- og medlemsinteresser; den offentlige debat; det aktive ejerskab af en 
række virksomheder. 
 
Missionen omtaler: FDB; medlemmerne; forbrugere; samfund; brugsforeningerne; nuværende og 
potentielle medlemmer; hel- eller delejede virksomheder. 
 
Værdigrundlaget omtaler: FDB og brugsforeningerne; medlemmerne; forbrugerne; den 
Internationale Kooperative Alliance; KF; Coop NKL; medlemsforeningerne; medarbejderne; 
omverdenen; mennesker; dyr; miljø; bæredygtigt samfund; vores butikker; primærproducent; 
virksomhederne som arbejdsplads; det enkelte medlem; samfundet; FDBs kongres; virksomheder 
tilknyttet FDB og brugsforeningerne; de internationale andelsprincipper, det nordiske værdikompas; 
de danske forbrugeres forudsætninger og interesser; andre grupper af interessenter; COOP Norden; 
COOP Danmark; eksterne partnere; medlemsorganisationen; udvalgte målgrupper; sundheds- og 
sikkerhedsmæssige, miljømæssige og etiske forhold, der knytter sig til forbrug i almindelighed eller 
til særlige varer eller varegrupper; børn og unge i Danmark; den offentlige forbrugerpolitiske debat; 
det danske samfund; brugsforeningsbevægelsens vilkår og interesser som andelsvirksomhed og 
forbrugerorganisation i forhold til myndigheder og samfund; danske politikere og myndigheder; 
søsterorganisationer i Norden, EU og internationalt; kooperative virksomheder; sikkerhedsmæssig, 
miljømæssig, etisk og informationsmæssig indsats til fordel for medlemmerne og forbrugerne; 
offentligheden; øvrige virksomheder, som vi i perioden måtte blive ejere eller medejere af; 
detailvirksomheder tilknyttet FDB og brugsforeningerne; eksterne partnere, kultur- og fritidstilbud 
mv.; COOP Nordens medlemskæder i Danmark; medlemsvalgte og medlemmer; den lokale 
medlemstilknytning; branche; miljø; lagre, distribution og øvrige områder; Miljøstyrelsen; 
lovgivningen; arbejdsmiljø såvel psykisk som fysisk i egen virksomhed og i datterselskaber; alle 
niveauer af medarbejderes indflydelse på deres egen arbejdssituation og virksomhedens udvikling; 
udsatte grupper i og udenfor virksomheden; personer fra etniske minoriteter; medarbejderstaben; 
leverandørerne; leverandørvirksomheder; ILOs konventioner; FDBs bestyrelse; internationalt 
anerkendte fair trade principper; dyr, der er opdrættet med særlige dyrevelfærdshensyn; markedet; 
gældende dyreværnslov for animalske fødevarer i producentlandet; samme krav til importerede 
animalske fødevarer som gælder for dansk produktion; FDBs repræsentantskab; Kongressen.  
 
Visionen og missionen prioriterer: medlemmerne. 
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Værdigrundlaget prioriterer: FDB, medlemmer og forbrugere. 
 
5. Tema  
Visionens tema er positionering som “en markant medlems- og forbrugerorganisation”, herunder 
tematiseres forbrugerforhold. Desuden er temaet de mål FDB forbinder med at være “en markant 
medlems- og forbrugerorganisation”.  
Missionens tema er at “FDB skal skabe merværdi for medlemmerne gennem holdning og handling”. 
Desuden er temaet egenskaber og betydningen af merværdi, medlemmerne, holdning og handling. 
Værdigrundlaget tema er en uddybning af de principper, egenskaber, hensigter og handlinger som 
forbindes med “indflydelse”, “omtanke”, “ærlighed” og “nytænkning”. Desuden er temaet de 
indsatsområder som værdigrundlaget udmønter sig i, herunder tematiseres medlems- og 
forbrugerforhold, miljø og etik. 
 
6. Sprog  
Visionen er abstrakt og konkret. Den er i punktform og på dansk.  
Missionen er kort, abstrakt og konkret. Den er i punktform og på dansk. 
Værdigrundlaget er langt, og både abstrakt og konkret. Det er på dansk og en blanding af tekst og 
punkter. Det er i øvrigt meget detaljeret. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Visionen og missionen indeholder platheder. 
Værdigrundlaget indeholder platheder og rosende ord fx “attraktiv”. Desuden indeholder 
værdigrundlaget positioneringsudtryk fx “førende” og et enkelt superlativ “færrest”. 
 
8. Argumentation  
Vision og mission uddybes. 
Værdigrundlaget uddybes og indeholder både implicit og eksplicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter FDB til hensigten om at være “en markant medlems- og forbrugerorganisation”. 
Det betyder i forbindelse med ordet “markant” at FDB forpligter sig til hensigter om at “tilbyde 
attraktive medlemsfordele”, “stille krav til egne virksomheder”, “rejse forbrugerspørgsmål” og 
“tilbyde forbrugerinformation”. Desuden forpligter de sig generelt til hensigter om at “føre en aktiv 
og åben dialog” og “påvirke samfundsdebatten”. I forbindelse med medlems- og 
forbrugerorganisationen betyder forpligtelsen at FDB har til hensigter om at “være en målrettet og 
medlemsstyret forbrugerorganisation, der sætter og følger op på klare mål for: Medlemsfordele, 
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Foreningsdemokratiet, Varetagelse af forenings og medlemsinteresser lokalt, nationalt, nordisk og 
internationalt, Forbrugerinformationen, Foreningens engagement i den offentlige debat, 
Foreningens økonomiske fundament og afkast, herunder det aktive ejerskab af en række 
virksomheder”. 
 
Missionen forpligter FDB til hensigten om at “skabe merværdi for medlemmerne gennem holdning 
og handling”. Det betyder i forhold til ordet “merværdi” hensigter om “Økonomiske fordele, 
Medlemsindflydelse, Aktivt ejerskab, Forbrugerpolitisk indflydelse, Information, 
Samfundsengagement. I forhold til ordet holdning betyder det “Baseret på nøgleværdierne, 
Indflydelse, Omtanke, Ærlighed, Nytænkning”. Og i forhold til ordet handling betyder det hensigter 
om at “sikre: Tydelig og markant merværdi for nuværende og potentielle medlemmer, 
Holdningerne synliggøres, Holdningerne afspejles i hel- eller delejede virksomheder”.  
 
Værdigrundlaget forpligter FDB til princippet om at være “en forening, der efter sine vedtægter skal 
virke for medlemmernes og forbrugernes interesser i overensstemmelse med de internationale 
andelsprincipper, som er vedtaget af den Internationale Kooperative Alliance”. FDB forpligter sig 
til handlingen om at de “har tilsluttet sig det Nordiske Værdikompas”.  
KF, FDB, Coop NKL og medlemsforeningerne forpligter sig til handlingerne om at have tiltro til 
deres til deres “egenart som medlemsejede virksomheder, der gennem økonomisk effektiv og 
professionel drift søger at maksimere nytten for medlemmer og forbrugere. 
 
I KF, FDB, Coop NKL og medlemsforeningerne skal medlemmernes indflydelse, medarbejdernes 
synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen være med til at forme vores virksomhed. 
 
I forbindelse med nøgleværdien “indflydelse” forpligter KF, FDB, Coop NKL og 
medlemsforeningerne sig til hensigter om at “medlemmernes indflydelse, medarbejdernes 
synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen [skal] være med til at forme vores virksomhed”. 
Det uddybes med hensigter om at “medlemsstyret skal sikre medlemmernes mulighed for 
indflydelse” på “både lokale og centrale og både kortsigtede og langsigtede beslutninger i FDB og 
brugsforeningerne” og at “personlige medlemmer af FDB og medlemmer af brugsforeninger 
tilknyttet FDB skal have lige muligheder for indflydelse”. Desuden forpligter FDB sig til hensigten 
om at medarbejderne “skal have adgang til at påvirke virksomhedens udvikling”.  
 
I forbindelse med nøgleværdien “omtanke” forpligter KF, FDB, Coop NKL og 
medlemsforeningerne sig til handlinger når de skriver at de “viser omtanke for mennesker, dyr og 
miljø, og arbejder for en bæredygtig samfundsudvikling”. Det uddybes med hensigter om at de “vil 
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arbejde for, at vores virksomheder i alle led fra produktion over distribution og drift til forbrug og 
bortskaffelse udviser ansvarsbevidsthed i forholdet til mennesker, dyr og det ydre miljø” og at de 
“vil arbejde for at fremme fair handelsprincipper i forsyningskæden fra primærproducent til 
forbruger”. 
 
I forbindelse med nøgleværdien “ærlighed” forpligter KF, FDB, Coop NKL og 
medlemsforeningerne sig generelt til handlingen om at holde det de lover. Det uddybes i forhold til 
hensigter om at “løfter skal give sig konkret udtryk dels i vores egne initiativer og dels i krav og 
ønsker til vores virksomheder” og “at oplysninger, vi giver om vores virksomheder og om 
virksomhedernes varer og andre ydelser, skal være korrekte og relevante”. Desuden forpligter de sig 
til hensigter om “at vores virksomheder skal drives økonomisk forsvarligt (…) således, at 
medarbejderne kan være trygge ved virksomhederne som arbejdsplads” og “at medlemsoplysninger 
skal behandles med fortrolighed og under hensyn til tryghed for det enkelte medlem”. 
 
I forbindelse med nøgleværdien “nytænkning” forpligter KF, FDB, Coop NKL og 
medlemsforeningerne sig til hensigter om at de skal “føre en aktiv dialog med omverdenen og 
udvikle os i takt med samfundet, samtidig med at vi vil søge at påvirke samfundsudviklingen til 
fordel for forbrugerne” og “at drage nytte af ny viden og teknologi til gavn for medlemmerne og 
forbrugerne. Desuden forpligter de sig til hensigter om at “udvikle vores virksomheder, så det giver 
mulighed for at tilgodese nye forbrugerønsker” og at “udvikle medlemsfordele og tage initiativer, 
der kan øge nytteværdien for medlemmerne”. 
 
FDB forpligter sig til generelt handlingerne om at værdigrundlaget “gælder for FDB og 
brugsforeningerne og for de virksomheder, som FDB og brugsforeningerne ejer, driver eller har 
bestemmende indflydelse over” og at værdigrundlaget er udmøntet i en række indsatsområder 
gældende for perioden 2002-2007. “Indsatsområderne er opdelt i:  
A. Forenings- og forbrugerpolitisk indsats i FDB og brugsforeningerne  
B. Forenings- og forbrugerpolitisk indsats i virksomheder tilknyttet FDB og brugsforeningerne.”  
 
A: I perioden forpligter de sig til hensigten om at “prioritere følgende forenings- og 
forbrugerpolitiske indsatsområder i FDB og brugsforeningerne”: medlemsindflydelse, 
medlemsfordele, forbrugeroplysning og forbrugerpolitik.  
 
B: I perioden forpligter de sig til hensigter om at “fremme den forenings- og forbrugerpolitiske 
indsats gennem samarbejde med de virksomheder, der er tilknyttet FDB og brugsforeningerne” og 
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“prioritere følgende forenings- og forbrugerpolitiske indsatsområder”: medlemsfordele og –
aktiviteter, forbrugertryghed, miljø, etik og information. 
 
FDBs meget omfattende forpligtelser fortsætter med en lang række hensigter som de forbinder med 
indsatsområderne. Det vil føre for vidt at nævne alle forpligtelserne. Derfor opregnes blot de 
interessenter de forpligter sig over for. For detaljerede oplysninger om de enkelte forpligtelser 
henvises til hele værdigrundlaget ovenfor. De forpligter sig over for følgende interessenter: FDB; 
det medlemsdemokratiske system i overensstemmelse med de internationale andelsprincipper, det 
nordiske værdikompas og de danske forbrugeres forudsætninger og interesser; forbrugerne, 
medlemmerne og andre grupper af interessenter; egne virksomheder; COOP Norden, herunder 
specielt COOP Danmark, samt eksterne partnere; medlemsorganisationen; brugsforeningerne; 
medlemmerne: udvalgte målgrupper; sundheds- og sikkerhedsmæssige, miljømæssige og etiske 
forhold; børn og unge i Danmark; den offentlige forbrugerpolitiske debat; det danske samfund; 
brugsforeningsbevægelsen; myndigheder og samfund; danske politikere; søsterorganisationer i 
Norden, EU og internationalt; kooperative virksomheder; offentligheden; de virksomheder, der er 
tilknyttet FDB og brugsforeningerne; forenings- og forbrugerpolitiske indsatsområder; miljø, etik; 
detailvirksomheder tilknyttet FDB og brugsforeningerne; brancher; eksterne partnere, kultur- og 
fritidstilbud; medlemsvalgte; medarbejderne; det ydre miljø; miljøstyrelsen; lovgivningen; 
mennesker; dyrevelfærd; datterselskaber; udsatte grupper i og udenfor virksomheden; personer fra 
etniske minoriteter; medarbejderstaben; leverandørerne; medarbejderne i leverandørvirksomheder; 
ILOs konventioner; FDBs bestyrelse; internationalt anerkendte fair trade principper; dyr, der er 
opdrættet med særlige dyrevelfærdshensyn; gældende dyreværnslov for animalske fødevarer i 
producentlandet; samme krav til importerede animalske fødevarer som gælder for dansk 
produktion; FDBs repræsentantskab; Kongressen. 
 
10. Identitet  
Visionen er overvejende essentiel og kun distinkt når medlems- og forbrugerorganisationen 
omtales. 
Missionen er overvejende essentiel og kun distinkt når brugsforeningerne omtales. 
Værdigrundlaget er distinkt på grund af dets mange unikke træk og detaljerede karakter. 
 
11. Selvdefinition  
I visionen erklæres at “FDB vil være en markant medlems- og forbrugerorganisation” og “FDB vil 
være en målrettet og medlemsstyret forbrugerorganisation”. I værdigrundlaget erklæres at “FDB er 
en forening, der efter sine vedtægter skal virke for medlemmernes og forbrugernes interesser i 
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overensstemmelse med de internationale andelsprincipper, som er vedtaget af den Internationale 
Kooperative Alliance”. 

9. Borealis. MASK. Omsætning 27.572 mio. kr. 

Værdier 
Four basic values guide all Borealis operations and serve as the foundation for our future. 
 
To build one company which is new, different and better 
Borealis is the product of successful mergers and acquisitions. The Group was founded in 1994 
through the merger of the Neste and Statoil petrochemical businesses. In 1999 we finalised the 
successful integration of the former PCD Polymere of Austria, which Borealis acquired in 1998. At 
the same time, Neste sold its 50% shareholding of Borealis to OMV of Austria and to the 
International Petroleum Investment Company of Abu Dhabi. They became our new co-owners along 
with Statoil. We were able to integrate PCD while getting a new corporate organisation up and 
running. We are proud of this. 
 
To be a responsible corporate citizen 
We want to be a leader in ethical business practices in the polyolefins industry. Such standards are 
an integral part of being a responsible corporate citizen. We strive to reflect this in our transactions 
with customers and suppliers, in our relations with authorities and the public, and in our relations 
with colleagues within the company. We are also committed to making constant improvement in the 
areas of health, safety and the environment – both within Borealis and in the communities where we 
live and work. Our progress does not always meet our targets, but this makes us redouble our 
efforts. Borealis chooses to support the international medical relief organisation, Médecins Sans 
Frontières (MSF), with financial contributions, products and application know-how. MSF won the 
1999 Nobel Peace Prize, a well-deserved honour. 
 
To increase value for our owners and customers 
Value is created in the quality of the products and services we provide. Customer satisfaction makes 
Borealis a more valuable company for all parties, including owners. Cost effectiveness is a key 
element in this. In our Site Development programme, we are reaching our targets in cost and 
manpower reduction without forced layoffs – and with high local involvement and high standards of 
how we treat our people. We are changing the way we work in manufacturing by introducing multi-
skilling and manufacturing teams at all our production sites. 
 
To win through our people 
The success of a company ultimately depends on the quality of its people. The importance of 
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physical assets and capital is decreasing. Knowledge, leadership and human skills are emerging as 
scarce and critical resources. In 1999 we broadened our People Focused Leadership programme and 
increased our use of role profiling, a new method of describing jobs for many different purposes 
such as recruitment, training and development, and performance management. Borealis also 
launched an annual Group-wide people survey which will become a key tool in directing our future 
human resource activities. And finally, our Human Resources department began the journey towards 
a common, integrated HR system. We see only one way of winning – through our people, and with 
our people. 
 
19/10/02: http://www.borealisgroup.com/public/news/financial/report_1999/indh_fr.html

 
2. Synlighed  
Vision og mission er utilgængelige. 
Værdierne er svært tilgængelige på hjemmesiden under fanerne About us » Working with us » 
Borealis values.  
Værdierne er svært tilgængelige i Årsrapport 2000 under overskriften Winning through people 
(s.11).  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (borealis.com), Annual Report (1999 og 2000) og Borealis 
Health, Safety and Environment Report 1999. 
 
3. Afsender  
Værdiernes afsender er et vi. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales i tredje 
person. 
 
4. Interessenter  
Værdierne omtaler: Borealis; owners; customers; the Neste and Statoil petrochemical businesses; 
the former PCD Polymere of Austria; OMV of Austria; the International Petroleum Investment 
Company of Abu Dhabi; Statoil; polyolefins industry; suppliers; authorities; the public; colleagues 
within the company; the areas of health, safety and the environment – both within Borealis and in 
the communities where we live; the international medical relief organisation, Médecins Sans 
Frontières (MSF); our people; all our production sites; our Human Resources department.  
Værdierne prioriterer: Borealis. 
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5. Tema  
Værdiernes tema er en uddybning af principperne “to build one company which is new, different 
and better”, “to be a responsible corporate citizen”, “to increase value for our owners and 
customers” og “to win through our people”, herunder tematiseres virksomhedens egenskaber, 
kundeforhold, medarbejderforhold og samfundsforhold.  
 
6. Sprog  
Værdierne er lange, abstrakte og konkrete. Det er en svær tekst (lixtal 47). Den er formuleret på 
engelsk, og referencerammen er Borealis.  
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Værdierne indeholder rosende ord og platheder, fx “to build one company which is new, different 
and better”. 
 
8. Argumentation  
Værdierne uddybes og indeholder implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse  
Værdierne forpligter Borealis i forhold til fire principper: “to build one company which is new, 
different and better”, “to be a responsible corporate citizen”, “to increase value for our owners and 
customers” og “to win through our people”. Dette uddybes i forhold til en række hensigter. Borealis 
forpligter sig over for “customers and suppliers, in our relations with authorities and the public, and 
in our relations with colleagues within the company” i forhold til hensigter som at være “a 
responsible corporate citizen”, “a leader in ethical business practices in the polyolefins industry” og 
til “constant improvement in the areas of health, safety and the environment – both within Borealis 
and in the communities where we live and work”. Borealis forpligter sig til handlingerne om at nå 
deres mål “in cost and manpower reduction without forced layoffs – and with high local 
involvement and high standards of how we treat our people. We are changing the way we work in 
manufacturing by introducing multi-skilling and manufacturing teams at all our production sites”. 
Desuden forpligter Borealis sig til handlingen om at støtte “the international medical relief 
organisation”.  
 
10. Identitet  
Værdierne er distinkte fordi der henvises til detaljerede karakteristika som årstal, steder, navne på 
virksomheder, programmer osv. 
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11. Selvdefinition 
I værdierne erklæres at Borealis “want to be a leader in ethical business practices in the polyolefins 
industry”. 
 
 
 

10. Novo Nordisk15. MEDI. Omsætning 23.776 mio. kr.  

Vision 
Novo Nordisk Vision  
 
Vi vil være verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling 
Vores mål er at overvinde diabetes ved at finde bedre metoder til forebyggelse, diagnose og 
behandling.  
Vi vil arbejde aktivt for at fremme samarbejdet mellem alle parter i behandlingssystemet, for 
derigennem at nå vores fælles mål.  
 
Vi tilbyder produkter og service inden for andre områder, hvor vi kan gøre en forskel 
Vores forskning vil føre til opdagelsen af nye, innovative produkter også uden for diabetes. Vi vil 
udvikle og markedsføre sådanne produkter selv, såfremt vi kan gøre det lige så godt som eller bedre 
end andre. 
 
Vi leverer konkurrencedygtige forretningsresultater  
Vores fokus er vores styrke.  
Vi vil forblive uafhængige og indgå samarbejder, hvor det tjener forretningens formål og det, vi står 
for. 
Et job hos os er aldrig bare et job. Vi vil være der, når vores kunder har brug for os.  
Vi vil være innovative og effektive i alt, hvad vi gør.  
Vi vil tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere ved at gøre virksomheden til en udfordrende 
arbejdsplads.  
 
Vores værdier afspejles i vores handlinger 
At være redelig er det, der tæller.  
Vi bestræber os dagligt på at finde den rette balance mellem medmenneskelighed og 
konkurrencedygtighed, det korte og det lange sigt, egeninteresse og hensynet til kolleger og 
samfund, arbejde og familieliv. 
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Vores historie viser, at det kan gøres 
 
(19/10/02: http://www.novonordisk.dk/view.asp?ID=25) 

Mission 
At forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår. Det indebærer, at andre mennesker skal kunne have 
tillid til vore produkter. De skal kunne regne med os, stole på de svar, vi giver, se os opføre os som 
ansvarlige samfundsborgere (Novo Nordisk Årsskrift Sanserne skærpes 1999:7). 

Værdier 
Accountable 
Each of us shall be accountable – to the company, ourselves and society – for the quality of our 
efforts, for contributing to our goals and for developing our culture and shared values. 
 
Ambitious  
We shall set the highest standard in everything we do and reach challenging goals. 
 
Responsible  
We shall conduct our business in a socially and environmentally responsible way and contribute to 
the enrichment of the communities in which we operate. engaged with stakeholders We shall seek 
an active dialogue with our stakeholders to help us develop and strengthen our businesses. 
 
Open and honest  
Our business practices shall be open and honest to protect the integrity of the Novo Group 
companies and of each employee. 
 
Ready for change  
We must foresee change and use it to our advantage. Innovation is key to our business and therefore 
we will encourage a learning culture for the continuous development and improved employability of 
our people. 
 
(26/09/02: http://www.novo.dk/site/default.asp?id=260) 

 
2. Synlighed  
Visionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne Virksomhedsinfo » Vision. 
Værdierne er meget synlige på hjemmesiden under fanerne Our values » values. Værdierne findes 
ikke på Novo Nordisk hjemmeside, hvorfor man må klikke ind på Novo Gruppens hjemmeside for 
at finde dem.  

http://www.novonordisk.dk/view.asp?ID=25
http://www.novo.dk/site/default.asp?id=260
http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm


Bilag til Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation 

Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm 

48 

 
Visionen står meget synlig i Novo Nordisk Årsrapport 2000 på omslagets inderside. 
Missionen er svært tilgængelig i Novo Nordisk årsskrift 1999 (s.7) uden en særskilt overskrift som 
en del af den tidligere administrerende direktørs beretning på side 7. 
Værdierne er meget synlige i et lille hæfte med titlen Charter (s.5) og i Novo Gruppens Miljø- og 
Socialrapport 2000 (s.7 og 13). I Miljø og socialrapport 1999 er vision, mission og værdier omtalt 
(s.7).  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiderne (novonordisk.dk og novo.dk), Novo Nordisk Årsskrift 
1999, Novo Nordisk Miljø- og Socialrapport 1999, Novo Nordisk Årsrapport 2000, Novozymes 
Årsrapport 2000 og Novo Gruppens Miljø- og socialrapport 2000. Informationsmateriale: Charter 
for virksomheder i Novo Gruppen og Genteknologi - nye muligheder for mennesker og miljø (u.å.). 
 
3. Afsender  
Visionens afsender er et vi.  
Missionens afsender er den administrerende direktør. Afsender kan ikke umiddelbart læses ud af 
den refererede mission, men kun konstateres når man læser “Novo Nordisk årsskrift 1999” hvori 
den indgår som en del af den tidligere administrerende direktørs beretning. 
Værdiernes afsender er et vi. 
 
4. Interessenter  
Visionen omtaler: Novo Nordisk; alle parter i behandlingssystemet; Novo Nordisk forskning; 
kunder; de bedste medarbejdere; kolleger; samfund.  
Missionen omtaler: Novo Nordisk; mennesker.  
Værdierne omtaler: Each of us; the company; ourselves and society; the communities in which we 
operate; stakeholders; our businesses; Novo Group companies; each employee; our people.  
Visionen og værdierne prioriterer: Novo. 
 
5. Tema  
Visionens tema er positionering og produktionen. Dette uddybes i forhold til en række handlinger, 
egenskaber og ønsker.  
Missionens tema er at forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår, heriblandt egenskaber. 
Værdiernes tema er uddybning af principper og egenskaber i forhold til: “accountable”, 
“ambitious”, “responsible”, “open and honest” og “ready for change”, herunder tematiseres 
medarbejderforhold og forhold til samfundet og miljøet. 
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6. Sprog  
Visionen er både abstrakt og konkret. Det er en blanding af tekst og punkter. Den findes både på 
dansk og engelsk. Referencerammen er Novo Nordisk.  
Missionen er en meget kort og abstrakt tekst. Den findes på dansk og engelsk.  
Værdierne er abstrakte. De er en blanding af tekst og punkter. De er på engelsk.  
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Visionen anvender positionering: “verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling” og et 
superlativ “de bedste medarbejdere”. Den er præget af rosende ord, fx “Vi vil være innovative og 
effektive i alt, hvad vi gør”.  
Værdierne indeholder et superlativ i sætningen “the highest standard in everything we do” og er 
præget af rosende ord. 
 
8. Argumentation  
Visionen uddybes og indeholder implicit argumentation.  
Missionen indeholder implicit argumentation. 
Værdierne uddybes og indgår i Novo Charteret og indeholder implicit argumentation.  
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter Novo Nordisk generelt i forhold til hensigter som at efterstræbe positionen som 
“verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling” og “arbejde aktivt for at fremme 
samarbejdet mellem alle parter i behandlingssystemet, for derigennem at nå vores fælles mål”. 
Desuden forpligter de sig i forhold til hensigten om at “forblive uafhængige og indgå samarbejder, 
hvor det tjener forretningens formål og det, vi står for”.  
Over for kunderne forpligter Novo Nordisk sig til hensigten om at “være der, når vores kunder har 
brug for os”. I forhold til dem selv forpligter Novo Nordisk sig til at “tiltrække og fastholde de 
bedste medarbejdere ved at gøre virksomheden til en udfordrende arbejdsplads”. Novo Nordisk 
forpligter sig til hensigten om at finde den “rette balance mellem medmenneskelighed og 
konkurrencedygtighed, det korte og det lange sigt, egeninteresse og hensynet til kolleger og 
samfund, arbejde og familieliv”. 
 
Missionen forpligter Novo Nordisk generelt i forhold til principperne om at “at forbedre 
menneskers livs-og arbejdsvilkår” og opføre sig som “ansvarlige samfundsborgere”. 
 
Værdierne forpligter Novo Nordisk i forhold til principperne “accountable, ambitious, responsible, 
open and honest”og “ready for change”. Dette uddybes i forhold til en række hensigter. De 
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forpligter sig til hensigten om at være “accountable” over for samfundet i forhold til “the quality of 
our efforts, for contributing to our goals and for developing our culture and shared values”. De 
forpligter sig til hensigten om at være ambitiøse og sætte de højeste standarder og mål. De forpligter 
sig til hensigten om at være ansvarlige, dvs. “conduct our business in a socially and 
environmentally responsible way and contribute to the enrichment of the communities in which we 
operate” og til at søge “an active dialogue with our stakeholders”. Generelt forpligter de sig til 
hensigten om at være åbne og ærlige og beskytte integriteten af Novo Gruppen og de ansatte. 
Derudover forpligter de sig generelt til hensigten om at være forandringsparate og over for deres 
mennesker forpligter de sig til at fremme “a learning culture”. 
 
10. Identitet  
Visionen er distinkt når diabetes omtales. Derudover er den essentiel.  
Missionen og værdierne er essentielle. 
 
11. Selvdefinition  
I visionen erklæres at Novo Nordisk “vil være verdens førende virksomhed inden for 
diabetesbehandling”. 
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11. Group 4 Falck16. SERV. Omsætning 21.040 mio. kr. 

Vision 
Det er Group 4 Falck A/S' vision at blive verdens førende udbyder af sikrings- og sikringsrelaterede 
serviceydelser. Ordet “førende” skal ses som en kombination af at være blandt de allerstørste på det 
globale marked samt i forhold til kunderne at være det kvalitativt førende selskab. 
 
19/10/02: http://www.group4falck.com/object.php?obj=obj6000c

Alternativ til mission 
Idégrundlag og forretningsidé 
Idégrundlaget i Group 4 Falck A/S bygger på at yde hjælp til befolkningen, myndigheder og 
virksomheder i deres individuelle eller gruppevise behov for tryghed og sikkerhed i hverdagen. 
Koncernen ser det sin vores fornemste opgave at videreudvikle de særlige kernekompetencer inden 
for sikring, redning og Global Solutions, således at Group 4 Falck overalt af kunderne og det 
nationale og internationale samfund opfattes som en førende, professionel, ansvarlig og troværdig 
virksomhed på sit felt. Disse kernekompetancer er et vigtigt grundlag for at skabe vækst til gavn for 
kunderne, aktionærerne, medarbejderne og dermed de enkelte samfund 
 
19/10/02: http://www.group4falck.com/object.php?obj=5000c

Alternativ til værdier 
Shareholder værdier 
Group 4 Falck arbejder efter shareholder value begreber, og især fire value drivers går igen som 
fælles grundlag for alle serviceydelser og forretningsområder i koncernen: 
Skabe høj organisk vækst. Via systematisk kompetenceoverførsel og benchmarking søges den 
organiske vækst stimuleret. 
Øge indtjeningen og driftsmarginalen. Via omkostningsreduktioner og optimering af 
ressourceanvendelsen arbejdes der på at øge indtjeningen og samtidig fastholde konkurrencedygtige 
priser på markederne. 
Reducere nettodriftsaktiverne. Det er et selvstændigt mål at reducere nettokapitalbindingen i 
selskabet. 
Vokse via akkvisitioner. Ud over den organiske vækst kan Group 4 Falcks overordnede vision kun 
nås gennem en aktiv akkvisitionspolitik.  
 
19/10/02: http://www.group4falck.com/object.php?obj=obj75000c
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2. Synlighed  
Visionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne Om Group 4 Falck » Virksomhedsprofil » 
Vision og strategi. 
Mission og værdigrundlag er utilgængelige. 
Erklæringen idégrundlag er, som alternativ til missionen, meget synlig på hjemmesiden under 
fanerne Om Group 4 Falck » Virksomhedsprofil » Idegrundlag. 
Erklæringen shareholderværdier er, som alternativ til værdigrundlaget, meget synlig på 
hjemmesiden under fanerne Om Group 4 Falck » Virksomhedsprofil » Shareholderværdier. 
I Group 4 Falck Prospekt juni 2000 er visionen meget synlig (s.13) og i Group 4 Falck 
Årsberetning 2000 er vision, idégrundlag og shareholderværdier meget synlige (s.20f).  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiderne (group4falck.com og falck.dk), Falck-koncernen 
Årsberetning 1999, Group 4 Falck Årsberetning 2000 og Group 4 Falck Prospekt juni 2000. 
 
3. Afsender  
Visionens og idégrundlagets afsender er Group 4 Falck. 
Shareholderværdiernes afsender er Group 4 Falck. Der indikeres en autoritær afsender når 
medarbejderne omtales i tredje person med koncernen som den autoritære reference. 
 
4. Interessenter  
Visionen omtaler: Group 4 Falck A/S; de allerstørste på det globale marked; kunderne. 
Idégrundlaget omtaler: Group 4 Falck A/S; befolkningen; myndigheder; virksomheder; koncernen; 
kunderne; det nationale og internationale samfund; aktionærerne; medarbejderne; de enkelte 
samfund.  
Shareholderværdierne omtaler: Group 4 Falck; forretningsområder i koncernen; markederne; 
selskabet. 
 
5. Tema  
Visionens tema er positioneringen som “verdens førende udbyder af sikrings- og sikringsrelaterede 
serviceydelser”, herunder tematiseres kundeforhold.  
Idégrundlagets tema er virksomhedens positionering, produktion, egenskaber, kundeforhold og 
relation til samfundet.  
Shareholderværdiernes tema er økonomi og handlinger i forhold til aktionærværdier. 
 
6. Sprog  
Visionen er meget kort (2 sætninger) og abstrakt. Den er en tekst på dansk og engelsk.  
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Idégrundlaget er kort, konkret og abstrakt. Det er en tekst på dansk og engelsk. Det er 
bemærkelsesværdigt at kernekompetencer både er stavet forkert og rigtigt i erklæringen 
(“kernekompetancer”).  
Shareholderværdierne er korte, konkrete og abstrakte. De er i punkter og findes på dansk og 
engelsk. Referencerammen er økonomi. Der henvises til visionen. Ordet “shareholderværdier” er en 
neologisme, dvs. sproglig nydannelse.  
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Visionen anvender positioneringerne “verdens førende udbyder” og “det kvalitativt førende 
selskab”.  
Idégrundlaget indeholder rosende ord og platheder som fx “førende, professionel, ansvarlig og 
troværdig”. 
  
8. Argumentation  
Visionen uddybes ved strategi. 
Idégrundlaget indeholder implicit argumentation. 
Shareholderværdierne uddybes. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter Group 4 Falck generelt i forhold til hensigten om at stræbe efter at “blive den 
førende udbyder af sikrings- og sikringsrelaterede serviceydelser”, dvs. at “være det kvalitativt 
førende selskab” over for deres kunder.  
 
Idégrundlaget forpligter Group 4 Falck i forhold til en række handlinger som at “yde hjælp til 
befolkningen, myndigheder og virksomheder i deres individuelle eller gruppevise behov for tryghed 
og sikkerhed i hverdagen” og til hensigten om “at videreudvikle de særlige kernekompetencer inden 
for sikring, redning og Global Solutions, således at Group 4 Falck overalt af kunderne og det 
nationale og internationale samfund opfattes som en førende, professionel, ansvarlig og troværdig 
virksomhed på sit felt. Disse kernekompetancer er et vigtigt grundlag for at skabe vækst til gavn for 
kunderne, aktionærerne, medarbejderne og dermed de enkelte samfund”. 
 
Shareholderværdierne forpligter Group 4 Falck til handlinger og hensigter i forhold til at arbejde 
efter shareholdervaluebegreber, herunder “skabe høj organisk vækst, øge indtjeningen og 
driftsmarginalen, reducere nettodriftsaktiviteterne” og “vokse via akkvisitioner”. 
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10. Identitet  
Visionen og idégrundlaget er distinkte fordi Group 4 Falcks produktion er nævnt. 
Shareholderværdierne er essentielle. 
 
11. Selvdefinition 
I visionen erklæres at Group 4 Falcks “vil blive verdens førende udbyder af sikrings- og 
sikringsrelaterede serviceydelser”. 
 

12. Maersk. TRAN. Omsætning 19.831 mio. kr. 

Maersk offentliggør, som et selskab i A.P. Møller Gruppen, ikke selvstændige erklæringer. Alle 
erklæringer er dermed utilgængelige. Der henvises evt. til analyse under A.P. Møller Gruppen. 
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13. DSV. TRAN. Omsætning 19.478 mio. kr. 

Vision17

Vision 
Med udgangspunkt i Norden vil DSV udbyde konkurrencedygtige og innovative transport-, logistik- 
og miljøydelser på de markeder og i markedssegmenter, hvor det enkelte forretningsområde 
naturligt kan opnå en førende og profitabel position til gavn for aktionærer, kunder og medarbejdere 
i et bæredygtigt samspil med omverdenen. 
 
Finansiel vision 
DSV vil forstærke en solid og omkostningsbevidst forretningsmodel ved at outsource produktionen 
af transportydelser til faste underleverandører samt leje eller lease frem for at eje materiel og 
bygninger. 
Læs mere her 
Social vision 
DSV ønsker at være en troværdig partner, der gennem sine handlinger udviser social ansvarlighed 
over for koncernens interessenter. 
Læs mere her

 
DSV formulerede i 2000 en række etiske målsætninger, der skal være udgangspunkt for et mere 
systematisk arbejde med etiske og sociale aspekter og DSV vil fremover årligt redegøre for arbejdet 
med koncernens sociale ansvar. 
 
Samfundet 
DSV vil drive en sund og konkurrencedygtig virksomhed, som bidrager til samfundets vækst 
DSV vil i sine handlinger vise god opførsel og holde sikker afstand til lovens rammer 
 
Aktionærer 
DSV vil udvise social ansvarlighed og tage hensyn til miljø, sikkerhed og sundhed 
DSV vil være en attraktiv investering, der skaber værdi for koncernens aktionærer 
DSV vil skabe stor gennemsigtighed gennem et højt og hyppigt oplysningsniveau 
 
Kunder 
DSV vil tiltrække og fastholde kunder gennem fortsat udvikling og forbedring af DSVs 
serviceydelser 
DSV vil levere ydelser, der økonomisk, kvalitets-, sikkerheds- og miljømæssigt er til gavn for vores 
kunder 

http://www.dsv.dk/common/frmMain.asp?DocID=2960&StrUrl=/dsv/investorrelations/ir.asp
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DSV vil være en pålidelig og effektiv samarbejdspartner 
 
Medarbejdere 
DSV vil tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft ved at tilbyde konkurrencedygtige 
ansættelsesvilkår og personlige udviklingsmuligheder 
DSV vil uddelegere ansvar og skabe trygge og sikre arbejdsforhold for koncernens medarbejdere 
 
Vognmænd 
DSV vil gennem tilbud om høj kapacitets- udnyttelse, fælles indkøb, uddannelse og anden service 
være en favorabel og loyal samarbejdspartner for koncernens tilknyttede vognmænd 
 
Øvrige samarbejdspartnere 
DSV vil sikre, at al samarbejde med koncernen er til gensidig fordel og foregår på et etisk ansvarligt 
grundlag 
 
Konkurrenter 
DSV værdsætter og tilskynder den frie konkurrence 
DSV vil udvise god kollegial adfærd og undlade gennem udtalelser og optræden at skade 
konkurrenternes omdømme såvel som respekt 
 
Miljøvision 
DSV vil gennem en helhedsorienteret og fremsynet indsats etablere bæredygtige miljø-, transport- 
og logistiksystemer, der begrænser de negative miljøpåvirkninger fra godstransport mest muligt. 
Læs mere her

 
DSV har i flere år arbejdet med miljøledelse samt vedtaget en miljøpolitik, der skal resultere i et 
bæredygtigt forretningskoncept, hvor miljøvenlige transporter indgår som en integreret del af 
konceptet. En række af koncernens datterselskaber er certificeret efter miljøledelsessystemerne 
EMAS og ISO 14 001. 
 
DSV udarbejder årlige miljøredegørelser, der redegør for de miljøbelastninger koncernens ydelser 
medfører. Der redegøres først og fremmest for energiforbruget i forbindelse med transporten af gods 
og medfølgende emissioner til luften, men også for energiforbruget i forbindelse med drift af 
kontor-, lager- og terminalfaciliteter. 
 
Læs mere om miljø og etik i DSV ved at klikke på linket “Miljø” i menuen her til venstre. 19/10/02 
http://www.dsv.dk/Default.asp

http://www.dsv.dk/
http://www.dsv.dk/Default.asp
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(I visionerne er der markeret tre links med ordet her. Linket under den financielle vision fører læser 
over i IR-siderne. Disse er ikke gengivet. Linket under miljøvisionen og den sociale vision uddyber 
disse visioner og er gengivet.) 
 
2. Synlighed  
Visionerne er meget synlige på hjemmesiden under fanerne Om DSV » frem » frem.  
Visionerne er meget synlige i Årsregnskab 2000/01 (side 5, 33 og 36). 
Mission og værdigrundlag er utilgængelige. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (dsv.dk), Årsregnskab 2000/01. 
 
3. Afsender  
Visionernes afsender er DSV. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales i 
tredje person, fx “DSV vil uddelegere ansvar og skabe trygge og sikre arbejdsforhold for 
koncernens medarbejdere”. 
 
4. Interessenter  
Visionerne omtaler: Norden; DSV; markeder og markedssegmenter, hvor det enkelte forretnings-
område kan opnå en førende og profitabel position til gavn for aktionærer, kunder og medarbejdere; 
omverdenen; faste underleverandører; koncernens interessenter; etiske og sociale aspekter; 
koncernens sociale ansvar; samfundet; lovens rammer; miljø, sikkerhed og sundhed; koncernens 
aktionærer; kunder; kvalificeret arbejdskraft; koncernens medarbejdere; koncernens tilknyttede 
vognmænd; øvrige samarbejdspartnere; konkurrenter; de negative miljøpåvirkninger fra 
godstransport; miljøledelse; koncernens datterselskaber; miljøledelsessystemerne EMAS og ISO 14 
001. 
 
5. Tema  
Visionernes temaer er positionering og en række hensigter og handlinger i forhold til finansielle, 
sociale og miljømæssige sider af virksomheden. Heriblandt medarbejderforhold og kundeforhold, 
produktion, miljø, samfund og økonomi. 
 
6. Sprog  
Visionerne er samlet set lange, konkrete og abstrakte. De er blandinger af tekst og punkter. De 
findes både på dansk og engelsk. 
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7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Der anvendes et superlativ, positioneringsudtryk, ros og platheder. 
 
8. Argumentation  
Visionerne uddybes ved links og indeholder implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Visionerne forpligter DSV til en lang række hensigter, blandt andet  
at “udbyde konkurrencedygtige og innovative transport-, logistik- og miljøydelser på de markeder 
og i markedssegmenter, hvor det enkelte forretningsområde naturligt kan opnå en førende og 
profitabel position til gavn for aktionærer, kunder og medarbejdere i et bæredygtigt samspil med 
omverdenen”,  
at “forstærke en solid og omkostningsbevidst forretningsmodel ved at outsource produktionen af 
transportydelser til faste underleverandører samt leje eller lease frem for at eje materiel og 
bygninger” og  
“at være en troværdig partner, der gennem sine handlinger udviser social ansvarlighed over for 
koncernens interessenter”.  
 
Desuden forpligter DSV sig til hensigter om at:  
“drive en sund og konkurrencedygtig virksomhed, som bidrager til samfundets vækst”,  
“i sine handlinger vise god opførsel og holde sikker afstand til lovens rammer”,  
“udvise social ansvarlighed og tage hensyn til miljø, sikkerhed og sundhed”,  
“være en attraktiv investering, der skaber værdi for koncernens aktionærer”,  
“tiltrække og fastholde kunder gennem fortsat udvikling og forbedring af DSVs serviceydelser”, 
“levere ydelser, der økonomisk, kvalitets-, sikkerheds- og miljømæssigt er til gavn for vores 
kunder”,  
“tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft ved at tilbyde konkurrencedygtige ansættelsesvilkår 
og personlige udviklingsmuligheder”,  
“uddelegere ansvar og skabe trygge og sikre arbejdsforhold for koncernens medarbejdere”,  
“gennem tilbud om høj kapacitets- udnyttelse, fælles indkøb, uddannelse og anden service være en 
favorabel og loyal samarbejdspartner for koncernens tilknyttede vognmænd”,  
“sikre, at al samarbejde med koncernen er til gensidig fordel og foregår på et etisk ansvarligt 
grundlag”,  
“udvise god kollegial adfærd og undlade gennem udtalelser og optræden at skade konkurrenternes 
omdømme såvel som respekt”,  

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm


Bilag til Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation 

Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm 

59 

“gennem en helhedsorienteret og fremsynet indsats etablere bæredygtige miljø-, transport- og 
logistiksystemer, der begrænser de negative miljøpåvirkninger fra godstransport mest muligt”. 
 
10. Identitet  
Visionerne er distinkte fordi de omtaler produktionen og er forholdsvis detaljerede. 
 
11. Selvdefinition  
Ingen registrerede data. 
 

14. Skandinavisk Holding. KONG. Omsætning 19.246 mio. kr. 

Skandinavisk Holding er ikke noteret på fondsbørsen. Derfor finder de det, ifølge e-mail, ikke 
nødvendigt at videregive information. Alle erklæringer er dermed utilgængelige.  
 
Undersøgelsen omfatter: Skandinavisk Holding A/S Årsberetning og Årsregnskab 1999/00. 
Skandinavisk Holding har ikke en hjemmeside. 
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15. FLS Industries. KONG. Omsætning 18.930 mio. kr.  

Mission 
Mission Statement  
 
The FLS Group aims to be its customers' preferred partner, offering them solutions and products 
that strengthen their competitiveness. 
The FLS Group was established 120 years ago as a global supplier of cement making equipment. 
This forms the basis of the Group´s technological key competencies as well as its process control 
expertise and project management experience. Continued development of competencies is 
maintained by a focused training effort involving all employees. 
Working worldwide, the Group is today active in three core business areas:  
The development, planning and subsequent operation and servicing of facilities and equipment for 
cement-making and mining applications as well as power generation and other industrial processing. 
The production and distribution of cement and cement-based building materials.  
The provision of total support to the aviation industry in terms of technical management and 
maintenance services in addition to leasing of aircraft components.  
FLS Industries consistently seeks to generate an attractive yield for its owners through value-
creating growth in its key business areas. Market position and organic growth are strengthened 
through alliances, acquisitions and divestments. This is the best way of serving the long-term 
interests of all stakeholders in the Group.  
 
26/09/02: http://www.flsindustries.com/

Alternativ til værdier 
FLS Ethics 
 
The FLS Group strives to be a responsible organisation. It is the Group’s general attitude that the 
democratic process should be promoted all over the world, and that basic human rights should be 
acknowledged. Accordingly, basic human rights must always be respected at workplaces around the 
world that are controlled by the FLS Group. Through its activities, the FLS Group wishes to 
contribute to the development of infrastructure and economic growth in the countries in which it 
operates. 
The FLS Group has long-standing experience in supplying machinery and equipment to countries 
whose economy and infrastructure is less developed; this includes countries which by Western 
standards have totalitarian and oppressive political systems. Economic improvement in these 
countries is essential to the creation of a more humane political and social environment. This entails 
development and modernisation of the countries’ infrastructure and agricultural and industrial 

http://www.flsindustries.com/
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sectors. 
Experience from all parts of the world shows that access to cement plays an important part in the 
development of a country‘s infrastructure. Cement is a requisite to stimulating the process of 
industrialisation. The FLS Group wishes to contribute to this process, building on the specific 
experience it has gained from the positive effect of trade on the development and peaceful co-
existence of such countries. 
The FLS Group does not undertake assignments in countries in which its employees would have to 
work under unacceptable conditions or in countries with whom trade is illegal. 
The FLS Group continues the process of implementing ethical standards throughout the 
organisation. For example, these issues are dealt with in the FLS Group’s management courses. 
In order to continuously develop and update its environmental and ethical policies so that the Group 
companies continue to meet the demands and expectations of society, the FLS Group takes part in a 
number of national and international bodies and working groups that deal with human rights and 
sustainable development. 
 
26/09/02: http://www.flsindustries.com/

 
2. Synlighed  
Visionen er utilgængelig. 
Missionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne Corporate Profile » Mission and policies 
» Mission Statement.  
Værdigrundlaget er utilgængeligt. 
Erklæringen “FLS Ethics” er, som alternativ til værdigrundlag, meget synlig på hjemmesiden under 
fanerne Corporate Profile » Mission and policies » FLS Ethics. 
I Beretning og Regnskab (1999 og 2000) er missionen meget synlig under overskriften 
Forretningsgrundlag (henholdsvis s.1 og 3).  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (flsindustries.com), Beretning og Regnskab (1999 og 2000). 
 
3. Afsender  
Missionens afsender er FLS Gruppen.  
Afsenderen af “FLS Ethics” er FLS Gruppen. Der indikeres en autoritær afsender når 
medarbejderne omtales i tredje person. 
 

http://www.flsindustries.com/
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4. Interessenter  
Missionen omtaler: The FLS Group; customers; employees; the aviation industry; owners; key 
business areas; market; all stakeholders in the Group.  
Erklæringen “FLS Ethics” omtaler: The FLS Group; democratic process all over the world; basic 
human rights; workplaces around the world that are controlled by the FLS Group; infrastructure and 
economic growth in the countries in which it operates; countries whose economy and infrastructure 
is less developed; countries which by Western standards have totalitarian and oppressive political 
systems; humane political and social environment; the countries’ infrastructure and agricultural and 
industrial sectors; country‘s infrastructure; countries in which its employees would have to work 
under unacceptable conditions or in countries with whom trade is illegal; environmental and ethical 
policies; society; national and international bodies and working groups that deal with human rights 
and sustainable development. 
Missionen og “FLS Ethics” prioriterer: FLS Gruppen. 
 
5. Tema  
Missionens tema er produktionen, kundeforhold, positionering og økonomi, dvs. FLS Gruppens 
aktivitetsområder inden for cement- og luftfartsindustrien, deres mål om at være deres kunders 
foretrukne partner og de tiltag de arbejder med for at bevare og vinde markeder.  
Tema i “FLS Ethics” er princippper og egenskaber, herunder tematiseres produktionen og de 
politiske, sociale, og økonomiske konsekvenser af at FLS Gruppen forsyner lande, heriblandt 
totalitære og undertrykkende lande, med cement.  
 
6. Sprog  
Missionen er konkret. Det er en svær tekst (lixtal 54). Den er på engelsk, men findes også på dansk i 
årsberetningerne.  
Erklæringen “FLS Ethics” er lang, konkret og abstrakt. Det er en svær tekst (lixtal 53) på engelsk, 
men den findes også på dansk i årsberetningerne. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Missionen anvender positioneringen “its customers' preferred partner”.  
 
8. Argumentation  
Missionen og erklæringen “FLS Ethics” uddybes og indeholder implicit argumentation.  
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9. Forpligtelse 
Missionen forpligter FLS over for kunderne i forhold til hensigten om at tilbyde dem løsninger og 
produkter der kan styrke deres konkurrenceevne. Derudover forpligter FLS sig til handlingerne om 
at skabe et attraktivt afkast til deres ejere og om udvikling af kompetencer “by a focused training 
effort involving all employees”. FLS forpligter sig i forhold til handlinger over for alle interessenter 
i gruppen når de skriver “market position and organic growth are strengthened through alliances, 
acquisitions and divestments”.  
 
Erklæringen “FLS Ethics” forpligter FLS generelt til hensigten om at være en ansvarlig 
organisation. De forpligter sig til principperne, demokratiske processer og basale 
menneskerettigheder. FLS forpligter sig i forhold til hensigten om at “contribute to the development 
of infrastructure and economic growth in the countries in which it operates”. De forpligter sig 
generelt til handlingen om at fortsætte “the process of implementing ethical standards throughout 
the organisation”. Over for deres ansatte forpligter FLS sig til hensigten om ikke at “undertake 
assignments in countries in which its employees would have to work under unacceptable conditions 
or in countries with whom trade is illegal”. FLS forpligter sig over for samfundet til handlingen om 
at deltage i “national and international bodies and working groups that deal with human rights and 
sustainable development”. 
 
10. Identitet  
Missionen er distinkt fordi der refereres til produktionen og unikke historiske træk.  
Erklæringen “FLS Ethics” indeholder både distinkte og essentielle træk.  
 
11. Selvdefinition  
I missionen beskrives FLS med ordene: “a global supplier of cement making equipment”. 
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16. Danisco. LEVN. Omsætning 17.705 mio. kr. 

Vision 
One step ahead 
 
Our vision is to be the leading global supplier of ingredients to the food industry, providing food 
companies the opportunity to buy from Danisco just about anything in relation to food ingredients, 
sweeteners and sugar. 
 
But even with an impressive product portfolio and a considerably expanded geographical coverage, 
our ambitious vision is achievable only through close dialogue with customers and consumers. 
 
It is their demand for healthy, safe and tasty foods that provide the platform for our innovation and 
growth. It is essential to listen to our consumers, and always try to be one step ahead of their needs. 
 
13/11/02: http://www.danisco.dk/aboutus/vision.asp

Mission 
Our mission:  
Healthy, safe and tasty foods. That is what consumers want. And our mission is to satisfy this 
demand.  
 
Consumers have a taste for quality. They want healthy, safe and tasty foods – no matter whether 
they prepare the vegetables themselves at home for an authentic wok dish or drop in at a take-away 
in the city for a bagel sandwich. 
Modern people in the know are not content with the mediocre quality when the best is available just 
around the corner. That is the challenge, which the rapidly growing food industry is facing, and 
Danisco is keen to take on this challenge. Today, we are stronger than ever in our three business 
areas: Ingredients, sweeteners and sugar. 
Danisco enables food producers to meet consumer demand through the development, manufacture 
and marketing of a broad range of ingredients, sweeteners and sugar products. 
 
26/09/02 http://www.danisco.dk/aboutus/mission.asp

Værdier 
We create value 
 
Danisco is managed by principles of value creation. 

http://www.danisco.dk/aboutus/vision.asp
http://www.danisco.dk/aboutus/mission.asp
http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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We use our financial and human resources to add value to our customers by supplying innovative 
products and services based on our in-depth understanding of the customers' needs and 
requirements. 
 
We ensure profitability for our shareholders and strive to increase Danisco's market value.  
 
And finally, we want to act as a good citizen in social and environmental respects.  
 
 
Danisco creates value 
Danisco creates value for our customers, shareholders, employees and the societies in which we 
operate by being the leading food ingredients company.  
The Danisco Way – We create value for customers through a profound understanding of their 
business and by understanding the demands and needs of the consumers. We create value for 
shareholders through continuous profit and growth. We create value for employees by maintaining 
and improving their employability. We create value for the societies in which we operate by 
integrating sustainability in the things we do.  
 
We are innovative  
We challenge the present in order to create tomorrow's solutions.  
The Danisco Way – We are open-minded about new ideas and new ways of doing things. We use 
our knowledge and creativity for innovation and continuous improvements.  
 
We build competencies 
We develop new knowledge, new skills and new attitudes in order to constantly improve our 
company.  
The Danisco Way- We have a challenging working environment where continuous learning and 
development are natural parts of everyday life. We learn from each other in an organisation without 
boundaries.  
 
We take responsibility 
We take responsibility for our company, for ourselves and for our surroundings. 
The Danisco Way – We all take responsibility for the quality and safety of our products and for 
safety at the workplace.  
We know the business objectives and our contribution, and we are committed to achieving our 
objectives. We act as responsible neighbours wherever we operate.  
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We believe in dialogue 
We engage in an open and honest dialogue, both internally and externally. 
The Danisco Way – We listen, discuss and invest time in dialogue with colleagues throughout our 
organisation. Our communication and dialogue with the surroundings is a foundation for the 
sustainability of our business.  
 
Alf Duch-Pedersen 
Chief Executive Officer 
Danisco A/S  
 
26/09/02: http://www.danisco.dk/aboutus/topic02.asp

 
2. Synlighed  
Vision og mission er meget synlige på hjemmesiden under fanerne About us » Strategy » Vision og 
under fanerne About us » Strategy » Mission.  
Værdierne er meget synlige på hjemmesiden under fanerne About us » values.  
Vision og mission er også meget synlige i hæftet Sunde, sikre og velsmagende fødevarer. Det er 
forbrugernes ønske. Og vores mission.  
Visionen og værdierne er meget synlige i Rapport om bæredygtighed 2001, henholdsvis på side 6 
og 22. Vision, mission og værdier er meget synlige i Beretning og Regnskab 2000/2001 på 
indersiden af forsiden.  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (danisco.dk), Beretning og Regnskab (1999/2000 og 
2000/2001), Daniscomagasinet (2000, nr. 4 og 2001, nr. 1 og 4), informationsmateriale: Sunde, 
sikre og velsmagende fødevarer (maj 2000) og Rapport om bæredygtighed 2001. 
 
3. Afsender  
Visionens og missionens afsender er et vi.  
Værdiernes afsender er både Danisco, Alf Duch-Pedersen Chief Executive Officer og et vi. Der 
indikeres en autoritær afsender når Alf Duch-Pedersens sætter sit navn under erklæringen. 
 
4. Interessenter 
Visionen omtaler: Danisco; the international food industry; customers and consumers.  
Missionen omtaler: consumers; Danisco; modern people; food industry; our three business areas: 
Ingredients, sweeteners and sugar; food producers. 

http://www.danisco.dk/aboutus/topic02.asp
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Værdierne omtaler: Danisco; our human resources; customers; our shareholders; employees; the 
societies in which we operate; consumers; surroundings; the workplace.  
Værdierne prioriterer: Danisco. 
 
5. Tema  
Visionens tema er positionering i den internationale fødevareindustri og hvordan denne position 
opnås gennem dialog med interessenterne, heriblandt kunderelationen og forbrugerrelationen. 
Missionens tema er kunderelationer og produktionen, dvs. tilfredsstillelse af forbrugernes 
efterspørgsel.  
Værdiernes tema er uddybning af principper, handlinger og egenskaber i forhold til Daniscos 
værdiskabelsesprincipper: “We are innovative”, “We build competencies”, “We take responsibility” 
og “We believe in dialogue”, herunder tematiseres medarbejderrelationen, kunderelationen og 
forholdet til samfundet. 
 
6. Sprog  
Visionen er både kort, abstrakt og konkret. Den er på engelsk.  
Missionen er abstrakt. Det er en meget svær tekst (lixtal 55). Den er på engelsk.  
Værdierne er lange og abstrakte. De er en blanding af punkter og tekst. De er på engelsk og skaber 
verdensbilleder. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Visionen indeholder positioneringen “the leading one stop supplier to the international food 
industry”.  
Mission er præget af rosende ord.  
Værdierne er præget af rosende ord og platheder, fx “we act as responsible neighbours wherever we 
operate”. 
 
8. Argumentation  
Vision, mission og værdier uddybes og indeholder implicit argumentation. 
Værdierne uddybes ved links og indeholder implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter Danisco i forhold til hensigten om at blive “the leading global supplier of 
ingredients to the food industry, providing food companies the opportunity to buy from Danisco just 
about anything in relation to food ingredients, sweeteners and sugar”. Over for kunder og 
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forbrugere forpligter Danisco sig til handlingerne dialog og “listen to our consumers, and always try 
to be one step ahead of their needs”. 
 
Missionen forpligter Danisco i forhold til handlingen om at tilfredsstille forbrugeres behov for 
“healthy, safe and tasty foods”. Desuden forpligter til en handlingen når de skriver at “Danisco 
enables food producers to meet consumer demand through the development, manufacture and 
marketing of a broad range of ingredients, sweeteners and sugar products”. 
 
Værdierne forpligter Danisco i forhold til handlingerne om at bruge deres “financial and human 
resources to add value to our customers by supplying innovative products and services based on our 
in-depth understanding of the customers' needs and requirements. We ensure profitability for our 
shareholders and strive to increase Danisco's market value”. De forpligter sig i forhold til hensigten 
om at de vil “act as a good citizen in social and environmental respects”.  
Danisco forpligter sig generelt i forhold til handlingerne og principperne “we create value, we are 
innovative, we build competencies, we take responsibility, we believe in dialogue”. Dette uddybes i 
forhold til en række handlinger og interessenter. Danisco forpligter sig i forhold til handlinger med 
ordene “a profound understanding of their business and by understanding the demands and needs of 
the consumers”. Over for aktionærerne forpligter Danisco sig til handlingen “continuous profit and 
growth”. Over for ansatte forpligter Danisco sig i forhold til handlingerne “maintaining and 
improving their employability”. Over for “the societies in which we operate” forpligter Danisco sig 
i forhold til handlingen om at integrere “sustainability in the things we do”. Danisco forpligter sig 
over for “our company, for ourselves and for our surroundings” til handlingen om at tage 
“responsibility for the quality and safety of our products and for safety at the workplace” og handle 
som ansvarlige naboer. Danisco forpligter sig i forhold til handlingen om at indgå i dialog med 
kollegaer og omgivelser. 
 
10. Identitet  
Vision og mission er distinkte fordi erklæringerne knyttes til Daniscos beskæftigelse med fødevarer.  
Værdierne fremstår som essentielle bortset fra én sætning hvor Danisco omtaler sig selv som 
“fødevareingrediensvirksomhed”. 
  
11. Selvdefinition  
I visionen erklæres at Danisco vil være “the leading global supplier of ingredients to the food 
industry “. 
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17. Statoil Danmark. ENER. Omsætning 17.211 mio. kr. 

Vision  
Vi vil være bedst ved at være 
 
kundens første valg 
de mest profitable i vores branche 
have de bedste medarbejdere 
 
Senest opdateret 24.09.2002 
 
26/09/02: http://www.statoil.dk/mar/svg01185.nsf/fs/omstatoil-hr

Værdigrundlag 
Vores værdigrundlag  
 
Vi er professionelle 
Med professionalisme mener vi, at vi har høj effektivitet og kvalitet i alt, hvad vi foretager os. 
 
Vi skal: 
holde hvad vi lover og undgå fejl 
tilbyde en høj kvalitet 
tilbyde stærke koncepter 
have de rette produkter til den rigtige pris 
have medarbejdere med høj kompetence 
 
Vi er nytænkende 
Med nytænkende mener vi, at vi skal være kreative og finde nye indfaldsvinkler til at gøre 
hverdagen enklere for vores kunder og os. 
 
Vi skal: 
have mod til at se på os selv og branchen med nye og friske øjne 
sætte fokus på produkt- og serviceudvikling 
lytte til hinanden for at finde og gennemføre det, som er fornuftigt og lønsomt 
altid lede efter muligheder og fordele fremfor begrænsninger 
 
Vi er opmærksomme 
Med opmærksomhed mener vi at lytte til kunden og forsøge at sætte sig i kundens sted 

http://www.statoil.dk/mar/svg01185.nsf/fs/omstatoil-hr
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Vi skal: 
sælge det, som kunderne har behov for 
lytte til andre og lytte til hinanden 
stille op for en kollega, når der er brug for det 
have respekt for kunderne og respekt for hinanden 
behandles som kunde 
 
Senest opdateret 24.09.2002 
 
 26/09/02: http://www.statoil.dk/mar/svg01185.nsf/fs/omstatoil-hr

 
2. Synlighed  
Visionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne Om statoil » Vision og Værdier » Vision.  
Missionen er utilgængelig. 
Værdigrundlaget er meget synligt på hjemmesiden under fanerne Om statoil » Vision og Værdier » 
Værdier. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiderne (statoil.dk og statoil.com), Årsberetning 1999, Grønt 
regnskab for 1999 og HMS-Rapport 2000. 
 
3. Afsender  
Visionens og værdigrundlagets afsender er et vi. Der indikeres en autoritær afsender i begge 
erklæringer, når et “vi” omtaler medarbejderne i tredje person. 
 
4. Interessenter  
Visionen omtaler: Vi; kunden; vores branche; de bedste medarbejdere. 
Værdigrundlagets omtaler: Vi; medarbejdere med høj kompetence; vores kunder; branchen; en 
kollega. 
 
5. Tema  
Visionens tema er positionering. 
Værdigrundlagets tema en række egenskaber og principper som Statoil forbinder med ordene 
professionelle, nytænkende og opmærksomme, herunder tematiseres kunderelationen.  
 

http://www.statoil.dk/mar/svg01185.nsf/fs/omstatoil-hr
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6. Sprog  
Visionen er meget kort og abstrakt. Den er i punktform. Den er på dansk.  
Værdigrundlaget er abstrakt og i punktform. Det er på dansk og skaber verdensbilleder. 
  
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Vision anvender superlativer, rosende ord og platheder. 
Værdigrundlaget anvender rosender ord og platheder. 
 
8. Argumentation 
Visionen uddybes. 
Værdigrundlaget uddybes og indeholder implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter Statoil til hensigter om at være “kundens første valg” og “de mest profitable i 
vores branche”. Desuden forpligter de sig til hensigten om at “have de bedste medarbejdere”. 
 
Værdigrundlaget forpligter Statoil til princippet om at være professionelle. Det uddybes med 
generelle hensigter om at  
“holde hvad vi lover og undgå fejl”,  
“tilbyde en høj kvalitet”,  
“tilbyde stærke koncepter”,  
“have de rette produkter til den rigtige pris” og  
“have medarbejdere med høj kompetence”.  
Værdigrundlaget forpligter også Statoil til princippet om at være “nytænkende” over for dem selv 
og kunder. Det uddybes med en række hensigter om at  
“have mod til at se på os selv og branchen med nye og friske øjne”,  
“sætte fokus på produkt- og serviceudvikling”,  
“lytte til hinanden for at finde og gennemføre det, som er fornuftigt og lønsomt” og  
“altid lede efter muligheder og fordele fremfor begrænsninger”.  
Sidst forpligter Statoil til et princip om at være opmærksom over for kunden. Det uddybes med 
hensigter om at  
“sælge det, som kunderne har behov for”,  
“lytte til andre og lytte til hinanden”,  
“stille op for en kollega, når der er brug for det”,  
“have respekt for kunderne og respekt for hinanden” og  
“behandles som kunde”. 
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10. Identitet  
Vision og værdigrundlag er overvejende essentielle. 
 
11. Selvdefinition 
Ingen registrerede data. 
 

18. Danske Trælast. BYGG. Omsætning 14.639 mio. kr. 

Alternativ til vision 
Vejen frem 
Danske Trælast koncernens overordnede mål er med udgangspunkt i forretningsgrundlaget at sikre 
aktionærerne et højt og stabilt afkast på langt sigt. 
 
Koncernens hovedmål søges nået gennem fokusering på udvikling af værdiskabende serviceydelser 
og en effektiv distribution af byggematerialer. 
 
Styringen af koncernen foregår udfra strategiplaner, årlige budgetter samt løbende månedlig 
opfølgning. Vi arbejder målrettet med at styre internt efter principper, der optimerer aktionærernes 
velfærd, således styres alle koncernens enheder efter en tilpasset EVA-model, hvor det præsterede 
afkast på den disponerede kapital er et væsentligt nøgletal. 
 
Et bærende element i koncernens strategiplan er styret profitabel vækst. Væksten vil dels blive skabt 
gennem videreudvikling af de eksisterende virksomheder, og dels ved udvidelser i form af opstart af 
nye virksomheder eller akkvisitioner. 
 
Koncernen har særdeles god erfaring med integration af nye virksomheder. Der findes faste planer 
og procedurer for såvel de juridiske aspekter i sammenlægning som til udnyttelse af koncepter og 
IT-systemer mv.  
 
03/10/02: http://www.dansketraelast.dk/holding/d620.nsf/site?openagent&menu=profile&lang=dk

Forretningsgrundlag 
Forretningsgrundlag  
Danske Trælast koncernen har gennem årene udviklet og styrket forretningsgrundlaget, og er i dag, 
som distributør af byggematerialer, et naturligt bindeled mellem producenter og bruger. Det giver 
såvel kunder som leverandører fordele.  

http://www.dansketraelast.dk/holding/d620.nsf/site?openagent&menu=profile&lang=dk
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Koncernen er en handelsvirksomhed. Der drives ikke produktions- og forædlingsvirksomhed. 
 
Rigtige materialer Danske Trælast skaber værdi ved: 
På kundens vegne at finde de rigtige materialer under hensyntagen til  
Viden om byggematerialer, såvel alternative producenter som beskaffenhed, idet der skal vælges 
de rigtige og bedst anvendelige materialer til kundens konkrete byggeri 
Tidsaspektet, idet tiden til at finde de rette materialer, selve materialefremskaffelsen samt 
leveringen ofte er kritisk for kunden  
Prisen, der generelt skal være konkurrencedygtig. Der er ofte forskellige alternativer, afhængig af 
bl.a. ordreproducerende leverandører med ledig kapacitet 
Anvendelsen, der kan afhænge af kundens muligheder og firmastruktur  
 
Producentkontakt Danske Trælast skaber værdi ved: 
At håndtere kundens producentkontakt i relation til 
Tiden, idet kunden således kun skal tale med én kontakt, Danske Trælast, i relation til alle 
leverancer  
Volumen bliver større, når der via Danske Trælast samles bestillinger til leverandøren. Kunden 
bliver “stor” og ikke “lille” 
Sikkerhed for produkternes kvalitet og holdbarhed, da Danske Trælast indestår for produkterne, 
selvom leverandøren ikke skulle eksistere længere  
Reklamationsbehandling går nemmere, idet Danske Trælast gennem den daglige 
leverandørkontakt har bedre mulighed for at finde en løsning  
 
Kundens logistik Danske Trælast skaber værdi ved: 
At varetage kundes logistik gennem 
Lokal lagerføring tæt på kunden, der dækker kundens ikke planlagte materialebehov, hvor 
materialeforbruget er svært at planlægge på forhånd, eller som et resultat af kundens manglende 
mulighed for at planlægge 
Velorganiserede materialeleverancer i de rigtige mængder, til rette tid, på rette sted og i den rette 
beskaffenhed – hertil kommer muligheden for at pakke leverancen, så den passer til kundens 
forbrugsrækkefølge 
Effektiv kombination og koordinering af vareflow  
Minimering af svind/ukurans idet der på alle lagre, herunder byggepladser, for kunden er ibygget 
denne risiko  
 
Let administration Danske Trælast skaber værdi ved:  
At hjælpe kunden administrativt gennem  
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Forenkling med kun én leverandørkontakt, nemlig Danske Trælast 
Mellemfinansiering, med lang kredittid til kunden 
Øget effektivisering, ved gratis brug af Internet-baseret kundesystem, der døgnet rundt giver 
mulighed for opfølgning på saldi, visning af faktura, e-fakturering, priser, ekstra 
materialeinformation etc. Samtidig tilbydes fuld integration til kundens egne systemer. Danske 
Trælast modtager fra en stadig større andel af leverandørerne faktura via EDI, hvilket samlet sikrer 
lavere omkostninger, og minimering af fejl.  
 
Hjælp til producenten Danske Trælast skaber værdi ved: 
På producentens vegne at 
Håndtere vareinformation og markedsføring, der sikrer en direkte og lokal kontakt til potentielle 
slutkunder 
Debitoradministration, idet producenten alternativt skulle håndtere mange kundekonti med tung 
administration og debitorrisiko til følge  
Lokal lagerføring i rette mængde, der både er afgørende i relation til det ikke planlagte forbrug og 
som mellemlager eller bufferlager i byggesager 
Indsamle markedsinformation til producenten 
Være repræsenteret tæt på kunden med et net af mere end 200 forretningssteder overalt i Norden 
Skabe større leverancer, således den enkelte producent ikke skal håndtere småordrer  
 
Lav miljøbelastning Danske Trælast skaber værdi ved: 
At reducere miljøbelastningen gennem  
Samling af byggematerialeleverancerne til mindst mulig trafik på byggepladserne 
Samling af forskellige produkter i én leverance betyder bedre udnyttelse af lastvognen  
Samling af kunderne i et byggemarked så de ikke kører mange steder hen.  
 
03/10/02: http://www.dansketraelast.dk/holding/d620.nsf/site?openagent&menu=profile&lang=dk

Værdier 
Værdier  
 
Mangfoldighed 
Danske Trælast bygger på mange forskellige gennemprøvede koncepter, der giver en enestående 
mulighed for at gøre en god handel. Vi udnytter synergierne i vor bredt sammensatte koncern, og 
har skabt branchens formentligt mest profitable koncept. Som ansat i Danske Trælast bliver du 
medarbejder i en af Europas største virksomheder inden for handel og distribution af 
byggematerialer. 
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Talent for handel 
Vi lægger vægt på, at du har talent for handel og service. Udover at være medarbejder i en kæde 
eller en lokal forretning, så er du også ansat i Danske Trælast koncernen - og det er med til at skabe 
dynamik og engagement på tværs i koncernen. 
I Danske Trælast plejer vi vores talenter, og vi tilbyder dig udfordring og ansvar. Vi har fokus på 
uddannelse, træning, ansvar og frontlinjekompetence. Derfor uddelegerer vi også ansvar og opererer 
med både decentral og central ledelse og styring. 
 
Både unge og ældre 
Vi er en koncern med både unge, der vil gøre karriere, og med meget erfarne medarbejdere. Cirka 
halvdelen af medarbejderstyrken er over 35 år, og alle er under løbende uddannelse. På den måde 
yder vi en optimal indsats. 
 
Medarbejderaktier 
Koncernen har gennemført medarbejderaktieordninger i 1996, 1998 og 2000, hvor medarbejderne 
har kunnet tegne op til 100 aktier i Danske Trælast á nominel værdi 20 kr. til favørkursen 21 kr. per 
aktie. Således er størstedelen af medarbejderne i dag aktionærer i selskabet. 
 
Personalegoder 
Som medarbejder i Danske Trælast koncernen har du en række fordele: Udover de nævnte 
udviklingsmuligheder kan du billigt leje koncernens sommerhuse, ligesom du blandt andet kan få 
personalerabat på visse køb i koncernens divisioner.  
 
03/10/02: http://www.dansketraelast.dk/holding/d620.nsf/site?openagent&menu=job&lang=dk

 
2. Synlighed  
Vision er utilgængelig. 
Erklæringen “Vejen frem” er, som alternativ til en vision, meget synligt på hjemmesiden under 
fanerne Profil » Vejen frem. 
Forretningsgrundlaget er meget synligt på hjemmesiden under fanerne Profil » 
forretningsgrundlag.  
Værdierne er svært tilgængelige på hjemmesiden under fanerne Job » Værdier.  
Forretningsgrundlaget er meget synligt i Årsberetning (1999 og 2000, henholdsvis s. 10 og 14).  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (dansketraelast.dk), Årsrapport (1999 og 2000). 
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3. Afsender  
Afsenderen af erklæringen “Vejen frem” er et vi.  
Forretningsgrundlagets afsender er Danske Trælast.  
Værdiernes afsender er Danske Trælast. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne 
omtales i tredje person. 
 
4. Interessenter  
Erklæringen “Vejen frem” omtaler: Danske Trælast koncernen; aktionærerne; de eksisterende 
virksomheder; nye virksomheder.  
Forretningsgrundlaget omtaler: Danske Trælast koncernen; producenter; bruger; kunder; 
leverandører; alternative producenter; ordreproducerende leverandører; potentielle slutkunder; 200 
forretningssteder overalt i Norden; miljø.  
Værdierne omtaler: Danske Trælast; branchen; medarbejder; kæde; lokal forretning; Danske 
Trælast koncernen; vore talenter; unge der vil gøre karriere; medarbejdere med stor erfaring; 
medarbejdere der er aktionærer i selskabet.  
Forretningsgrundlaget prioriterer: Danske Trælast; kunderne.  
Værdierne prioriterer: Danske Trælast; medarbejderne. 
 
5. Tema  
Temaet i “Vejen frem” er strategi og økonomi, heriblandt produktionen.  
Forretningsgrundlagets tema er produktion og kunderelationer, dvs. kundens fordele.  
Værdiernes tema medarbejderrelationer, dvs. fordelene ved at være medarbejder i Danske Trælast.  
 
6. Sprog  
Erklæringen “Vejen frem” er både konkret og abstrakt. Det er en meget svær tekst (lixtal 56). Den 
findes på dansk og engelsk og referencerammen er strategi og økonomi. Der henvises til 
forretningsgrundlaget. 
Forretningsgrundlaget er langt og konkret. Det er en blanding af tekst og punkter. Det findes på 
dansk og engelsk, og referencerammen er intern.  
Værdierne er lange, konkrete og formuleret som en blanding af tekst og punkter. De er på dansk og 
engelsk, og referencerammen er intern.  
  
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Forretningsgrundlaget og værdierne indeholder rosende ord. 
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8. Argumentation  
Erklæringen “Vejen frem” uddybes og indeholder implicit argumentation.  
Forretningsgrundlaget uddybes og indeholder implicit argumentation.  
Værdierne uddybes ved links og indeholder implicit og eksplicit argumentation.  
 
9. Forpligtelse 
Erklæringen “Vejen frem” forpligter Danske Trælast i forhold til hensigten om “at sikre 
aktionærerne højt og stabilt afkast på lang sigt”. Desuden forpligter Danske Trælast sig til 
handlingen om at arbejde “målrettet med at styre internt efter principper, der optimerer 
aktionærernes velfærd, således styres alle koncernens enheder efter en tilpasset EVA-model”. 
 
Forretningsgrundlaget forpligter Danske Trælast over for kunder og producenter i forhold til en 
række handlinger og hensigter vedrørende “rigtige materialer, producentkontakt, kundens logistik, 
let administration, hjælp til producenten” og “lav miljøbelastning”.  
 
Værdierne forpligter Danske Trælast over for deres nuværende og fremtidige ansatte med hensyn til 
en række handlinger de forbinder med “mangfoldighed, talent for handel, unge og ældre, 
medarbejderaktier” og “personalegoder”. Herunder særligt til at de plejer “talenter og tilbyder dig 
udfordrende og ansvarsfulde jobs”, har “fokus på uddannelse, træning, ansvar og 
frontlinekompetence” og udlejer “koncernens sommerhuse” og til at man kan “få personalerabat på 
visse køb i koncernens divisioner”. 
 
10. Identitet  
Erklæringen “Vejen frem” er overvejende essentiel, og indeholder kun én sætning med distinkte 
træk.  
Forretningsgrundlaget er distinkt fordi Danske Trælasts detaljerede aktiviteter omtales.  
Værdierne er overvejende essentielle, men indeholder distinkte træk i to sætninger.  
 
11. Selvdefinition  
I forretningsgrundlaget beskrives Danske Trælast med ordene: “distributør af byggematerialer” og 
“handelsvirksomhed”. 
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19. Danfoss. MASK. Omsætning 14.384 mio. kr.  

Vision  
2001 blev året, hvor Danfoss revurderede og udformede sin vision. Dermed fik koncernens 
medarbejdere en rettesnor og ledestjerne for, hvordan Danfoss ønsker at blive opfattet i fremtiden.  
 
Danfoss Visionen 
»Danfoss skal være førende på det globale marked inden for vores kerneforretninger. Som en højt 
respekteret virksomhed vil vi forbedre livskvalitet for mennesker ved at mestre avancerede 
teknologier til gavn for kundernes anvendelse af vores produkter og samtidig skabe værdi for alle 
vores interessenter.«  
 
Administrerende direktør Jørgen M. Clausen udvalgte personligt en række illustrationer fra dyrenes 
rige til hvert enkelt af visionens elementer, der således er gjort nemmere at huske og at forstå for alle 
medarbejdere i Danfoss. 
 
Globalt førende... 
Danfoss skal være globalt førende, fordi alle analyser viser, at en globalt førende virksomhed har og 
nemmere kan fastholde en stærk finansiel position. Billedet af geparden er valgt, fordi den har 
magten på savannen – som en globalt førende virksomhed har magten på markedet. Kort sagt er det 
at være en globalt førende virksomhed ensbetydende med overlevelse – både på markederne og i 
junglen. 
 
... inden for vores kerneforretninger... 
Her er bæveren valgt, fordi Danfoss som dette højt specialiserede væsen skal gøre det, 
virksomheden er god til og løbende skal forbedre sine kompetencer. 
 
... en højt respekteret virksomhed... 
Det er et klart mål, at Danfoss i sin adfærd gør sig fortjent til stor respekt fra vores omgivelser. Det 
stiller krav om, at Danfoss altid er troværdig, pålidelig og loyal. Danfoss skal således gøre sig 
fortjent til respekten, men det sker kun, hvis virksomheden flyver højt og har samme integritet som 
ørnen. 
 
... forbedre livskvaliteten...  
Danfoss ønsker at bidrage til, at mennesker overalt får forbedret deres livskvalitet. Det sker blandt 
andet gennem sikring af friske fødevarer, temperaturregulering og forbedret energiforbrug, som 
ungen i kænguruens pung. 
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... mestre avancerede teknologier... 
Danfoss’ produktion skal være i verdensklasse, og de højt kvalificerede specialister og medarbejdere 
i Danfoss skal sørge for, at virksomheden bliver i stand til at skabe løsninger på problemer, der af 
andre bedømmes til at være umulige at finde en løsning på.  
Humlebien kan som bekendt flyve – også selvom det er stik imod naturlovene! Det samme skal 
gælde for Danfoss i sin stræben efter at mestre avancerede teknologier. 
 
...kundernes løsninger... 
 Danfoss’ omfattende viden om kundernes produkter skal gøre Danfoss til en værdifuld partner. 
Som kamæleonen tilpasser sig omgivelserne, skal Danfoss kunne leve sig ind i kundernes situation. 
 
… for alle vores interessenter. 
Det er ikke valgt et dyrebillede til at illustrere, at Danfoss vil skabe værdi for alle interessenter, idet 
denne tankegang ligger naturligt hos medarbejderne hos Danfoss. 
 
Den nye vision har i løbet af de sidste måneder af 2001 været emnet på medarbejdermøder overalt i 
Danfoss, og der er planlagt yderligere tiltag til udbredelse af visionen internt i virksomheden i 2002.
 
04/09/02 http://www.danfoss.com/annualreport/dansk/Mennesker/vision.htm

Mission 
The Danfoss Mission 
 
1. We will produce and deliver products to the total satisfaction of our customers in global 
markets with a high degree of environmental consciousness. 
We are a customer-oriented, worldwide supplier of technical products, services and solutions. Our 
products satisfy needs within the areas of energy savings, food preservation, productivity, improved 
comfort and environmental improvement. Danfoss seeks to accomplish these objectives with a 
minimum consumption of raw materials and energy, the fewest possible undesirable environmental 
effects and most effective application of resources. 
2. We are a committed group of people with meaningful working lives.  
We are a committed group of people with meaningful working lives in an environment that supports 
and allows further development and fulfilment both as a team and as individuals.  
3. We will globally promote the Danfoss culture while supporting and respecting local values. 
We will encourage a Danfoss culture that concerns human relations, quality, products, technology 
and environment, based on shared values. At the same time we aim to strengthen the self-respect, 
pride and initiative of local entities.  

http://www.danfoss.com/annualreport/dansk/Mennesker/vision.htm
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4. We will seek to strengthen the societies in which we play an active role.  
In our international activities we will encourage and support the pursuit of economic growth and 
stability for our local entities and the Danfoss Group, and thereby contribute to strengthening the 
societies in which we play an active role.  
 
03/10/02 http://www.danfoss.com/About/C31MISS.HTM

Grundlæggende værdier 
Grundlæggende værdier  
I de kommende år vil antallet af Danfoss selskaber blive forøget verden over. Denne udvikling er 
tæt knyttet til bestræbelserne på at globalisere Danfoss Koncernen. En sådan globalisering stiller 
øgede krav til, at alle i koncernen kan identificere sig med og føle sig som medarbejdere i samme 
virksomhed. De mange nævnte uddannelses- og udviklingsprojekter bidrager i høj grad til skabelsen 
af et sådant fællesskab, men initiativer vedrørende såvel virksomhedskultur og branding er allerede 
iværksat for at understøtte denne udvikling. De nævnte ledelsesprincipper peger i samme retning.  
Alle disse initiativer har udgangspunkt i Danfoss’ grundlæggende værdier:  
 
1.Vi vil producere og levere kunderigtige og miljøvenlige produkter globalt. Vi er en 
kundeorienteret, verdensomspændende leverandør af tekniske produkter, tjenesteydelser og 
løsninger. Vore produkter dækker behov inden for områderne: energibesparelse, behandling af 
fødevarer, produktivitetsforøgelse, forbedret komfort samt miljøforbedring. Danfoss søger at 
varetage denne opgave med et så ringe forbrug som muligt af råstoffer og energi, et minimum af 
uønskede miljøpåvirkninger og med den mest effektive anvendelse af ressourcer. 
2.Vi er en gruppe engagerede mennesker med en meningsfyldt arbejdstilværelse. Vi er en 
engageret gruppe mennesker med en meningsfyldt arbejdstilværelse i et miljø, der støtter personlig 
udvikling og engagement både i gruppe og som individ. 
3.Vi vil fremme Danfoss kulturen globalt, samtidig med at vi støtter og respekterer de lokale 
værdier. Vi vil fremme en Danfoss kultur, der lægger vægt menneskelige forhold, kvalitet, 
produkter, teknologi og miljø, baseret på fælles værdier. Vi stræber desuden efter at styrke 
selvrespekt, stolthed og initiativ i de lokale selskaber. 
4.Vi vil søge at styrke de samfund, hvor vi spiller en aktiv rolle. Vi vil i vor internationale 
aktiviteter tilstræbe og støtte økonomi vækst og stabilitet både for vore lokale selskaber og Danfoss 
Koncernen, og herigennem medvirke til at styrke de samfund, hvor vi spiller en aktiv rolle.  
 
03/10/02: http://www.danfoss.com/annualreport/People/people.htm

 
Koncernværdier 
Danfoss Koncernen arbejder ud fra fire kerneværdier: 

http://www.danfoss.com/About/C31MISS.HTM
http://www.danfoss.com/annualreport/People/people.htm
http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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Danfoss opererer på det globale marked  
Danfoss består af en engageret gruppe mennesker, der respekterer lokale værdier  
Danfoss mestrer avancerede teknologier  
Danfoss er meget miljøbevidst  
Alle forretningsområder inden for koncernen arbejder med disse kerneværdier og knytter dem til 
den strategiske målsætning.  
 
15/11/02:http://www.danfoss.com/News/PressRoom/DK/ValuesAndPolicies.htm

 
2. Synlighed  
Visionen er svært tilgængelig på hjemmesiden under fanerne Press Room » Annual Report » 
Mennesker og værdier » Danfoss Vision. 
Missionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne About Danfoss » The Danfoss Mission. 
Missionen er svært tilgængelig på hjemmesiden under fanerne Press Room » Værdier og 
holdninger » Danfoss Mission. 
 
Den lange udgave af værdierne var svært tilgængelig på hjemmesiden under fanerne Press room » 
Annual reports » People and values. I dag er en kortere udgave svært tilgængelig på hjemmesiden 
under fanerne Press room » Værdier og holdninger » Koncernværdier.  
 
(Det kan i parentes bemærkes at ovenstående gamle link stadig fører til den lange udgave af 
værdierne. Dog forsvinder de hvis man benytter sidens sprogskifterfunktion. I stedet for kommer 
årsrapport 2001 frem som ikke indeholder værdierne. Dermed er det udelukkende den korte version 
af værdierne som er tilgængelig). 
  
Missionen er desuden trykt meget synlig på et kreditkortlignende dokument.  
Værdierne er meget synlige i rapporten Mennesker og værdier 2000 (s.10).  
 
Det skal bemærkes at mission og værdier er samme enslydende erklæring, blot formuleret på 
henholdsvis dansk og engelsk. Derfor vil missionen og værdierne nedenfor blive omtalt som 
“erklæringen”. Analysen gennemføres på den danske version. 
  
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (danfoss.com), Årsberetninger 1999: Beretning og regnskab 
1999, Mennesker og værdier 1999 og Miljøberetning og -regnskab 1999, Årsberetninger 2000: 
Danfoss Koncernens Årsrapport 2000, Mennesker og værdier 2000 og Miljøberetning og -regnskab 
2000. Dokument udformet som et kreditkort (06.96) med titlen Danfoss Mission. 

http://www.danfoss.com/News/PressRoom/DK/ValuesAndPolicies.htm
http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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3. Afsender  
Visionens afsender er Danfoss. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales i 
tredje person og når det understreges at den administrerende direktør personligt har valgt dyr til at 
illustrere visionen. 
Erklæringens afsender er et vi. 
 
4. Interessenter  
Visionen omtaler: Danfoss; koncernens medarbejdere; det globale marked inden for vores 
kerneforretninger; mennesker; kunderne; alle vores interessenter; Jørgen M. Clausen; alle 
medarbejdere i Danfoss; vores omgivelser; højt kvalificerede specialister og medarbejdere. 
 
Erklæringen omtaler: Danfoss’ selskaber; Danfoss Koncernen; alle i koncernen; medarbejdere; 
virksomhedskultur; Danfoss’ grundlæggende værdier; kunder; miljø; en gruppe engagerede 
mennesker; gruppe og individ; Danfoss kulturen; lokale værdier; menneskelige forhold; lokale 
selskaber; de samfund hvor vi spiller en aktiv rolle; vor internationale aktiviteter; vore lokale 
selskaber; Danfoss Koncernen.  
Erklæringen prioriterer: Danfoss. 
 
5. Tema  
Visionen tema er positionering, kunderelationen, handlinger og egenskaber.  
Erklæringens tema er uddybning af ønsker, egenskaber og handlinger herunder: at de “vil producere 
og levere kunderigtige og miljøvenlige produkter globalt”, “er en gruppe engagerede mennesker 
med en meningsfyldt arbejdstilværelse”, “vil fremme Danfoss kulturen globalt, samtidig med at [de] 
støtter og respekterer de lokale værdier” og at de “vil søge at styrke de samfund, hvor [de] spiller en 
aktiv rolle”. Heriblandt tematiseres blandt andet kunderelationer, medarbejderrealtioner og 
forholdet til miljø og samfund. 
 
6. Sprog 
Visionen er lang og både konkret og abstrakt. Den er en blanding af tekst og punkter. Den findes på 
dansk og engelsk. Der anvendes en række dyrebilleder til illustration af visionen. Der skabes 
verdensbilleder. 
Erklæringen er både konkret og abstrakt. Det er en blanding af tekst og punkter. Den findes på 
dansk og engelsk. 
 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen indeholder positioneringsudtryk, ros og platheder. 
Erklæringen indeholder platheder og rosende ord som fx “selvrespekt, stolthed og initiativ” og 
“kunderigtige og miljøvenlige produkter”. 
 
8. Argumentation  
Visionen uddybes med links og indeholder eksplicit argumentation. 
Erklæringen uddybes og indeholder implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter Danfoss til hensigter om at “forbedre livskvalitet for mennesker ved at mestre 
avancerede teknologier til gavn for kundernes anvendelse af vores produkter og samtidig skabe 
værdi for alle vores interessenter”, være troværdig, pålidelig og loyal over for omgivelserne og 
“bidrage til, at mennesker overalt får forbedret deres livskvalitet”. Desuden forpligter Danfoss sig 
til hensigter om at være en “værdifuld partner” over for kunderne og skabe værdi for alle 
interessenterne. 
 
Erklæringen forpligter Danfoss til hensigten om at “producere og levere kunderigtige og 
miljøvenlige produkter globalt”. Danfoss forpligter sig i forhold til handlingen om at støtte 
“personlig udvikling og engagement både i gruppe og som individ”. Danfoss forpligter sig i forhold 
til hensigten om at “fremme Danfoss kulturen globalt samtidig med at vi støtter og respekterer de 
lokale værdier” og til at “styrke de samfund, hvor vi spiller en aktiv rolle”. 
 
10. Identitet  
Visionen både essentiel og distinkt. 
Erklæringen er distinkt fordi aktiviteter, produktion og kultur omtales. 
 
11. Selvdefinition  
I erklæringen beskrives Danfoss med ordene: “en kundeorienteret, verdensomspændende leverandør 
af tekniske produkter, tjenesteydelser og løsninger”. 
  

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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20. Dagrofa. LEVN. Omsætning 14.352 mio. kr. 

Dagrofa offentliggør ikke erklæringer som kan anvendes i analysen. Alle erklæringer er dermed 
utilgængelige. Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden dagrofa.dk undersøgt 19/10/02, Årsberetning 
og regnskab 2000/2001.  
 
 

21. DONG. ENER. Omsætning 13.667 mio. kr. 

Værdier 
Værdier i DONG 
 
DONG sætter fokus på: Kunder, udvikling, værdiskabelse, miljø og sikkerhed, engagement og 
troværdighed. 
 
Koncernens forretningsmæssige mål skal være kendt af alle ansatte og er retningsgivende for al 
aktivitet. Tilsvarende skal DONGs værdier, som er fastlagt i DONGs strategiplan, være kendt af 
alle.  
 
Værdierne er et udgangspunkt for vores omgangsform 
På grundlag af DONGs forretningsmæssige mål og værdier er følgende et godt udgangspunkt for 
vores omgangsform og den måde, hvorpå vi tackler udfordringerne i det daglige arbejde. 
 
Ansatte i DONG:  
 
sætter kundernes behov i centrum  
bidrager til værdiskabelsen i koncernen 
forfølger forretningsmæssige løsninger på en offensiv og innovativ måde 
lægger vægt på miljø og sikkerhed 
er troværdige og loyale 
søger eksternt samarbejde for at nå koncernens mål 
samarbejder internt som enhed 
har faglig indsigt, kommerciel flair og udvikler til stadighed kvalifikationerne 
udviser fleksibilitet og er åbne over for nye udfordringer 
har en åben dialog 
 
14/10/02: http://www.dong.dk/dk/frameset.asp?mi=jobs&mf=bund

http://www.dong.dk/dk/frameset.asp?mi=jobs&mf=bund
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2. Synlighed  
Vision og mission er utilgængelige. 
Værdierne er svært tilgængelige på hjemmesiden under fanerne Job » Rekrutterings- og 
ansættelsesforhold » Værdier i DONG.  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (dong.dk), Beretning og regnskab (1999 og 2000), Miljø- og 
sikkerhedsrapport 1999, Nye tider - nye krav, DONGs mål og strategier (u.å.), DONGs 
kommunikationspolitik (maj 2000), DONG naturgasmagasinet (oktober 2001), DONG magasinet 
(december 2001) og informationsmateriale: DONG Fakta (2002). 
 
3. Afsender  
Erklæringens afsender er DONG. Der indikeres en autoritær afsender når de ansatte omtales i tredje 
person.  
 
4. Interessenter  
Værdierne omtaler: DONG; kunder; miljø; koncernen; alle ansatte; DONGs værdier; eksternt 
samarbejde.  
Værdierne prioriterer: DONG. 
 
5. Tema  
Værdiernes tema er DONGs egenskaber som udgangspunkt for virksomhedens omgangsform, 
herunder tematiseres medarbejderrelationen, kunderelationen og miljøet. 
 
6. Sprog  
Værdierne er abstrakte. De er formuleret både på dansk og engelsk. Teksten er en blanding af 
punkter og tekst. Den skaber verdensbilleder, og referencerammen er intern. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Værdierne er præget af platheder og rosende ord, fx “er troværdige og loyale”. 
 
8. Argumentation 
Ingen registrerede data. 
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9. Forpligtelse 
Værdierne forpligter DONG generelt i forhold til en handling om at “sætte fokus på: Kunder, 
udvikling, værdiskabelse, miljø og sikkerhed, engagement og troværdighed”. Over for de ansatte 
forpligter DONG sig i forhold til hensigten om at gøre værdierne kendte. DONG forpligter sine 
ansatte i forhold til en række handlinger, blandt andet at de “sætter kundernes behov i centrum”, 
“forfølger forretningsmæssige løsninger på en offensiv og innovativ måde”, “lægger vægt på miljø 
og sikkerhed” og “har en åben dialog”. 
 
10. Identitet  
Værdierne er essentielle. 
 
11. Selvdefinition 
Ingen registrerede data. 
 

22. SAS Danmark.18 TRAN. Omsætning 11.800 mio. kr.  

Vision19

At gøre skandinaverne stolte af deres flyselskab. (Årsregnskab 2000:6) 
Mission 

Forretningsidé og mission 
SAS koncernens primære opgave er at tilbyde konkurrencedygtige passagerflytransporter med 
udgangspunkt i hjemmemarkedet i det nordlige Europa. SAS koncernen skal også engagere sig i 
flyrelateret virksomhed under forudsætning af, at et sådant engagement øger SAS koncernens 
markedsværdi. Rezidor SAS Hospitality sigter mod at blive et af Europas førende virksomheder 
inden for hospitality management (Årsregnskab 2001:8). 
  
(Engelsk udgave af vision og mission 14/10/02 findes på: 
http://www.scandinavian.net/company/newsfacts/facts/inbrief.asp). 

Værdier 
Values in the Group 
The SAS Group’s goal is to be a company characterized by employees who: care, can be trusted, are 
progressive and professional.  
 
18/11/02: 
http://www.scandinavian.net/EC/Appl/Home/FrontDoor/0,3479,SO%253DF49DD4A4A82E4E02_A9680BF2F448262
E%2526MKT%253DDK,00.html

http://www.scandinavian.net/company/newsfacts/facts/inbrief.asp
http://www.scandinavian.net/EC/Appl/Home/FrontDoor/0,3479,SO%253DF49DD4A4A82E4E02_A9680BF2F448262E%2526MKT%253DDK,00.html
http://www.scandinavian.net/EC/Appl/Home/FrontDoor/0,3479,SO%253DF49DD4A4A82E4E02_A9680BF2F448262E%2526MKT%253DDK,00.html
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2. Synlighed  
Visionen var svært tilgængelig på hjemmesiden under About SAS » News & facts » Facts about 
SAS » Visions and Goals, men er efterfølgende blevet fjernet. 
Mission og værdier er synlige på hjemmesiden under fanerne About SAS » SAS facts » Business 
concept. 
  
Vision og mission er meget synlige i SAS Årsregnskab 2000 (s.6) Missionen er også meget synlig i 
Årsregnskab 1999 (s.6). I Årsregnskab 2001 er missionen og værdierne meget synlige (s.8).  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (skandinavian.net), Årsregnskab (1999 og 2000), Year-end 
Report 2000 og SAS koncernens årsregnskab 2001. 
 
3. Afsender  
Visionens afsender er kan ikke identificeres. 
Missionens afsender er SAS.  
Værdiernes afsender er SAS Gruppen. 
 
4. Interessenter  
Visionen omtaler: SAS; skandinaverne.  
Missionen omtaler: SAS koncernen; Rezidor SAS Hospitality.  
Værdierne omtaler: SAS Gruppen; employees. 
 
5. Tema  
Visionens tema er handlingen “at gøre skandinaverne stolte”.  
Missionens tema er positionering og produktionen, dvs. at tilbyde konkurrencedygtige 
flytransporter, og at engagere sig i flyrelateret virksomhed.  
Værdiernes tema er egenskaber i medarbejderforholdet, dvs. “to be a company characterized by 
employees who: care, can be trusted, are progressive and professional”. 
 
6. Sprog  
Visionen er meget kort (1 sætning) og abstrakt. Den er på engelsk på hjemmesiden og på dansk i 
årsberetningerne.  
Missionen er kort, abstrakt og konkret. Den er på dansk i årsberetningerne og på engelsk på 
hjemmesiden.  
Værdierne er meget korte (1 sætning) og abstrakte. De er på engelsk.  
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7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen og værdierne indeholder platheder og rosende ord, fx “employees who: care, can be 
trusted, are progressive and professional”. 
Missionen indeholder positioneringsudtryk. 
 
8. Argumentation 
Ingen registrerede data. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter SAS generelt til princippet om “at gøre skandinaverne stolte af deres 
flyselskab”. 
Missionen forpligter SAS generelt i forhold til en handling når de skriver at deres “primære opgave 
er at tilbyde konkurrencedygtige flytransporter”. Desuden forpligter de sig i forhold til hensigter 
som at “engagere sig i flyrelateret virksomhed” og til at stræbe efter “at blive et af Europas førende 
virksomheder inden for hospitality management”. 
Værdierne forpligter SAS til hensigten om at have ansatte der er karakteriseret ved “care, can be 
trusted, are progressive and professional”. 
 
10. Identitet  
Vision er overvejende essentiel og kun distinkt hvis man fortolker skandinaverne og flyselskab som 
unikke træk ved SAS. 
Mission er distinkte fordi de specifikt omtaler produktionen. 
Værdierne er essentielle. 
 
11. Selvdefinition  
I visionen beskrives SAS med ordet: “flyselskab”. 
 

23. DLG. ENGH. Omsætning 11.268 mio. kr.  

Vision 
Visioner og mål 
Landbruget og dermed grovvarebranchen har gennem de seneste årtier gennemgået en omfattende 
udvikling, og alt tyder på, at forandringerne vil fortsætte med uformindsket hastighed. 
Den fremtidige strukturudvikling stiller store krav til DLG som grovvareleverandør, hvis vores 
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idégrundlag skal opfyldes. Det kræver tilpasning og evne til se nye perspektiver i grovvarebranchen. 
Derfor har DLG formuleret Vision 2008, således at alle, både ansatte, folkevalgte og kunder i DLG 
ved, hvilke mål DLG har for de kommende år. 
 
DLG Vision 2008 
at tilvejebringe den højest mulige medejerværdi i form af bidrag til nettoindtjeningsmuligheder på 
bedrifterne 
at optimere udbyttet af den vertikale værditilvækst i processen fra jord til bord for ejernes 
produktion 
at medvirke til at fremme ejernes konkurrenceevne ved handel med produkter og tilbud om 
serviceydelser og rådgivning 
at bidrage til produktudvikling og forskning inden for virksomhedens aktiviteter med baggrund i et 
bæredygtigt og veldokumenteret, sporbart produktionsgrundlag 
at være en innovativ virksomhed, der sætter dagsordenen på de markeder, hvor vi opererer 
at sikre vore ejeres fremtidige konkurrenceevne ved at opnå en position, der offensivt matcher 
udviklingen inden for den globale agro-industrielle branche 
 
17/10/02: http://www.dlg.dk/dk/dlg_koncern/om_dlg/visioner/index.asp  

 
2. Synlighed 
Visionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne DLG Koncernen » Om DLG » Visioner.  
Missionen og værdigrundlaget er utilgængelige. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (dlg.dk), Årsberetning (1999 og 2000) og 
informationsmateriale: Vision 2005 - Godt på vej mod år 2005 (u.å.). 
 
3. Afsender  
Visionens afsender er DLG. Der indikeres en autoritær afsender når de ansatte omtales i tredje 
person. 
 
4. Interessenter  
Visionen omtaler: Landbruget; grovvarebranchen; DLG; alle, både ansatte, folkevalgte og kunder i 
DLG; medejere; bedrifterne; ejerne; forskning; de markeder hvor vi opererer og den globale agro-
industrielle branche.  
Visionen prioriterer: DLG; ejerne. 
 

http://www.dlg.dk/dk/dlg_koncern/om_dlg/visioner/index.asp
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5. Tema  
Visionens tema er økonomi og positionering som virksomheden blandt andet vil opnå gennem 
innovative handlinger til fordel for ejerne. 
 
6. Sprog  
Visionen er både konkret og abstrakt. Den er en blanding af punkter og tekst. Den er på dansk, og 
referencerammen er grovvarevirksomhedens økonomi. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen anvender superlativet “den højest mulige medejerværdi”, er præget af rosende ord og 
platheder som fx “at være en innovativ virksomhed” og “at fremme ejernes konkurrenceevne”. 
 
8. Argumentation  
Visionen indeholder eksplicit argumentation, og uddybes ved de efterfølgende overordnede 
strategier. De er dog ikke gengivet. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter DLG generelt og over for ejerne i forhold til hensigter som:  
“at tilvejebringe den højest mulige medejerværdi”,  
“at optimere udbyttet af den vertikale værditilvækst”,  
“at bidrage til produktudvikling og forskning”,  
“at medvirke til at fremme ejernes konkurrenceevne” og  
“at sikre vore ejeres fremtidige konkurrenceevne”.  
Desuden forpligter de sig til hensigter om at “skabe lønsomme aktiviteter inden for foder, afgrøder, 
planteavl, konsum, service og energi – der sikrer vore ejere en indtjening ved at være en betydelig 
del af den vertikale værditilvækst” og til at “satse på vore medarbejderes høje faglige, kommercielle 
og personlige egenskaber som et afgørende konkurrencemæssigt parameter”. 
 
10. Identitet  
Visionen er distinkt fordi den omtaler DLG som grovvareleverandør, inddrager den agro-
industrielle branche og omtaler forhold vedrørende produktion fra jord til bord. 
 
11. Selvdefinition  
I visionen beskrives DLG med ordet: “grovvareleverandør”. 
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24. Post Danmark. SERV. Omsætning 10.936 mio. kr.  

Vision20

Post Danmarks vision  
at være markedsleder i et liberaliseret marked med lønsom vækst inden for vores kerneområder i 
Danmark 
at sikre en international styrkeposition på pakke- og logistikmarkedet gennem alliancer og tilkøb 
at levere økonomiske resultater på linje med branchens bedste 
at være branchens mest udfordrende og attraktive arbejdsplads. 

Mission 
Post Danmarks mission 
at levere en fundamental og universel postservice til alle kunder i Danmark – afsendere som 
modtagere – som målt på kombinationen af serviceniveau, kvalitet og pris er på højde med de bedste 
i international sammenhæng 

Værdier 
Post Danmarks værdier  
vi vil bruge virksomhedens økonomiske og menneskelige ressourcer til at skabe værdi for vores 
kunder, ejer, medarbejdere og for samfundet 
vi har tillid til, at den enkelte kan og vil tage ansvar, og vi stiller konstant krav til os selv om at 
gennemføre forbedringer til gavn for kunder og virksomhed 
vi værdsætter og belønner professionalisme og faglighed, fordi det er forudsætningen for at skabe 
tilfredse kunder.  
Vilje og troværdighed er forudsætningen for, at vi kan leve op til kundernes basale krav: Post til 
tiden.  
 
17/10/02 
http://www.postdanmark.dk/index.asp?link=/postdanmark/om_post_danmark/om_post_danmark_start.htm&mm=pd&af
=ompost

 
2. Synlighed  
Erklæringerne er meget synlige på hjemmesiden under fanerne Om Post Danmark » Post 
Danmarks strategi » Post Danmarks vision, under fanerne Om Post Danmark » Post Danmarks 
strategi » Post Danmarks mission og under fanerne Om Post Danmark » Post Danmarks strategi » 
Post Danmarks værdier.  
Vision, mission og værdier er meget synlige i Post Danmarks Strategi 2003 (s.7) og i deres 
Årsberetning 2000 (s.12).  
 

http://www.postdanmark.dk/index.asp?link=/postdanmark/om_post_danmark/om_post_danmark_start.htm&mm=pd&af=ompost
http://www.postdanmark.dk/index.asp?link=/postdanmark/om_post_danmark/om_post_danmark_start.htm&mm=pd&af=ompost
http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm


Bilag til Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation 

Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm 

92 

Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (postdanmark.dk), Årsberetning og regnskab (1999 og 2000) 
og Post Danmarks Strategi 2003. 
 
3. Afsender  
Visionens og missionens afsender er Post Danmark.  
Værdiernes afsender er et vi. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejdere omtales i tredje 
person. 
 
4. Interessenter  
Visionen omtaler: Post Danmark; et liberaliseret marked; vores kerneområder i Danmark; pakke- og 
logistikmarkedet; branchen.  
Missionen omtaler: Post Danmark; kunder afsendere som modtagere; de bedste i international 
sammenhæng.  
Værdierne omtaler: Post Danmark; menneskelige ressourcer; kunder; ejere; medarbejder; samfund.  
Værdierne prioriterer: Kunderne. 
 
5. Tema  
Visionens tema er positionering, økonomi, medarbejderrelationer og arbejdspladsforhold.  
Missionens tema er produktionen og positionering, dvs. Post Danmark som leverandør af 
postservice på højde med de bedste.  
Værdiernes tema er økonomi, egenskaber, medarbejderrelationer og kunderelationer, herunder at 
skabe værdi vha. økonomiske og menneskelige ressourcer til gavn for Post Danmarks kunder, ejere, 
medarbejdere og samfundet.  
 
6. Sprog  
Visionen er meget kort og både konkret og abstrakt. Den er i punktform, på dansk, og 
referencerammen er økonomi.  
Missionen er meget kort (1 sætning) og både konkret og abstrakt. Den er på dansk. Værdierne er 
korte og abstrakte. De er formuleret i punktform og er på dansk. 
  
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen anvender superlativer fx “at levere økonomiske resultater på linje med branchens bedste” 
og “at være branchens mest udfordrende og attraktive arbejdsplads” og er præget af platheder og 
rosende ord.  
Missionen anvender superlativet “på højde med de bedste”, platheder og rosende ord. 
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Værdierne indeholder platheder og rosende ord som fx “professionalisme og faglighed”, “vilje og 
troværdighed” og “vi stiller konstant krav til os selvom at gennemføre forbedringer til gavn for 
kunder og virksomhed”. 
  
8. Argumentation  
Vision og mission indeholder ikke argumentation, men der argumenteres og uddybes udførligt i 
Post Danmarks overordnede strategi der er offentliggjort sammen med erklæringerne på 
hjemmesiden. Den er dog ikke gengivet. 
Værdierne indeholder implicit argumentation og ét eksplicit argument. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter Post Danmark generelt i forhold til hensigter som at “være markedsleder”, 
“sikre en international styrkeposition på pakke- og logistikmarkedet gennem alliancer og tilkøb”, 
“levere økonomiske resultater på linje med branchens bedste” og “være branchens mest 
udfordrende og attraktive arbejdsplads”. 
 
Missionen forpligter Post Danmark over for deres kunder i forhold til hensigten om at levere 
postservice målt på “kombinationen af serviceniveau, kvalitet og pris (...) på højde med de bedste i 
international sammenhæng”.  
 
Værdierne forpligter Post Danmark i forhold til hensigter som at “bruge virksomhedens 
økonomiske og menneskelige ressourcer til at skabe værdi for vores kunder, ejer, medarbejdere og 
for samfundet”. De forpligter sig til handlingen om at “gennemføre forbedringer til gavn for kunder 
og virksomhed” og til at værdsætte og belønne professionalisme og faglighed.  
 
10. Identitet  
Visionen er overvejende essentiel og kun distinkt i én sætning hvor pakke- og logistikmarkedet 
nævnes.  
Missionen er overvejende essentiel og distinkt hvor den omtaler postservice.  
Værdierne er overvejende essentielle og kun distinkte i én sætning hvor ordet “post” indgår.  
 
11. Selvdefinition 
Ingen registrerede data. 
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25. Lego Gruppen. UNDE. Omsætning 10.670 mio. kr. 

Vision 
Dream of the Future  
 
“The vision of the LEGO Company is to become the world's strongest brand among families with 
children in year 2005”.  
 
Children are our role models. They are curious, creative and imaginative. They embrace discovery 
and wonder. They are natural learners. These are precious qualities that should be nurtured and 
stimulated throughout our lives. At the LEGO Company we are firm believers that children learn 
best when they are having fun. Stimulating learning through creativity and imagination is considered 
by experts in the field of child development to be more relevant now than ever before. The natural 
urge to learn is simply the key to thriving in a challenging world.  
 
Living by these values allows us the possibility of passing them on to all of our stakeholders: by 
nurturing the child in each of us and by practising the idea of lifelong creativity, imagination and 
learning. At the LEGO Company we have created a truly global organisation where employees are 
open-minded, crave new impulses and are prepared to challenge traditional ways of working and 
learning. Employees who are confident in individual ideas and ready to take responsibility to do 
what they find is right for the company. And naturally: LEGO employees who have fun at work.  
 
I imagine LEGO Company as the industry leader in breakthrough innovation facilitated by close 
interaction with children, parents and other vital stakeholders. Through continuous product 
development and innovative contributions to the LEGO universe, our brand will always stay in tune 
with current trends and remain a source of profitable growth.  
 
In the future, I see the LEGO brand encompassing more action, more fun, and more excitement than 
ever before. The LEGO brand will be visible in the everyday family landscape and always within 
reach for children all around the world. This will enable children at all times to engage in playful 
activities that encourage hands-on and minds-on creation, togetherness and the sharing of ideas.  
 
In the future, LEGO Company will continue to break down existing norms, and convert them into 
creativity and imagination on a child's own terms. That's why I picture the LEGO brand as the 
world's strongest brand among families with children. Maybe not the biggest, but the best. I imagine 
the LEGO name known by all as a brand experience offering an integrated universe of play designed 
to stimulate children's creativity, imagination and learning.  
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Kjeld Kirk Kristiansen  
President and CEO, the LEGO Company 
 
17/10/02: http://www.lego.com/eng/info/values/vision.asp

Mission 
Mission: At stimulere barnet i os alle. Vi vil opnå dette ved at være verdens førende leverandør af 
kvalitetsprodukter og –oplevelser, som stimulerer fantasi, kreativitet, begejstring og læring. 
 
 http://www.lego.com/info/pressspecific.asp?pressreleaseid=98&year=2000

værdier  
Lego values 
 
Ever since the LEGO® Company began in 1932, we have done things a little differently. Though 
we make toys, we are not a toy company. Though we make money, we are not driven by profit. 
Though we are famous for our product, we are defined by our philosophy.  
 
Our name comes from the combination of the Danish “leg godt”, which means to “play well”. It is 
both our name and our nature. We believe that play is the essential ingredient in a child's growth and 
development. It grows the human spirit. It encourages imagination, conceptual thinking and 
creation. Play is at the very heart of our humanity. 
 
17/10/02 http://www.lego.com/eng/info/values.asp

 
2. Synlighed 
Visionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne: About us » The Lego Values » Our 
Vision.  
Værdierne er meget synlige på hjemmesiden under fanerne About us » The Lego Values.  
Mission er meget synlig i Årsregnskab 1999.  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (lego.com), Årsregnskab (1999 og 2001). 
 
3. Afsender 
Visionens afsender er “President and CEO, Kjeld Kirk Kristiansen”. Der indikeres en autoritær 
afsender når Kirk Kristiansens navn sættes under erklæringen.  
Missionens afsender er et vi. 
Værdiernes afsender er et vi. 

http://www.lego.com/eng/info/values/vision.asp
http://www.lego.com/info/pressspecific.asp?pressreleaseid=98&year=2000
http://www.lego.com/eng/info/values.asp
http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
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4. Interessenter 
Visionen omtaler: Lego; families with children; children; all of our stakeholders; employees; 
parents; vital stakeholders; children around the world.  
Missionen omtaler: Lego; barnet i os alle.  
Værdierne omtaler: Lego; a child.  
Visionen prioriterer: Lego; familier med børn. 
 
5. Tema 
Visionens tema er positionering, dvs. hvad Lego forbinder med “to become the world's strongest 
brand among families with children in 2005”, herunder tematiseres egenskaber som kreativitet og 
læring. 
Missionens tema er positionering og handlingen “at stimulere barnet i os alle”. 
Værdiernes tema er Legos egenskaber og navn, leg og børns udvikling. 
 
6. Sprog  
Visionen er lang og abstrakt. Det er en middelsvær tekst (lixtal 43). Den er på engelsk, og den 
skaber verdensbilleder. Referencerammen er branding.  
Missionen er en meget kort (2 sætninger) og abstrakt tekst. Den er på dansk. 
Værdierne er konkrete og abstrakte. Det er en let tekst (lixtal 26). Den er på engelsk. 
  
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen indeholder superlativer når de skriver: “the world's strongest brand among families with 
children in 2005” og “maybe not the biggest, but the best”. Den er desuden præget af platheder og 
rosende ord. 
Missionen indeholder positioneringen “verdens førende leverandør af kvalitetsprodukter”, er præget 
af platheder og rosende ord, fx “fantasi, kreativitet, begejstring og læring”.  
  
8. Argumentation 
Visionen uddybes, indeholder ét eksplicit argument og desuden implicit argumentation. 
Missionen uddybes. 
Værdierne uddybes og indeholder implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter Lego generelt i forhold til hensigter som at blive “the world's strongest brand 
among families with children in 2005” og til “continuous product development and innovative 
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contributions”. Over for dem selv og alle deres interessenter forpligter de sig i forhold til 
handlingerne om at leve efter “the natural urge to learn” og “by nurturing the child in each of us”. 
Lego forpligter sig til hensigten om at være “visible in the everyday family landscape and always 
within reach for children around the world” og “continue to break down existing norms, and convert 
them into creativity and imagination on a child's own terms”. Videre forpligter visionen dem i 
forhold til “innovation facilitated by close interaction with children, parents and other vital 
stakeholders. Through continuous product development and innovative contributions to the LEGO 
universe, our brand will always stay in tune with current trends and remain a source of profitable 
growth”.  
Missionen forpligter Lego generelt i forhold til hensigten om “at stimulere barnet i os alle” og til 
hensigten, “at være verdens førende leverandør af kvalitetsprodukter og oplevelser, som stimulerer 
fantasi, kreativitet, begejstring og læring”. 
 
Værdierne forpligter Lego generelt i forhold hensigten om at: “believe that play is the essential 
ingredient in a child's growth and development”. 
 
10. Identitet 
Visionen er distinkt fordi børn, kreativitet og leg omtales, men også essentielle fordi det ikke 
tydeligt fremgår hvad Lego producerer. 
Missionen er essentiel. 
Værdierne er distinkte fordi såvel produktion som navn omtales. 
 
11. Selvdefinition 
I visionen erklæres at Lego vil være “ the world's strongest brand among families with children in 
year 2005”. I missionen erklæres at Lego vil være “verdens førende leverandør af kvalitetsprodukter 
og –oplevelser, som stimulerer fantasi, kreativitet, begejstring og læring”. 
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26. Vesterhavet21. KONG. Omsætning 10.592 mio. kr. 

Forretningsgrundlag 
Forretningsgrundlag  
 
Formål at drive rederi- og transport/logistik-virksomhed samt dermed forbundet 
servicevirksomhed; at investere kapital i virksomhed af de nævnte arter samt fast ejendom. 
 
J. Lauritzen Holding ejer og har til hensigt at eje aktiemajoriteten eller at være største aktionær i 
virksomheder, hvis aktivitet er omfattet af selskabets formål. Selskabets virksomhedsportefølje er 
ikke statisk. J. Lauritzen Holding ønsker at fremstå som en aktiv og handlekraftig ejer af de 
selskaber, hvori det har bestemmende aktiebesiddelser.  
 
Økonomiske mål  
Et overordnet mål er at sikre J. Lauritzen Holding Koncernens fortsatte vækst og på basis heraf give 
ejerne et konkurrencedygtigt afkast af den investerede kapital. De enkelte selskaber skal tilstræbe at 
have en egenkapital, som er på niveau med – eller højere end - den gennemsnitlige 
konsolideringsgrad for sammenlignelige virksomheder. Koncernens enkelte forretningsområder skal 
set over en årrække give et tilfredsstillende afkast på den investerede kapital målt i forhold til 
sammenlignelige virksomheder. 
  
27/03/01: http://www.lauritzen-holding.com/subpage/index2.html

Værdigrundlag 
Værdigrundlag 
 
Det er Koncernens mål at fremstå som:  
 
innovativ og handlekraftig;  
en attraktiv arbejdsplads med betydelige udfordringer og muligheder for personlig udvikling; 
ansvarsbevidst over for kunder, medarbejdere, aktionærer og det omgivende samfund;  
en virksomhed, hvor kvalitetsmål for produkter og ydelser defineres i relation til kundernes behov 
og ønsker.  
 
Det forventes, at selskaberne i J. Lauritzen Holding Koncernen overholder basale etiske og 
miljømæssige – herunder arbejdsmiljømæssige – krav. Dette indebærer, at selskaberne kan vælge at 

http://www.lauritzen-holding.com/subpage/index2.html
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overholde strengere krav end dem, der stilles i lovgivningen. 
 
27/03/01: http://www.lauritzen-holding.com/subpage/index2.html

 
2. Synlighed  
Visionen og missionen var utilgængelige.  
Forretningsgrundlaget var meget synligt på hjemmesiden under fanen Forretningsgrundlag. 
Værdigrundlaget var svært tilgængeligt på hjemmesiden under fanen Forretningsgrundlag. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (lauritzen-holding.com) og Beretning og Regnskab 1999. 
 
3. Afsender  
Forretningsgrundlagets afsender er J. Lauritzen Holding.  
Værdigrundlagets afsender er koncernen. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne 
omtales i tredje person. 
 
4. Interessenter  
Forretningsgrundlaget omtaler: J. Lauritzen Holding; virksomheder hvis aktivitet er omfattet af 
selskabets formål; selskabets virksomhedsportefølje; selskaber hvori J. Lauritzen Holding har 
bestemmende aktiebesiddelser; J. Lauritzen Holding Koncernen; ejerne; de enkelte selskaber; 
sammenlignelige virksomheder, koncernens enkelte forretningsområder. 
Værdigrundlaget omtaler: Koncernen; kunder; medarbejdere; aktionærer og det omgivende 
samfund; selskaberne i J. Lauritzen Holding Koncernen; miljømæssige – herunder 
arbejdsmiljømæssige – krav; lovgivningen.  
Forretningsgrundlaget og værdigrundlaget prioriterer: J. Lauritzen Holding Koncernen. 
 
5. Tema  
Forretningsgrundlagets tema er positionering og økonomi i forhold til virksomhedens formål. 
Værdigrundlagets tema er mål, og egenskaber forbundet med ord som “innovativ”, “handlekraftig”, 
“attraktiv” og “ansvarsbevidst”, herunder tematiseres blandt andet medarbejderrelationen, 
kunderelationen og relationen til miljøet.  
 
6. Sprog  
Forretningsgrundlaget er konkret. Det er en meget svær tekst (lixtal 58). Den er på dansk. 
Referencerammen er intern og teksten handler om økonomi.  
Værdigrundlaget er kort, konkret og abstrakt. Det er en tekst på dansk. 

http://www.lauritzen-holding.com/subpage/index2.html
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7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Værdigrundlaget er præget af rosende ord og platheder, fx “innovativ og handlekraftig” og “en 
attraktiv arbejdsplads”. 
 
8. Argumentation  
Forretningsgrundlaget og værdierne uddybes og indeholder implicitte argumenter. 
 
9. Forpligtelse 
Forretningsgrundlaget forpligter J. Lauritzen Holding over for ejerne i forhold til “formålet” og en 
række økonomiske handlinger og hensigter.  
Værdigrundlaget forpligter J. Lauritzen Holding i forhold til hensigten om “at fremstå som: 
innovativ og handlekraftig; en attraktiv arbejdsplads med betydelige udfordringer og muligheder for 
personlig udvikling; ansvarsbevidst over for kunder, medarbejdere, aktionærer og det omgivende 
samfund; en virksomhed, hvor kvalitetsmål for produkter og ydelser defineres i relation til 
kundernes behov og ønsker”. Desuden forpligtes selskaberne i forhold hensigten om at overholde 
“basale etiske og miljømæssige – herunder arbejdsmiljømæssige – krav”. 
 
10. Identitet  
Forretningsgrundlaget er distinkt fordi der henvises til selskabets formål.  
Værdigrundlaget er essentielt. 
 
11. Selvdefinition  
Ingen registrerede data. 
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27. Poul Due Jensens Fond. MASK. Omsætning 10.214. mio. kr. 

Vision 
Vores vision er at:  
- Vore kunder anerkender os som den førende producent og samarbejdspartner, når det drejer sig om 
pumper af højeste kvalitet – såvel funktionsmæssigt som miljømæssigt. 
 
- Vore medarbejdere har påviselig høj tilfredshed, blandt andet fordi de har jobs og vilkår, der giver 
dem store faglige og personlige udviklingsmuligheder, og som er præget af et godt arbejdsmiljø og 
udstrakt hensyn til den enkeltes ønsker og kvalifikationer. 
 
- Det omgivende samfund betragter Grundfos med respekt og anerkendelse som følge af vores 
ansvarsfølelse over for lovgivning, demokratiske spilleregler, lokale traditioner og miljøet, samt i 
forholdet til de mennesker, hvis liv og vilkår vi i øvrigt har indflydelse på.  
 
18/10/02: 
http://www.grundfos.com/web/homeDK.nsf/e5300383a41f16de412564e500324de7/08529f56fc9ab77a412567ae00377a
61?OpenDocument

Mission 
Grundfos er en af verdens førende pumpeproducenter. Det er vores mission succesfuldt at udvikle, 
producere og sælge pumper og pumpesystemer af høj kvalitet over hele verden med det sigte at gøre 
menneskers hverdag lettere og mere komfortabel og samtidig med det mål at bidrage aktivt til et 
bedre globalt miljø. 
 
18/10/02: 
http://www.grundfos.com/web/homeDK.nsf/vDocuments/094002C160F5C57A412567AE0036F828?OpenDocument

Værdinormer 
Grundfos’ værdinormer 
 
Bæredygtighed 
Bæredygtighed er et nøgleord hos Grundfos. Det handler blandt andet om, at vore pumper skal tage 
størst muligt hensyn til miljøet, blandt andet hvad angår energiforbrug og materialevalg. Derudover 
handler det om at have et sundt og sikkert arbejdsmiljø, så vi er en attraktiv arbejdsplads for 
nuværende og kommende kvalificerede medarbejdere. Og endelig handler det om, at selve vores 
produktion skal lægges sådan til rette, at den belaster omverdenen mindst muligt. Vi vil i det hele 
taget gøre, hvad vi kan, for at komme væk fra køb-og-smid-væk tankegangen. Det overordnede mål 
er, at vores generation kan videregive en renere og mere levevenlig jord til vore efterkommere end 

http://www.grundfos.com/web/homeDK.nsf/e5300383a41f16de412564e500324de7/08529f56fc9ab77a412567ae00377a61?OpenDocument
http://www.grundfos.com/web/homeDK.nsf/e5300383a41f16de412564e500324de7/08529f56fc9ab77a412567ae00377a61?OpenDocument
http://www.grundfos.com/web/homeDK.nsf/vDocuments/094002C160F5C57A412567AE0036F828?OpenDocument
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den, vi selv fik overdraget. 
 
Mennesket i fokus 
Vi har indflydelse på mange menneskers dagligdag. Dels vore 10.000 medarbejdere verden over. 
Dels de mange millioner, der har gavn af, at vand skaffes til veje, nyttiggøres og transporteres bort 
som spildevand ved hjælp af en Grundfos pumpe. Grundfos vil som princip handle med kunder over 
hele verden, idet vi anser vore produkter for at dække basale livsnødvendigheder for 
menneskeheden. Respekten for menneskerettigheder er dog et centralt tema, og vi vil derfor til 
enhver tid respektere de sanktioner, som verdenssamfundet, herunder FN, indfører mod enkeltlande, 
der krænker demokrati og menneskerettigheder. Vi vil derfor drive forretning under hensyntagen til 
korrekt forretningsmæssig og etisk opførsel. I forhold til vore egne medarbejdere vil vi søge at 
behandle dem, som vi behandler familie og gode venner. Medarbejdere er ikke bare en ressource, 
som det er tilfældet med maskiner, bygninger og kapital. Medarbejdere er mennesker - med idéer, 
engagement, behov, ønsker, ansvar, kompetence, og – ind imellem – problemer. Idéer, ønsker og 
behov vil vi lytte til. Engagement, ansvar og kompetence vil vi møde med udfoldelsesmuligheder, 
Og vi vil hjælpe med problemer i det omfang, jobbet har noget med dem at gøre og/eller kan bidrage 
til at løse eller mindske dem. 
 
Globalt tænkende 
Grundfos er en international – og globalt tænkende – koncern med produktion og salg i alle 
verdensdele. Vi har allerede salgs- og serviceselskaber på de fleste vigtige pumpemarkeder - og vi 
ønsker fortsat at øge tilstedeværelsen på nye markeder. Vi har organiseret os på den måde af to 
grunde: Dels er der brug for kvalitets-pumper overalt i verden, dels er behovet for rådgivning og 
service forskelligt fra land til land. Derfor tilpasser vi løsninger til lokale forhold. Men udover det 
har vi etableret os rundt om i verden, fordi vi tror på, at man ikke kan drive og lede en global 
koncern fra ét centralt sted. Vi satser på regional produktion og lokal etablering, fordi vi vil vise 
respekt for de lokale værdier, kulturer, handlingsmønstre og samfundsforhold. Det gør vi ikke ved at 
påtvinge alle udenlandske selskaber og deres omverden den danske kultur. Det gør vi ved at give 
optimal plads til deres egen. Og det gør vi ved til enhver tid at overholde såvel internationale som 
lokale normer, regler og love der, hvor vi opererer. 
 
Åben og troværdig 
Hvis vi skal gøre os fortjent til den anerkendelse og respekt, som vi stræber efter, skal vi ikke bare 
gøre tingene ordentligt. Vi skal vise, at vi gør det. Det forudsætter, at vi opleves som en troværdig 
og pålidelig virksomhed. Derfor skal vi føre en aktiv informationspolitik, hvor vi systematisk 
fortæller vore interessegrupper, hvad vi gør, hvad vi påtænker at gøre – og hvorfor. Vi påtager os 
også et ansvar for at være en aktiv dialogpartner i samfundsdebatten. Vi tilstræber det princip, at 
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medarbejderne altid kommer i første række: Vi vil ikke fortælle omverdenen noget, før 
medarbejderne er informeret. Vi vil stræbe efter at fortælle både om de gode og om de mindre gode 
forhold. Derudover skal vi være åbne. Mennesker, der henvender sig, skal føle sig velkomne. Ud 
over almindelige forretningshemmeligheder har vi ikke noget at skjule. Tværtimod er vi interesseret 
i, at vores omverden kender os, vore holdninger og vore handlinger. Og vi er interesseret i dialog og 
i at lytte til andre, så vi får viden om, hvordan omverdenen ser på os, og hvad vi efter andres mening 
kan gøre bedre. 
 
Førerskab 
Grundfos-koncernen er til stadighed vækstorienteret og stræber konstant efter at blive ved med at 
være en af verdens førende og mest succesfulde producenter af pumper til vandforsyning, 
opvarmning og spildevandsafledning. Vi vil være førende inden for pumpeproduktion og stræber 
efter at etablere produktion på eller i nærheden af alle store markeder. Vi vil fortsat selv producere 
nøgleprodukter og –komponenter med anvendelse af den optimale produktionsteknologi. Derfor 
forsker vi hele tiden i nye materialer og processer for at kunne introducere nye og banebrydende 
pumper og pumpe-systemer, der kan tilfredsstille behovene for og kravene til effektive, driftssikre 
og energiøkonomiske anlæg og leve op til kundernes forventning. Det er vigtigt for os, at vore 
pumper er brugervenlige, og at de er så fleksible, at de kan indpasses overalt. Derfor satser vi på et 
meget bredt progam af kvalitets-pumper. Det skal være alment kendt blandt kunder, at en Grundfos-
pumpe altid er identisk med kvalitet og holdbarhed, så det betaler sig at investere i et Grundfos-
produkt. Vore produkter vil sjældent være de billigste på markedet, men de skal kendes på et 
fornemt design, højeste nytteværdi og holdbarhed for pengene.  
 
Partnerskab 
Vore kunder skal opfatte os som deres stabile og langsigtede partner, hvad angår pumper og 
pumpesystemer – og ikke bare som en leverandør. Kundetilfredshed er et af vore afgørende mål og 
succeskriterier. Det betyder, at vi lægger stor vægt på at vejlede kunderne, så de får et produkt, der 
svarer til deres behov – hverken mere eller mindre. Det betyder, at vi lægger afgørende vægt på 
service, fordi vi tager ansvar for vore produkter – inklusiv ansvaret for kunde-træning samt 
udveksling af viden og erfaring med leverandører og nøglekunder. Og det betyder, at vi hjælper 
kunder med at komme af med pumperne igen, når de har udtjent deres rolle. Også derfor lægger vi 
vægt på at være geografisk tæt på vore kunder, så vi hurtigt kan bistå dem. De steder, hvor 
afstandene er meget store, indgår vi aftaler med lokale serviceforetagender, som vi sørger for har 
den ekspertise og de værktøjer, der er nødvendige, for at de kan udføre serviceopgaven lige så godt, 
som vi selv ville have gjort det. 
 
Ansvarlighed 
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Grundfos vil opføre sig ansvarligt – forretningsmæssigt såvel som samfundsmæssigt. Vores vækst 
og tilstedeværelse skal ske i harmoni med omgivelserne, fordi vore produkter og salget af dem ikke 
blot skal tjene til vores egen fremgang, men i lige så høj grad skal være til gavn for de samfund, 
hvor produkterne anvendes. Samfundsmæssigt betyder det, at vores vækst skal tilpasses de 
lokalsamfund, vi er en del af, og at vore produkter skal have påviselig nytteværdi der, hvor vi sælger 
og installerer dem. Vi vil udforske nye metoder til at skåne miljøet, og vi vil påvirke kunder, 
leverandører og andre interessegrupper til at tænke i miljørigtige løsninger, fordi miljø-effekten først 
bliver optimal, når alle involverede samarbejder om det. Desuden er vi os bevidst, at vi som 
virksomhed har et socialt ansvar over for såvel vore ansatte som over for lokal-samfundet. Vort 
sociale ansvar virkeliggøres igennem konkrete tiltag i koncernens enkelte virksomheder, herunder 
viljen til at beskæftige medarbejdere med reduceret arbejdsevne på fleksible vilkår. 
Forretningsmæssigt vil vi lægge vægt på at blive opfattet som fair og ordentlig – både af kunder, 
leverandører og konkurrenter. Endelig vil vi holde os til det, vi er gode til. Det betyder, at vores 
indtjening primært skal komme fra den grundlæggende forretning, nemlig udvikling, produktion og 
salg af pumper og pumpesystemer. 
 
Selvstændighed 
Grundfos-koncernen er en privat virksomhed, hvori Poul Due Jensens's Fond er hovedaktionær. Det 
er Fondens hovedformål at udbygge koncernen på et sundt økonomisk grundlag ved fortrinsvis at 
geninvestere egne midler fra pumpevirksomhederne og derved bevare koncernen som uafhængig 
virksomhed i overensstemmelse med stifterens ønske. Høj indtjening er et middel til koncernens 
udvikling – ikke et mål i sig selv.  
 
18/10/02: 
http://www.grundfos.com/web/homeDK.nsf/e5300383a41f16de412564e500324de7/b4ab446439a56235412567fc00420
744?OpenDocument

 
2. Synlighed 
Vision, mission og værdinormer er meget synlige på hjemmesiden under fanerne Om Grundfos » 
Introduktion » Vision, Om Grundfos » Introduktion » Værdinormer og Om Grundfos » 
Introduktion » Mission.  
Visionen er synlig i Group Environmental Report 2001 (s.10), meget synlig i Koncernmiljørapport 
2000 (s.8). 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (grundfos.com), Årsberetning (1999, 2000 og 2001), Det 
sociale regnskab 2000, Group Environmental Report 2001, Koncernmiljørapport 2000, 
Miljøredegørelse 1999, profilbrochuren Be – Think – Innovate (04/2001). 

http://www.grundfos.com/web/homeDK.nsf/e5300383a41f16de412564e500324de7/b4ab446439a56235412567fc00420744?OpenDocument
http://www.grundfos.com/web/homeDK.nsf/e5300383a41f16de412564e500324de7/b4ab446439a56235412567fc00420744?OpenDocument
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3. Afsender 
Visionens og værdinormernes afsender er et vi. Der indikeres en autoritær afsender når 
medarbejderne omtales i tredje person, fx “vore medarbejdere har…” og “…vore 10.000 
medarbejdere verden over…”.  
Missionens afsender er Grundfos og et vi. 
Værdinormernes afsender er Grundfos og et vi. Der indikeres en autoritær afsender når 
medarbejderne omtales i tredje person. 
 
4. Interessenter 
Visionen omtaler: Grundfos; kunder; miljø; medarbejdere; arbejdsmiljø; lovgivning; demokratiske 
spilleregler; lokale traditioner og miljøet; de mennesker hvis liv og vilkår vi i øvrigt har indflydelse 
på. 
Missionen omtaler: Grundfos; mennesker; globalt miljø.  
Værdinormerne omtaler: Grundfos; miljøet; arbejdsmiljø; nuværende og kommende kvalificerede 
medarbejdere; vores generation; vore efterkommere; mennesket; vore 10.000 medarbejdere verden 
over; de mange millioner der har gavn af at vand skaffes til veje, nyttiggøres og transporteres bort 
som spildevand; kunder over hele verden; menneskeheden; menneskerettigheder; 
verdenssamfundet; FN; enkeltlande; familie og gode venner; alle verdensdele; salgs- og 
serviceselskaber på de fleste vigtige pumpemarkeder; nye markeder; udenlandske selskaber; såvel 
internationale som lokale normer; regler og love der hvor vi opererer; vore interessegrupper; alle 
store markeder; leverandører og nøglekunder; lokale serviceforetagender; samfund; de 
lokalsamfund vi er en del af; konkurrenter; Poul Due Jensens's Fond. 
 
5. Tema 
Visionens tema er positionering, kunderelationer, medarbejderelationer og samfundets 
anerkendelse.Desuden tematiseres produktionen og miljøet 
Missionens tema er produktionen, dvs. at “udvikle, producere og sælge pumper og pumpesystemer 
af høj kvalitet”.  
Værdinormernes tema er uddybning af principperne og egenskaberne “bæredygtighed”, “mennesket 
i fokus”, “globalt tænkende”, “åben og troværdig”, “førerskab”, “partnerskab”, “ansvarlighed”, 
“selvstændighed”, herunder tematiseres miljø, samfund, produktion, medarbejderforhold, 
kundeforhold, positionering og økonomi. 
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6. Sprog 
Visionen er konkret og abstrakt. Den er i punktform, og formuleret både på dansk og engelsk. 
Missionen er meget kort (2 sætninger) og både en konkret og abstrakt tekst. Den findes både på 
dansk og engelsk.  
Værdinormerne er lange, og både konkrete og abstrakte. Teksten er middelsvær (lixtal 42). Den 
findes både på dansk og engelsk. Der er stavefejl i erklæringen. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen anvender positioneringen “den førende” og superlativet “pumper af højeste kvalitet”. 
Missionen indeholder positioneringen “en af verdens førende”, rosende ord og platheder. 
Værdinormerne indeholder positioneringen og superlativerne “en af verdens førende og mest 
succesfulde producenter”, “højeste nytteværdi” og “størst mulig hensyn til miljøet”. Værdierne 
anvender også rosende ord og platheder. 
 
8. Argumentation 
Visionen og Værdinormerne uddybes og indeholder eksplicit argumentation.  
Missionen uddybes og indeholder implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter Grundfos i forhold til hensigter således  
at kunderne anerkender dem “som den førende producent og samarbejdspartner, når det drejer sig 
om pumper af højeste kvalitet – såvel funktionsmæssigt som miljømæssigt”,  
at medarbejderen “har påviselig høj tilfredshed, blandt andet fordi de har jobs og vilkår, der giver 
dem store faglige og personlige udviklingsmuligheder, og som er præget af et godt arbejdsmiljø og 
udstrakt hensyn til den enkeltes ønsker og kvalifikationer” og “det omgivende samfund betragter 
Grundfos med respekt og anerkendelse som følge af vores ansvarsfølelse over for lovgivning, 
demokratiske spilleregler, lokale traditioner og miljøet, samt i forholdet til de mennesker, hvis liv 
og vilkår vi i øvrigt har indflydelse på”.  
 
Missionen forpligter Grundfos i forhold til handlinger og hensigter når de skriver at “det er vores 
mission succesfuldt at udvikle, producere og sælge pumper og pumpesystemer af høj kvalitet over 
hele verden med det sigte at gøre menneskers hverdag lettere og mere komfortabel og samtidig med 
det mål at bidrage aktivt til et bedre globalt miljø”. 
 
Værdinormerne forpligter Grundfos på en lang række principper, hensigter og handlinger i forhold 
til deres værdier.  
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Under værdinormen bæredygtighed forpligter de sig til hensigterne om  
at pumperne “skal tage størst muligt hensyn til miljøet”,  
at “videregive en renere og mere levevenlig jord til vore efterkommere end den, vi selv fik 
overdraget” og  
at tilrettelægge produktionen således at “den belaster omverdenen mindst muligt”.  
Over for nuværende og kommende medarbejdere forpligter de sig til et “sundt og sikkert 
arbejdsmiljø”.  
 
Under værdinormen mennesket i fokus forpligter de sig til hensigterne om at “handle med kunder 
over hele verden”, “respektere de sanktioner, som verdenssamfundet, herunder FN, indfører mod 
enkeltlande, der krænker demokrati og menneskerettigheder” og “drive forretning under 
hensyntagen til korrekt forretningsmæssig og etisk opførsel”. Derudover forpligter Grundfos sig til 
at behandle egne medarbejdere “som vi behandler familie og gode venner”, “hjælpe med problemer 
i det omfang, jobbet har noget med dem at gøre og/eller kan bidrage til at løse eller mindske dem” 
og til at møde “engagement, ansvar og kompetence (…) med udfoldelsesmuligheder”.  
 
Under værdinormen globalt tænkende forpligter Grundfos sig til hensigten om at “vise respekt for 
de lokale værdier, kulturer, handlingsmønstre og samfundsforhold” og til handlingen om at 
“overholde såvel internationale som lokale normer, regler og love der, hvor vi opererer”.  
 
Under værdinormen åben og troværdig forpligter Grundfos sig til hensigten om at “føre en aktiv 
informationspolitik, hvor vi systematisk fortæller vore interessegrupper, hvad vi gør, hvad vi 
påtænker at gøre – og hvorfor” og til handlingen at påtage “et ansvar for at være en aktiv 
dialogpartner i samfundsdebatten. Derudover forpligter de sig til hensigterne om ikke at “fortælle 
omverdenen noget, før medarbejderne er informeret”, til at “fortælle både om de gode og om de 
mindre gode forhold” og til at “være åbne”.  
 
Under værdinormen førerskab forpligter Grundfos sig generelt i forhold til hensigterne om at stræbe 
efter “at blive ved med at være en af verdens førende (…) producenter af pumper til vandforsyning, 
opvarmning og spildevandsafledning”, “at etablere produktion på eller i nærheden af alle store 
markeder”, at “fortsat selv producere nøgleprodukter og –komponenter” og til handlingen om at 
forske således at de kan “leve op til kundernes forventning”.  
 
Under værdinormen partnerskab forpligter Grundfos sig til handlingen om at lægge “stor vægt på at 
vejlede kunderne, så de får et produkt, der svarer til deres behov”, hjælpe “kunder med at komme af 
med pumperne igen, når de har udtjent deres rolle” og hvor afstandene er meget store indgå “aftaler 
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med lokale serviceforetagender, som vi sørger for har den ekspertise og de værktøjer, der er 
nødvendige, for at de kan udføre serviceopgaven”.  
 
Under værdinormen ansvarlighed forpligter Grundfos sig til hensigterne om at “opføre sig 
ansvarligt – forretningsmæssigt såvel som samfundsmæssigt”, at produkterne “skal være til gavn for 
de samfund, hvor produkterne anvendes”, “at vores vækst skal tilpasses de lokalsamfund, vi er en 
del af”, at “udforske nye metoder til at skåne miljøet” og at “påvirke kunder, leverandører og andre 
interessegrupper til at tænke i miljørigtige løsninger”. Derudover forpligter de sig til handlingen om 
at beskæftige “medarbejdere med reduceret arbejdsevne”.  
 
Under værdinormen selvstændighed forpligter de sig til hensigten om at “bevare koncernen som 
uafhængig virksomhed i overensstemmelse med stifterens ønske”. 
 
10. Identitet 
Visionen er distinkt i én sætning hvor pumperne omtales og essentiel i resten.  
Missionen er distinkt på grund af pumperne.  
Værdinormerne er distinkte på grund af pumperne, detaljer, specifikke handlinger og egenskaber. 
 
11. Selvdefinition 
I missionen beskrives Grundfos med ordene: “en af verdens førende pumpeproducenter”. 
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28. KFK. ENGH. Omsætning 10.187 mio. kr. 

Alternativ til vision 
Målsætning: KFK's målsætning er at skabe værdi for kunderne, medarbejderne og investorerne ved 
at udvikle virksomheden fra bulkproducent til videnvirksomhed, der skaber viden og omformer den 
til praktiske løsninger, som kan aflæses i en bedre indtjening hos vores kunder og bedre fødevarer 
for forbrugeren. 

Forretningsgrundlag 
Forretningsgrundlag: 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniets formålsparagraf i selskabets vedtægter lyder 
således: 
Aktieselskabets formål er at drive handel, særligt med korn og foderstoffer, dog er det ikke 
udelukket fra at handle med andre artikler eller fra at drive anden virksomhed. 
 
Med udgangspunkt i denne formålsparagraf er nuværende forretningsgrundlag: 
 
KFK er og vil fortsat være en af Skandinaviens førende leverandører af produkter og serviceydelser 
til landbruget. KFK vil skabe værdi gennem innovation inden for produkter, koncepter og systemer 
med større værdiindhold, dybere kunderelationer bl.a. i form af Farm Management, samt øget fokus 
på forbrugeren bl.a. via integrering på tværs af værdikæden. 
 
Desuden vil KFK skabe en dynamisk virksomhed ved at udvikle forretnings-områder i vækst, der er 
relateret til kerneforretningen og eksisterende såvel som fremtidige kompetencer. 
 
17/10/02: http://www.kfk.dk/koncern/beretning/index_beret.htm

 
2. Synlighed  
Vision og værdigrundlag er utilgængelige. 
Målsætningen er, som alternativ til en vision, svært tilgængelig på hjemmesiden under fanerne 
Investor » Forretningsgrundlag.  
Forretningsgrundlaget er svært tilgængeligt på hjemmesiden under fanerne Investor » 
Forretningsgrundlag. 
Målsætningen, som alternativ til visionen, og forretningsgrundlaget er meget synlige i Beretning & 
Regnskab 1999 (s.6), 2000 (s.6) og 2001 (s.6).  
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Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (kfk.dk), Beretning & Regnskab (1999, 2000 og 2001), 
brochuren Korn- og foderstof kompagniet (u.å.). 
 
3. Afsender 
Målsætningens afsender er KFK. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales i 
tredje person. 
Forretningsgrundlagets afsender er KFK.  
 
4. Interessenter 
Målsætningen omtaler: KFK; kunderne; medarbejderne; investorerne; forbrugeren.  
Forretningsgrundlaget omtaler: Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet; landbruget; 
forbrugeren; kunderne. 
Forretningsgrundlaget prioriterer: KFK. 
 
5. Tema 
Målsætningens tema er målsætning om at skabe værdi, herunder tematiseres blandt andet økonomi 
og kunderelationer med fokus på udvikling og indtjening. 
Forretningsgrundlagets tema er produktion og positionering, dvs. udvikling i forhold til deres 
formålsparagraf. 
 
6. Sprog 
Målsætningen er meget kort (1 sætning) og både en konkret og abstrakt tekst. Den er på dansk. 
Forretningsgrundlaget er både konkret og abstrakt. Det er en meget svær tekst (lixtal 62). Den er på 
dansk, og referencerammen er landbruget. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Forretningsgrundlaget indeholder ros, platheder og positioneringen “en af Skandinaviens førende 
leverandører af produkter og serviceydelser til landbruget”.  
 
8. Argumentation 
Målsætningen og forretningsgrundlaget uddybes. 
 
9. Forpligtelse 
Målsætningen forpligter KFK til hensigten om “at skabe værdi for kunderne, medarbejderne og 
investorerne ved at udvikle virksomheden fra bulkproducent til videnvirksomhed (…) som kan 
aflæses i en bedre indtjening hos vores kunder og bedre fødevarer for forbrugeren”. 
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Forretningsgrundlaget forpligter KFK generelt til hensigten om at “være en af Skandinaviens 
førende leverandører af produkter og serviceydelser til landbruget”, herunder at “skabe værdi 
gennem innovation inden for produkter, koncepter og systemer med større værdiindhold, dybere 
kunderelationer blandt andet i form af Farm Management, samt øget fokus på forbrugeren (…) 
blandt andet via integrering på tværs af værdikæden. Desuden vil KFK skabe en dynamisk 
virksomhed ved at udvikle forretningsområder i vækst, der er relateret til kerneforretningen i 
eksisterende såvel som fremtidige kompetencer”. 
 
10. Identitet 
Målsætningen er essentiel. 
Forretningsgrundlaget er distinkt fordi det henviser til produkter og landbruget og referer deres 
formålsparagraf som også er distinkt. 
 
11. Selvdefinition 
I forretningsgrundlaget beskrives KFK med ordene: “KFK er og vil fortsat være en af 
Skandinaviens førende leverandører af produkter og serviceydelser til landbruget”. 
 

29. Vestas Vind Systems. MASK. Omsætning 9.521 mio. kr.  

Vision 
Vestas' vision: “Med kvalitet og omtanke udnytter vi vinden til at skabe miljøvenlig og 
konkurrencedygtig energi” 
 
Vestas' Målsætning: * Internationalt førende i vindkraftindustrien * Økonomisk sund koncern * 
Troværdig partner 
 
En troværdig partner  
Vestas er verdens førende producent af vindmøller og har altid været en af drivkræfterne i 
vindindustriens udvikling. Vestas' kerneområde omfatter udvikling, fremstilling, salg, 
markedsføring og vedligeholdelse af vindkraftanlæg, der udnytter vindens energi til at producere 
elektricitet - baseret på Vestas' vision:  
“Med kvalitet og omtanke udnytter vi vinden til at producere konkurrencedygtig og miljøvenlig 
energi.” 
Vestas begyndte produktionen af vindmøller i 1979 og har siden spillet en aktiv rolle i den 
dynamiske vindindustri. Gennem årtiers målbevidst arbejde og installation af tusindvis af 
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vindmøller har Vestas opbygget stor erfaring og ekspertise til gavn for kunder i hele verden. 
Vestas investerer mange ressourcer i udvikling, produktion, montage, logistik og service. 
For Vestas hænger global erfaring og lokal ekspertise uløseligt sammen. Derfor har Vestas gennem 
årene opbygget et globalt salgs- og servicenetværk. Dermed sikrer Vestas, at samarbejdet med 
mølleejere ikke stopper ved leveringen. Det er derimod begyndelsen på et tæt samarbejde i mindst 
20 år. Kort sagt – Vestas tager hånd om alle sine vindmøller, uanset hvor i verden de er opstillet. 
Kombinationen af global erfaring og lokal ekspertise sikrer, at Vestas forbliver en troværdig partner.
 
17/10/02: http://www.vestas.com/profil/profil_DK.html

Forretningsgrundlag22

Vestas' forretningsområde/forretningsgrundlag: Udvikling, fremstilling, salg og servicering af 
anlæg til produktion af elektricitet ved udnyttelse af vindenergi 

Alternativ til værdier 
Etik 
Det er Vestas’ målsætning at forblive en troværdig partner i alle forretningssammenhænge. Vestas 
koncernen, som inkluderer Vestas Wind Systems A/S og datterselskaber, vil i en relevant dialog og 
et aktivt samarbejde med samarbejdspartnerne konstant bestræbe sig på at forbedre forståelsen, for 
at forstærke normerne og at arbejde for en kontinuerlig forbedring i alle forhold i relation til 
forretningsetik, social ansvarlighed, menneskerettigheder, sundhed på arbejdsmarkedet, sikkerhed 
og det ydre miljø.  
Vestas koncernen vil i sine standarder og mål som grundlag anvende de rammeaftaler, der er 
etableret af internationale organisationer, herunder særligt:  
 
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 10. december 1948, inklusive FN’s konvention 
om borgerlige og politiske rettigheder (FN 1966) og FN’s konvention om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder (FN 1966)  
Konvention til Beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder, Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 4. november 1950  
ILOs konvention nr. 29 (beskyttelse mod tvangsarbejde) 
ILOs konvention nr. 87 (beskyttelse af foreningsfrihed)  
ILOs konvention nr. 98 (beskyttelse af retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger) 
ILOs konvention nr. 100 (om ligeløn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme 
værdi)  
ILOs konvention nr. 105 (afskaffelse/ophævelse af tvangsarbejde)  
ILOs konvention nr. 111 (ingen diskrimination af ansatte)  
ILOs konvention nr. 138 (beskyttelse mod børnearbejde)  
OECD konvention om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med 
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internationale forretningstransaktioner, fra 21. november 1997.  
 
I praksis vil Vestas koncernen i en vedvarende dialog og i samarbejde med forretningspartnere, hvor 
end det er relevant, målbevidst forsætte med udvikling af konkrete vejledninger og politikker for 
specifikke områder eksempelvis sundhed på arbejdspladsen, sikkerhed og det eksterne miljø. De 
ansatte i Vestas koncernen vil gennem medlemskab af samarbejds- og sikkerhedsudvalg og i det 
daglige arbejde forsøge at fremme de principper, retningslinier og procedurer, som er beskrevet i 
ovennævnte erklæringer og konventioner.  
17/10/02 http://www.vestas.com/profil/etik/DK/etik_DK.html

 
2. Synlighed 
Visionen er synlig på hjemmesiden under fanerne Profil » Vestas Profil. 
Værdigrundlaget er utilgængeligt. 
Etikken er, som alternativ til et værdigrundlag, meget synlig på hjemmesiden under fanerne Profil » 
Etik.  
Forretningsgrundlaget er svært tilgængeligt, idet det er fremsendt på mail jf. note. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (vestas.com), Årsrapport 2000. 
 
3. Afsender 
Visionens afsender er Vestas og et vi.  
Forretningsgrundlagets afsender er Vestas.  
Etikkens afsender er Vestas. Der indikeres en autoritær afsender når de ansatte omtales i tredje 
person. 
 
4. Interessenter 
Visionen omtaler: Vestas; miljø; vindkraftindustrien; koncern; kunder i hele verden; globalt salgs- 
og servicenetværk; mølleejere. 
Forretningsgrundlaget omtaler: Vestas. 
Etikken omtaler: Vestas; Vestas koncernen; Vestas Wind Systems A/S; datterselskaber; 
samarbejdspartnerne; det ydre miljø; internationale organisationer: FN, Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention og ILO; mandlige og kvindelige arbejdere; ansatte; børn; 
udenlandske tjenestemænd; det eksterne miljø; samarbejds- og sikkerhedsudvalg. 
Visionen prioriterer Vestas. 
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5. Tema 
Visionens tema er produktionen, positionering, princippet “en troværdig partner” og en række 
egenskaber. 
Forretningsgrundlagets tema er produktionen, dvs. “udvikling, fremstilling, salg og servicering af 
anlæg til produktion af elektricitet ved udnyttelse af vindenergi”. 
Etikkens tema er målsætning og “at forblive en troværdig partner” og en uddybning af 
“forretningsetik, social ansvarlighed, menneskerettigheder, sundhed på arbejdsmarkedet, sikkerhed 
og det ydre miljø” i forhold til en række princippper, erklæringer og konventioner. 
 
6. Sprog 
Visionen er og både konkret og abstrakt. Den består både af punkter og svær tekst (lixtal 50). Den 
er på dansk og den skaber verdensbilleder. Der er intertekstualitet i teksten, når der anvendes 
samme ord og begreber som i værdierne. 
Forretningsgrundlaget er meget kort (1 sætning) og konkret. Det er på dansk. 
Etikken er lang og både abstrakt og konkret. Den består af punkter og meget svær tekst (lixtal 84). 
Den er på dansk. Der forekommer intertekstualitet, dvs. at der henvises til en række konventioner 
og erklæringer.  
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen indeholder positioneringsudtryk, rosende ord og platheder. Fx “Internationalt førende i 
vindkraftindustrien”, “... sikrer, at Vestas forbliver en troværdig partner”. 
 
8. Argumentation 
Visionen uddybes og indeholder eksplicit argumentation. 
Etikken uddybes med links og indeholder implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter Vestas i forhold til handlinger når de skriver “med kvalitet og omtanke udnytter 
vi vinden til at skabe miljøvenlig og konkurrencedygtig energi”. Derudover forpligter de sig 
generelt til nogle principper om “Internationalt førende i vindkraftindustrien * Økonomisk sund 
koncern * Troværdig partner”.  
Vestas forpligter sig til handlinger når de skriver at  
“Vestas' kerneområde omfatter udvikling, fremstilling, salg, markedsføring og vedligeholdelse af 
vindkraftanlæg”,  
“Vestas investerer mange ressourcer i udvikling, produktion, montage, logistik og service”;  
“for Vestas hænger global erfaring og lokal ekspertise uløseligt sammen”;  
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Vestas sikrer, “at samarbejdet med mølleejere ikke stopper ved leveringen”,  
“Vestas tager hånd om alle sine vindmøller, uanset hvor i verden de er opstillet” og 
“kombinationen af global erfaring og lokal ekspertise sikrer, at Vestas forbliver en troværdig 
partner”. 
 
Forretningsgrundlaget forpligter Vestas i forhold handlinger når de skriver “udvikling, fremstilling, 
salg, servicering af anlæg til produktion af elektricitet ved udnyttelse af vindenergi”. 
 
Etikken forpligter Vestas generelt i forhold til hensigter om “i en relevant dialog og et aktivt 
samarbejde med samarbejdspartnerne konstant bestræbe sig på at forbedre forståelsen, for at 
forstærke normerne og at arbejde for en kontinuerlig forbedring i alle forhold i relation til 
forretningsetik, social ansvarlighed, menneskerettigheder, sundhed på arbejdsmarkedet, sikkerhed 
og det ydre miljø”. Vestas forpligter sig også generelt til hensigter om at følge rammeaftaler i en 
række erklæringer og konventioner. Videre forpligter Vestas sig til hensigter om “i en vedvarende 
dialog og i samarbejde med forretningspartnere, hvor end det er relevant, målbevidst forsætte med 
udvikling af konkrete vejledninger og politikker for specifikke områder eksempelvis sundhed på 
arbejdspladsen, sikkerhed og det eksterne miljø. De ansatte i Vestas koncernen vil gennem 
medlemskab af samarbejds- og sikkerhedsudvalg og i det daglige arbejde forsøge at fremme de 
principper, retningslinier og procedurer, som er beskrevet i ovennævnte erklæringer og 
konventioner”. 
 
10. Identitet 
Visionen og forretningsgrundlaget er distinkte fordi de omtaler produktionen.  
Etikken er essentiel. 
 
11. Selvdefinition 
I visionen beskrives Vestas med ordene: “verdens førende producent af vindmøller”.  
 

30. Dansk Shell. ENER. Omsætning 9295 mio. kr. 

Vision 
Dansk Shell's vision er at levere ny energi ved at være på forkant med ethvert energibehov, der 
opstår hos vores kunder, og dermed fortsat være kundens bedste valg. Selskabet vil fastholde og 
vinde kunder ved at levere og udvikle produkter og serviceydelser af høj kvalitet med størst mulig 
sikkerhed og mindst mulig påvirkning af miljøet.  
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(Dansk Shell 2000 vores forretning vores ansvar vores økonomi:5)  

Værdier23  
Honesty, integrity and respect for people 
Shell is a very large company operating in many different businesses and locations. A lot of people 
depend on us, in a wide variety of ways: for warmth and mobility; for products and services that 
enable them to do their jobs; in many cases, for their livelihood. All of our companies are judged on 
how we act. And our actions are governed by the values and principles that we share. The core 
values for every Shell company around the world are honesty, integrity and respect for people. We 
also More....  
 
17/10/02: http://www2.shell.com/home/Framework?siteId=royal-
en&FC1=&FC2=%2FleftHandNav%3FleftNavState%3D0%2C2&FC3=%2Froyal-
en%2Fhtml%2Fiwgen%2Fabout%2Fhow_we_work%2Fhow_we_work.html&FC4=&FC5= 
 
We also seek to promote trust, openness, teamwork and professionalism. How do we put these 
values into practice? By encapsulating them in the Business Principles that describe the 
fundamentals of how we operate, and how we behave. And by regular assessments of how well our 
actions reflect our commitment to those principles. 
 
17/10/02: http://www2.shell.com/home/Framework?siteId=royal-
en&FC1=&FC2=%2FleftHandNav%3FleftNavState%3D0%2C2&FC3=%2Froyal-
en%2Fhtml%2Fiwgen%2Fabout%2Fhow_we_work%2Fhonesty.html&FC4=&FC5= 

  
2. Synlighed  
Missionen er utilgængelig. 
Værdierne er meget synlige på hjemmesiden under fanerne About Shell » How we work. 
 
Visionen er meget synlig i rapporten Dansk Shell - Vores forretning, vores ansvar, vores økonomi 
2000 (s.5). 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiderne (shell.dk og shell.com), Dansk Shell - Vores forretning, 
Vores ansvar, Vores økonomi (1999 og 2000) og People, planet & profits - The Shell Report 2000. 
 
3. Afsender  
Visionens afsender er Shell.  
Værdiernes afsender er et vi. 
 

http://www2.shell.com/home/Framework?siteId=royal-en&FC1=&FC2=%2FLeftHandNav%3FLeftNavState%3D0%2C2&FC3=%2Froyal-en%2Fhtml%2Fiwgen%2FAbout%2Fhow_we_work%2Fhow_we_work.html&FC4=&FC5
http://www2.shell.com/home/Framework?siteId=royal-en&FC1=&FC2=%2FLeftHandNav%3FLeftNavState%3D0%2C2&FC3=%2Froyal-en%2Fhtml%2Fiwgen%2FAbout%2Fhow_we_work%2Fhow_we_work.html&FC4=&FC5
http://www2.shell.com/home/Framework?siteId=royal-en&FC1=&FC2=%2FLeftHandNav%3FLeftNavState%3D0%2C2&FC3=%2Froyal-en%2Fhtml%2Fiwgen%2FAbout%2Fhow_we_work%2Fhow_we_work.html&FC4=&FC5
http://www2.shell.com/home/Framework?siteId=royal-en&FC1=&FC2=%2FLeftHandNav%3FLeftNavState%3D0%2C2&FC3=%2Froyal-en%2Fhtml%2Fiwgen%2FAbout%2Fhow_we_work%2Fhonesty.html&FC4=&FC5
http://www2.shell.com/home/Framework?siteId=royal-en&FC1=&FC2=%2FLeftHandNav%3FLeftNavState%3D0%2C2&FC3=%2Froyal-en%2Fhtml%2Fiwgen%2FAbout%2Fhow_we_work%2Fhonesty.html&FC4=&FC5
http://www2.shell.com/home/Framework?siteId=royal-en&FC1=&FC2=%2FLeftHandNav%3FLeftNavState%3D0%2C2&FC3=%2Froyal-en%2Fhtml%2Fiwgen%2FAbout%2Fhow_we_work%2Fhonesty.html&FC4=&FC5
http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm
http://www2.shell.com/home/Framework?siteId=royal-en&FC1=&FC2=%2FleftHandNav%3FleftNavState%3D0%2C2&FC3=%2Froyal-en%2Fhtml%2Fiwgen%2Fabout%2Fhow_we_work%2Fhow_we_work.html&FC4=&FC5=
http://www2.shell.com/home/Framework?siteId=royal-en&FC1=&FC2=%2FleftHandNav%3FleftNavState%3D0%2C2&FC3=%2Froyal-en%2Fhtml%2Fiwgen%2Fabout%2Fhow_we_work%2Fhonesty.html&FC4=&FC5=
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Visionen prioriterer: Shell; kunder.  

4. Interessenter  
Visionen omtaler: Dansk Shell; kunder; miljøet. 
Værdierne omtaler: Shell; people depending on us; all of our companies.  

Værdierne prioriterer: Shell. 
 
5. Tema  
Visionens tema er produktion, miljø og kunderelationer, dvs. hvordan Shell som energileverandør 
vil fastholde og vinde kunder.  
Værdiernes tema er principperne “honesty, integrity and respect for people” og en række 
egenskaber. 
 
6. Sprog  
Visionen er kort (2 sætninger) og både abstrakt og konkret. Den er en tekst der både findes på dansk 
og engelsk.  
Værdierne er abstrakte og en middelsvær tekst (lixtal 34). Den er på engelsk og skaber 
verdensbilleder. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen indeholder platheder, rosende ord og superlativer når de skriver. “kundens bedste valg”, 
“kvalitet med størst mulig sikkerhed og mindst mulig påvirkning af miljøet”.  
Værdierne er præget af platheder og rosende ord som fx “honesty, integrity and respect for people” 
og “trust, openness, teamwork and professionalism”. 
 
8. Argumentation  
Visionen indeholder et eksplicit argument.  
Værdierne indeholder implicit argumentation og uddybes ved at omtale nogle Business Principles. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter Shell til hensigten om “at levere ny energi ved at være på forkant med ethvert 
energibehov, der opstår hos vores kunder”. Desuden forpligter de sig til hensigten om at “fastholde 
og vinde kunder ved at levere og udvikle produkter og serviceydelser af høj kvalitet med størst 
mulig sikkerhed og mindst mulig påvirkning af miljøet”.  
 
Værdierne forpligter Shell generelt i forhold til principperne “honesty, integrity and respect for 
people”, til at fremme principperne “trust, openness, teamwork and professionalism” og til 
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handlingen “regular assessments of how well our actions reflect our commitment to those 
principles”. 
 
10. Identitet  
Visionen er overvejende essentiel og kun distinkt hvis Shell forbindes med omtalen af energi.  
Værdierne er overvejende essentielle og kun distinkte i den sætning hvor de henviser til “the 
Business Principles”. 
 
11. Selvdefinition 
Ingen registrerede data. 
 

31. O.W. Bunker Holding. ENGH. Omsætning 8.988 mio. kr. 

O.W. Bunker offentliggør ingen erklæringer der kan anvendes i analysen. Alle erklæringer er 
dermed utilgængelige.  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (owbunker.dk) undersøgt 18/10/02 med søgemaskine og 
Årsregnskab og koncernregnskab (2000).  
 

32. VKR Holding. BYGG. Omsætning 8.543. mio. kr. 

Mission  
Mission 
Det er VKRs mission at bringe dagslys, frisk luft, udsyn og solenergi ind i menneskers hverdag. 
 
Mål  
VKRs mål er at skabe værdi gennem aktivt ejerskab af en række mønsterværdige virksomheder.  

Værdigrundlag 
En bygning er kun så stærk som dens fundament.  
 
Vores basale eksistensgrundlag er beskrevet i vores mål: At være en mønstervirksomhed.  
Dette mål formulerede gruppens stifter, Villum Kann Rasmussen, allerede i 1965 som hjørnestenen 
for vores måde at drive forretning på.  
 
“Firmagruppens formål er at oparbejde en række mønstervirksomheder, som samarbejder på 
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mønsterværdig måde. 
 Idet der ved en mønstervirksomhed forstås: En virksomhed, som arbejder med samfundsnyttige 
produkter og behandler sine kunder, leverandører, medarbejdere af alle kategorier og aktionærer 
bedre end de fleste andre virksomheder. 
 
 En mønstervirksomhed indtjener et overskud, der kan finansiere vækst og bevare økonomisk 
uafhængighed.” 
 
Villum Kann Rasmussen, 1965 
 
18/10/02: http://www.vkrholding.dk/

 
2. Synlighed 
Visionen er utilgængelig. 
Missionen er svært tilgængelig på hjemmesiden under fanerne Værdigrundlag » Mission og Mål. 
Værdigrundlaget er meget synligt på hjemmesiden under fanerne Værdigrundlag og 
Mønstervirksomhedsmålsætning. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (vkrholding.dk), Årsregnskab 2001 og VKR Holdings 
Årsregnskabsmeddelse. 
 
3. Afsender  
Missionens afsender er VKR. 
Værdigrundlagets afsender er VKR. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales 
i tredje person og Villum Kann Rasmussens navn sættes under erklæringen. 
 
4. Interessenter  
Missionen omtaler: VKR; mennesker. 
Værdigrundlaget omtaler: en mønstervirksomhed; Villum Kann Rasmussen; firmagruppen; en 
række mønstervirksomheder; samfund; kunder, leverandører, medarbejdere af alle kategorier og 
aktionærer; andre virksomheder. 
 
5. Tema  
Missionens tema er “at bringe dagslys, frisk luft, udsyn og solenergi ind i menneskers hverdag”. 
Værdigrundlagets tema er hvad det vil sige “at være en mønstervirksomhed”, herunder tematiseres 
formål, mål, egenskaber og økonomi. 

http://www.vkrholding.dk/
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6. Sprog  
Missionen er meget kort (1 sætning), konkret og abstrakt. Erklæringen findes både på dansk og 
engelsk.  
Værdigrundlaget kort, konkret og abstrakt. Det er en tekst som både findes på dansk og engelsk. 
Der er intertekstuel reference til målerklæringen. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Mission indeholder ros og platheder. 
Værdigrundlaget indeholder ros og platheder. 
 
8. Argumentation  
Værdigrundlaget uddybes. 
 
9. Forpligtelse 
Missionen forpligter til hensigter om “at bringe dagslys, frisk luft, udsyn og solenergi ind i 
menneskers hverdag”. 
  
Værdigrundlaget forpligter VKR til hensigten om “at være en mønstervirksomhed”. Det uddybes 
med hensigter “at oparbejde en række mønstervirksomheder, som samarbejder på mønsterværdig 
måde. Idet der ved en mønstervirksomhed forstås: En virksomhed, som arbejder med 
samfundsnyttige produkter og behandler sine kunder, leverandører, medarbejdere af alle kategorier 
og aktionærer bedre end de fleste andre virksomheder”. Desuden forpligter de sig til handlingen om 
at indtjene “et overskud, der kan finansiere vækst og bevare økonomisk uafhængighed.” 
 
10. Identitet  
Missionen er essentiel.  
Værdigrundlaget er distinkt når det henviser til årstal og Villum Kann Rasmussen. 
 
11. Selvdefinition  
I værdigrundlaget beskrives VKR med ordet: “mønstervirksomhed”. 
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33. Egmont. MEFO. Omsætning 8.488 mio. kr.  

Vision24

Egmont´s vision is to be a world-class entertainment media house that creates quality entertainment 
for children and adults while they read, watch, listen and play.  
We want to be as good as the best of our competitors in the areas where we have chosen to compete 
and have fun while we do it. Striving to be world-class means that we challenge conventional 
wisdom in the entertainment world and actively exploit opportunities in all media available to us. 
We take quality entertainment seriously. Our basic requirement is good value for your money and 
time spent. Add that our products to kids should primarily entertain, but also stimulate learning, 
imagination and personal development. For other age groups we strive to provide good 
entertainment time, where our quality dimensions range from emotion to reflection.  
We expect all Egmont companies to create quality products that become the natural first choice of 
both children and adults. Egmont´s wide and colourful universe ranges from magazines, comics, 
books, activity and preschool products to film, TV programs, animation, video, cinemas, games and 
online services. 
 
04/01/02: http://www.egmont.com/online/index.asp?MenuId=1

Værdier 
Egmont is a network of very different companies in terms of geography, number of employees, 
business areas, portfolio and target groups. Irrespective of this diversity we all work from a set of 
basic values that are integrated into everything we do. It´s an approach to the world and the way we 
work, a question of attitude!  
 
Initiative is of utmost importance to us. All companies must create room for initiative. All 
employees are expected to take part in generating new ideas. Initiative is a question of seizing the 
opportunities in front of you instead of just standing idly by waiting for someone else to hand the 
opportunity to you. Everyone has to do his or her own part.  
 
Creativity is the core of everything we do. We depend on creativity to grow and develop. Creativity 
means constantly developing and reinventing products and work processes as well as ourselves.  
 
Cooperation within and across our many companies is fundamental to our universe. Cooperation is 
what makes a group able to achieve more than the individual sharing knowledge, ideas and 
inspiration unselfishly in order to improve both products and processes.  
 
Quality is inherent in every aspect of our activities. Quality is relative, only the perceived quality 

http://www.egmont.com/online/index.asp?MenuId=1
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counts and only the best perceived quality pays off. Our high standards for quality also mean that 
our products have to respect the values and ethics in the countries where we operate.  
 
Responsiveness is crucial. Responsiveness means being open to change, decisive and awake in a 
world and a field that changes constantly. Egmont wants to be among the best when it comes to 
detecting and acting on new market trends with speed. People thrive and give their best when they 
are having fun. This is our firm belief and one of our strengths. 
With our employees in focus, we create the world of quality entertainment that ensures Egmont a 
prominent position on the entertainment and media markets. Now and in the years to come. 
 
04/01/02: http://www.egmont.com/online/index.asp?MenuId=33

 
2. Synlighed 
Visionen var meget synlig på hjemmesiden som det første man så på deres hjemmeside, men det er 
siden blevet ændret.  
Missionen er utilgængelig. 
Værdierne var meget synlige på hjemmesiden under fanerne Egmont » Egmont the company » 
values.  
Vision og værdier er sidst i undersøgelsesperioden utilgængelige på hjemmesiden (undersøgt 
18/10/02 med søgemaskine). 
I bogen Egmont er vision og værdier meget synlige (henholdsvis s.6 og 8). På CD-rom er værdierne 
også meget synlige.  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (egmont.com), bogen Egmont (september 2000), 
Årsberetning 1999 (incl. CD-Rom) og Årsberetning 2001. 
 
3. Afsender 
Visionen afsender er et vi.  
Vædiernes afsender er et vi. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales i tredje 
person, fx “all employees are expected to…”.  
 
4. Interessenter 
Visionen omtaler: Egmont; children; adults; the best of our competitors; the entertainment world; 
kids; other age groups; all Egmont companies. 
Værdierne omtaler: Egmont´s network of different companies; employees; target groups; all 
companies; the values and ethics in the countries where we operate.  

http://www.egmont.com/online/index.asp?MenuId=33
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5. Tema 
Visionens tema er positionering og produktion, egenskaber, kvalitet og betydningen af “a world-
class entertainment media house that creates quality entertainment for children and adults while 
they read, watch, listen and play”. 
Værdiernes tema er uddybning af principperne “initiative”, “creativity”, “cooperation”, “quality” og 
“responsiveness” som beskriver handlinger og egenskaber, herunder tematiseres 
medarbejderrelationen og produktionen. 
 
6. Sprog 
Visionen er både abstrakt og konkret. Det er en svær tekst (lixtal 46). Den er på engelsk.  
Værdierne er lange og abstrakte. De er både tekst og i punktform. De er formuleret på engelsk og 
teksten skaber verdensbilleder. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen indeholder superlativet “to be as good as the best of our competitors” og er præget af 
platheder og rosende ord. 
Værdierne indeholder superlativet “among the best when it comes to detecting and acting on new 
market trends with speed”. 
 
8. Argumentation 
Visionen og værdierne uddybes og indeholder implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse  
Visionen forpligter Egmont generelt i forhold til hensigter som at være “a world-class entertainment 
media house that creates quality entertainment for children and adults”, til at være “as good as the 
best of our competitors” og til at “challenge conventional wisdom in the entertainment world and 
actively exploit opportunities in all media”. 
 
Værdierne forpligter Egmont generelt forhold til principperne “initiative”, dvs. “all companies must 
create room for initiative”, “creativity”, “cooperation”, “quality”, herunder hensigten om at “quality 
also mean that our products have to respect the values and ethics in the countries where we 
operate”, og “responsiveness”, dvs. “being open to change, decisive and awake in a world and a 
field that changes constantly”. Over for de ansatte forpligter Egmont sig i forhold til handlingen om 
at have dem i fokus og i forhold til “initiative” forpligtes alle ansatte til handlingen om at “take part 
in generating new ideas”. 
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10. Identitet 
Visionen indeholder distinkte træk fordi Egmonts produkter omtales.  
Værdierne er essentielle bortset fra sætningen “we create the world of quality entertainment that 
ensures Egmont a prominent position on the entertainment and media market”.  
 
11. Selvdefinition 
I visionen erklæres at Egmont vil være “a world-class entertainment media house that creates 
quality entertainment for children and adults while they read, watch, listen and play”. 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm


Bilag til Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation 

Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm 

125 

 

34. Rockwool International. BYGG. Omsætning 7.921 mio. kr. 

Forretningsgrundlag25  
Rockwool koncernens forretningsgrundlag er at udvikle, producere og sælge produkter, systemer 
og serviceydelser til formål, hvor stenuld er velegnet. Herudover at engagere sig i anden aktivitet, 
hvor koncernen har den fornødne ekspertise.  
Koncernens aktiviteter skal have en positiv indflydelse på miljøet samt på menneskers sikkerhed. 
Væksten skabes såvel organisk som ved akkvisitioner. Koncernen stræber efter at styrke sin position 
som markedsleder inden for stenuldsområdet med henblik på at skabe værditilvækst for aktionærer 
og kunder, gode arbejdsvilkår for medarbejderne samt på at give et bidrag til samfundsudviklingen i 
de lande, hvor koncernen er aktiv.  
 
(Årsberetning 2000:3) og 18/10/02 http://www.rockwool.com/sw3330.asp

 
2. Synlighed 
Vision og værdigrundlag er utilgængelige. 
På engelsk er forretningsgrundlaget meget synligt på hjemmesiden under fanerne About Rockwool » 
Mission. På dansk er forretningsgrundlaget svært tilgængeligt på hjemmesiden under fanerne Om 
Rockwool » Finansiel information » Rockwool international A/S' Årsberetning » Annual Report 
2000. 
 
Forretningsgrundlaget er meget synligt i Beretning og regnskab 1999 (s.5), Årsberetning 2000 (s.3) 
og i Årsrapport 2001 (s.3).  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiderne (rockwool.com og rockwool.dk), Beretning og regnskab 
1999, Årsberetning 2000, Årsrapport 2001 og Miljøredegørelse 1999. 
 
3. Afsender  
Forretningsgrundlagets afsender er Rockwool Koncernen. Der indikeres en autoritær afsender når 
medarbejderne omtales i tredje person. 
 
4. Interessenter 
Forretningsgrundlaget omtaler: Rockwool koncernen; miljøet; mennesker; stenuldsområdet; 
aktionærer og kunder; medarbejderne; samfundsudviklingen i de lande, hvor koncernen er aktiv. 
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5. Tema 
Forretningsgrundlagets tema er positionering og produktionen, dvs. “at udvikle, producere og sælge 
produkter, systemer og serviceydelser til formål, hvor stenuld er velegnet”. Herudover berøres 
vækst, miljø, medarbejderforhold og samfundsudvikling. 
 
6. Sprog 
Forretningsgrundlaget er kort, konkret og abstrakt. Det er en tekst som både findes på dansk og 
engelsk. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Forretningsgrundlaget indeholder positioneringen “Koncernen stræber efter at styrke sin position 
som markedsleder inden for stenuldsområdet”, rosende ord og platheder, fx “en positiv indflydelse 
på miljøet samt på menneskers sikkerhed”. 
 
8. Argumentation 
Forretningsgrundlaget uddybes. 
 
9. Forpligtelse 
Forretningsgrundlaget forpligter Rockwool i forhold til hensigten om at virksomhedens “aktiviteter 
skal have en positiv indflydelse på miljøet samt på menneskers sikkerhed”. Derudover forpligter 
Rockwool sig til “at styrke sin position som markedsleder inden for stenuldsområdet med henblik 
på at skabe værditilvækst for aktionærer og kunder, gode arbejdsvilkår for medarbejderne samt på 
at give et bidrag til samfundsudviklingen i de lande, hvor koncernen er aktiv”. 
 
10. Identitet 
Forretningsgrundlaget er distinkt fordi stenuld omtales. 
 
11. Selvdefinition 
I forretningsgrundlaget beskrives Rockwool med ordene: “markedsleder inden for 
stenuldsområdet”. 
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35. Odense Staalskibsværft. REDE. Omsætning 7.918 mio. kr. 

Vision 
Værftsgruppen skal være en førsteklasses skibsværftsgruppe – kendt og anerkendt som sådan. 
Værftsgruppen skal til stadighed være en lønsom del af A. P. Møller Gruppen.  
Værftsgruppen skal levere maritime transport- og serviceløsninger på højeste teknologiske niveau.  
Værftsgruppens teknologiske udvikling skal tage udgangspunkt i et tæt vidensamarbejde med 
universiteter og deltagelse i internationale projekter.  
Værftsgruppens produkter skal udvikles og produceres med stor hensyntagen til sikkerhed og miljø. 
Værftsgruppens virksomheder skal indgå aktivt i lokalsamfundenes udvikling.  
Værftsgruppen skal udvikle nye maritime produkter på forkant med det globale marked.  
Værftsgruppen skal udvikle en inspirerende og dynamisk virksomhedskultur, som tiltrækker, 
udvikler og fastholder dygtige og engagerede medarbejdere. 
 
(18/10/02: http://www.oss.dk/template.asp?TopMenuID=1&MenuID=1

 
2. Synlighed  
Visionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne Profil » Vision.  
Mission og værdigrundlag er utilgængelige. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (oss.dk), Årsberetning 1999 og Årsberetning 2001. 
 
3. Afsender  
Visionens afsender er værftsgruppen. Der indikeres en autoritær afsender når alle budskaberne 
udtrykkes ved anvendelse af et foreskrivende “skal”, fx “Værftsgruppen skal udvikle en 
inspirerende og dynamisk virksomhedskultur, som tiltrækker, udvikler og fastholder dygtige og 
engagerede medarbejdere”.  
 
4. Interessenter 
Visionen omtaler: Værftsgruppen; A.P. Møller Gruppen; universiteter; internationale projekter; 
miljø; værftsgruppens virksomheder; lokalsamfundenes udvikling; dygtige og engagerede 
medarbejdere.  
Visionen prioriterer: Værftsgruppen. 
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5. Tema 
Visionens tema er værftsgruppens økonomi, produktion, positionering, medarbejderforhold, miljø, 
samfund og udvikling. 
 
6. Sprog 
Visionen er abstrakt og konkret. Den er i punktform. Den findes på dansk og engelsk. Visionen er 
præskriptiv, dvs. foreskrivende, idet at ordet “skal” anvendes i hver eneste sætning. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen indeholder rosende ord og platheder, fx “Værftsgruppen skal udvikle en inspirerende og 
dynamisk virksomhedskultur, som tiltrækker, udvikler og fastholder dygtige og engagerede 
medarbejdere” 
 
8. Argumentation 
Ingen registrerede data.  
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter værftsgruppen i forhold til en række hensigter. Generelt skal de “være en 
førsteklasses skibsværftsgruppe”, “være en lønsom del af A. P. Møller Gruppen”, “levere maritime 
transport- og serviceløsninger på højeste teknologiske niveau” og udvikle og producere “med stor 
hensyntagen til sikkerhed og miljø”. Derudover forpligter de sig til at “teknologiske udvikling skal 
tage udgangspunkt i et tæt vidensamarbejde med universiteter og deltagelse i internationale 
projekter”, at “værftsgruppens virksomheder skal indgå aktivt i lokalsamfundenes udvikling”, at 
“udvikle nye maritime produkter på forkant med det globale marked” og at “udvikle en inspirerende 
og dynamisk virksomhedskultur, som tiltrækker, udvikler og fastholder dygtige og engagerede 
medarbejdere”. 
 
10. Identitet 
Visionen er distinkt fordi den henviser til maritime produkter, skibsværftsgruppen og A.P. Møller. 
 
11. Selvdefinition 
I visionen erklæres at “Odense Staalskibsværft skal være en førsteklasses skibsværftsgruppe”. 
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36. IBM Danmark. ITEL. Omsætning 7.684 mio. kr. 

Mission 
Company Mission 
At IBM, we strive to lead in the creation, development and manufacture of the industry’s most 
advanced information technologies, including computer systems, software, networking systems, 
storage devices and microelectronics. 
We translate these advanced technologies into value for our customers through our professional 
solutions and services businesses worldwide.  
 
18/10/02 http://www.ibm.com/annualreport/2001/company_mission/cm_index.html

 
2. Synlighed  
Vision og værdigrundlag er utilgængelige. 
Missionen er svært tilgængelig på hjemmesiden under fanerne Om IBM » Årsrapporter » 2000 IBM 
Annual Report.  
Missionen findes også svært tilgængelig i Annual Report 2000 (s.48).  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiderne (ibm.dk og ibm.com), Annual report 2000. 
 
3. Afsender 
Missionens afsender er et vi. 
 
4. Interessenter 
Missionen omtaler: IBM; the industry; customers. 
 
5. Tema 
Missionens tema er positionering og produktion, dvs. hvordan IBM “strive to lead in the creation, 
development and manufacture of the industry’s most advanced information technologies”, herunder 
tematiseres kunderelationen. 
 
6. Sprog 
Missionen er meget kort (2 sætninger), konkret og abstrakt tekst. Den er en tekst på engelsk, og 
referencerammen er IT-industrien. 
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7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Missionen indeholder superlativet “the industry’s most advanced information technologies”. 
 
8. Argumentation 
Missionen uddybes. 
 
9. Forpligtelse 
Missionen forpligter IBM generelt og over for deres kunder i forhold til hensigten om at “strive to 
lead in the creation, development and manufacture of the industry’s most advanced information 
technologies” og i forhold til handlingen om at “translate these advanced technologies into value for 
our customers through our professional solutions and services businesses worldwide”. 
 
10. Identitet 
Missionen er distinkt fordi der henvises til produktionen. 
 
11. Selvdefinition 
Ingen registrerede data. 
 

37. H. Lundbeck. MEDI. Omsætning 7.656 mio. kr. 

Vision 
The Lundbeck vision  
We have a clear vision: our goal is to become a world leader in psychiatry and neurology. 
Specialists in psychiatry, pioneers in neurology  
As a pharmaceutical manufacturer, Lundbeck is unique in that we focus solely on the treatment of 
diseases of the central nervous system. Our aim is to be a world leader in the development of 
pharmaceuticals for psychiatric and neurological disorders, and are pioneers of new treatments and 
new approaches.  
As specialists, our research and development is focused and concentrated. As specialists, we 
maintain close ties to our customers, establishing new links, building knowledge and developing 
new programmes. And as specialists, we are closer to the people suffering from psychiatric 
disorders and the people treating them. 
 
18/10/02 http://www.lundbeck.com/aboutus/Ourvision/Vision/default.asp

Mission 
Our mission  

http://www.lundbeck.com/aboutus/Ourvision/Vision/default.asp
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Lundbeck has a clear mission: to improve the quality of life for those suffering from psychiatric and 
neurological disorders. 
 
Never lose sight of those we want to help  
Our starting point is an in-depth understanding of the situation of patients suffering from diseases of 
the central nervous system. We know that a patient's quality of life can only be improved through 
increased knowledge and better treatment. Knowledge comes from discussion, debate, and 
communication. Better treatment comes from the sharing of ideas, methods, and techniques. In both 
cases, we must look beyond our company walls to find answers.  
By bringing together psychiatrists, neurologists, care providers, patients, and their families, we share 
knowledge, develop understanding, and help identify new and different areas of research. This, in 
turn, makes it possible for us to quickly identify the needs of patients and to translate research 
results into effective pharmaceuticals. 
In short, we achieve our mission because we never lose sight of those we want to help. 
 
Improving psychiatric understanding  
Sometimes effective treatments exist but only a fraction of those suffering are diagnosed and treated 
correctly.  
This is true for depression a psychiatric disease in which Lundbeck has significant specialist 
expertise. Thousands of people suffer from depression without knowing that the disease can, in fact, 
be treated effectively. Lundbeck works to increase awareness about the condition and to reduce the 
stigma, which unfortunately still surround depression. By encouraging people to seek treatment 
earlier, it is possible to manage depression better. 
As always, our overall purpose is to improve the quality of life for people with psychiatric and 
neurological disorders. 
 
18/10/02 http://www.lundbeck.com/aboutus/Ourvision/Mission/default.asp

Værdier 
Our core beliefs and values  
Lundbecks core beliefs and values describe the way we work, our management philosophy, and our 
character and norms. They are essential to us in fulfilling our vision, mission, and long-term goals. 
 
Core beliefs  
We have established a set of “house rules” we live by – called our core beliefs. These help us pull in 
the same direction and achieve our goals. They are:  
Our strength is specialization  
Speed is our weapon  

http://www.lundbeck.com/aboutus/Ourvision/Mission/default.asp
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Integration is our goal  
Results are the measure of our success  
Research is our foundation  
 
Values  
Our values reflect our fundamental character as a company and thus our employees. And these 
values also represent a promise to those who collaborate with us around the world.  
 
Our five core values are: 
Imagination  
Respect  
Confidence  
Ethics  
Dignity  
 
Imagination  
Research is the foundation of Lundbeck. It drives our thinking, shapes our planning, and ultimately 
determines our success.  
Research is a way of life for us. It calls for insight, imagination, and creativity – attributes we 
actively encourage in our staff. It calls for integration – the creation of skilful, efficient, 
multifunctional, and multicultural groups, working to restore the self-respect of those who suffer 
from diseases of the central nervous system. 
 
Respect  
Our philosophy is based on respect for the individual. We believe that every human being is unique 
and needs to be treated as such. No matter whether this person is a patient, a customer, or an 
employee, the products we provide, the way we work and the way we recruit all reflect the needs 
and wishes of the individual.  
 
Confidence  
We aim to help professionals to restore the self-confidence of their patients so these people can 
enjoy improved quality of life.  
 
Ethics  
We have a standard in how we act and how we behave in our daily lives.  
 
Dignity  
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We believe in building and maintaining the dignity of patients. 
 
18/10/02 http://www.lundbeck.com/aboutus/Ourvision/Values/default.asp

 
2. Synlighed 
Visionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne About us » Our vision. 
Missionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne About us » Our vision » Mission. 
Værdierne er meget synlige på hjemmesiden under fanerne About us » Our vision » Values. 
Visionen og missionen er delvist synlige i Årsrapport 2001 på indersiden af rapportens omslag.  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (lundbeck.com) og Årsrapport 2001.  
 
3. Afsender  
Visionens afsender er Lundbeck og et vi. 
Missionens afsender er Lundbeck og et vi. 
Værdiernes afsender er Lundbeck og et vi. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne 
omtales i tredje person. 
 
4. Interessenter  
Visionen omtaler: Lundbeck; our research; our customers; the people suffering from psychiatric 
disorders and the people treating them. 
 
Missionen omtaler: Lundbeck; those suffering from psychiatric and neurological disorders; those 
we want to help; patients suffering from diseases of the central nervous system; psychiatrists, 
neurologists, care providers, patients, and their families; thousands of people suffering from 
depression without knowing that the disease can be treated effectively. 
 
Værdierne omtaler: Lundbeck; our employees; those who collaborate with us around the world; our 
staff; multicultural groups working to restore the self-respect of those who suffer from diseases of 
the central nervous system, the individual; a patient; a customer; an employee; professionals; 
patients. 
 
5. Tema  
Visionens tema er produktionen og positionering som “a world leader in the development of 
pharmaceuticals for psychiatric and neurological disorders”. 
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Missionens tema er produktionen, dvs. forskellige handlinger som de forbinder med overskrifterne: 
“to improve the quality of life for those suffering from psychiatric and neurological disorders”, 
“never lose sight of those we want to help” og “improving psychiatric understanding”. 
 
Værdiernes tema er Lundbecks core beliefs og værdier, og de principper, hensigter, handlinger og 
egenskaber der forbindes med dem, herunder tematiseres forskning, medarbejderrelationen og 
patientrelationen.  
 
6. Sprog  
Visionen er både abstrakt og konkret. Det er en svær tekst (lixtal 52). Den er på engelsk.  
Missionen er lang, og både abstrakt og konkret. Den er en svær tekst (lixtal 54). Den er på engelsk.  
Værdierne er lang, og både abstrakte og konkrete. De er sammenhængende tekst og i punktform. De 
er på engelsk. Der henvises til visionen og missionen. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Visionen indeholder positioneringen “a world leader” og rosende ord. 
Missionen indeholder platheder. 
Værdierne indeholder platheder og rosende ord. 
 
8. Argumentation  
Visionen uddybes og indeholder implicit argumentation. 
Missionen uddybes og indeholder både implicit og eksplicit argumentation. 
Værdierne uddybes og indeholder implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter generelt Lundbeck til hensigten om at være “a world leader in the development 
of pharmaceuticals for psychiatric and neurological disorders”. Desuden forpligter de sig til 
handlinger når de skriver: “we maintain close ties to our customers” og “we are closer to the people 
suffering from psychiatric disorders and the people treating them”. 
 
Missionen forpligter Lundbeck til hensigten om at “improve the quality of life for those suffering 
from psychiatric and neurological disorders”. Derudover forpligter Lundbeck sig til handlinger når 
de skriver “never lose sight of those we want to help”, “increase awareness about the condition and 
to reduce the stigma, which unfortunately still surround depression. By encouraging people to seek 
treatment earlier, it is possible to manage depression better”.  
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Værdierne forpligter Lundbeck til principper og hensigter i forbindelse med “imagination, respect, 
confidence, ethics” og “dignity” over for dem som Lundbeck samarbejder med rundt i verdenen. 
Lundbeck forpligter sig til handlinger hensigter når de skriver “our philosophy is based on respect 
for the individual” og “no matter whether this person is a patient, a customer, or an employee, the 
products we provide, the way we work and the way we recruit all reflect the needs and wishes of the 
individual”. Desuden forpligter de sig til hensigten om at “help professionals to restore the self-
confidence of their patients”. 
 
10. Identitet  
Visionen er distinkt, da den omtaler produktionen og indeholder en selvbeskrivelse. 
Missionen er distinkt, da den omtaler produktionen. 
Værdierne er overvejede essentielle og indeholder kun et enkelt distinkt træk med sætningen: 
“working to restore the self-respect of those who suffer from diseases of the central nervous 
system”. 
 
11. Selvdefinition  
I Visionen beskrives Lundbeck med ordene: “pharmaceutical manufacturer”. 
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38. ØK. KONG. Omsætning 7.641 mio. kr. 

Kerneværdier 
Our Core Values 
 
Customers 
We listen to customers and strive to optimise external and internal customer satisfaction through 
providing products and services of high quality and value. 
 
Performance 
We believe in setting high standards and strive to exceed them. We recognise and reward superior 
results. 
 
Innovation 
We search for excellence in everything we do and believe in new ideas and creative solutions for 
continuous improvement. 
 
People 
We value teamwork and work together in pursuit of our Vision. We seek to create a learning 
organisation where employees respect each other, are motivated and have the opportunity for 
development. 
 
Integrity 
We demand openness and honesty in everything we do. We believe that every activity must be able 
to pass the test of public and internal scrutiny at all times. 
 
18/10/02 http://www.eac.com.sg/Aboutus/corevalues/index.asp

 
2. Synlighed 
Vision og mission er utilgængelige.  
Kerneværdierne er meget synlige på hjemmesiden under fanerne About Us » Our Core Values. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (eac.com.sg), Årsregnskab (1999 og 2000). 
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3. Afsender  
Kerneværdiernes afsender er et vi. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales i 
tredje person. 
 
4. Interessenter  
Kerneværdierne omtaler: ØK; customers; people; employees; public and internal scrutiny. 
 
5. Tema  
Kerneværdiernes tema er principper, egenskaber, hensigter og handlinger som ØK forbinder med 
kunderelationer, “performance”, innovation, mennesker og medarbejderrelationer, og integritet. 
 
6. Sprog  
Kerneværdierne er både abstrakte og konkrete. De er i punktform og på engelsk. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Kerneværdierne indeholder platheder og rosende ord. 
 
8. Argumentation  
Kerneværdierne uddybes.  
 
9. Forpligtelse 
Kerneværdierne forpligter ØK til handlinger, hensigter og principper når de skriver  
“we listen to customers and strive to optimise external and internal customer satisfaction through 
providing products and services of high quality and value”,  
“we believe in setting high standards and strive to exceed them. We recognise and reward superior 
results”, 
“we search for excellence in everything we do and believe in new ideas and creative solutions for 
continuous improvement”, 
“we value teamwork and work together in pursuit of our Vision. We seek to create a learning 
organisation where employees respect each other, are motivated and have the opportunity for 
development” og  
“we demand openness and honesty in everything we do. We believe that every activity must be able 
to pass the test of public and internal scrutiny at all times”. 
 
10. Identitet  
Kerneværdierne er essentielle. 
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11. Selvdefinition  
Ingen registrerede data. 
 

39. DSB. TRAN. Omsætning 7.609 mio. kr.  

Vision 
DSB’s vision  
At være effektiv, enkel og attraktiv for kunder og medarbejdere.  
 
DSB’s mål  
At gøre DSB til kundernes foretrukne leverandør af togtransport og tilknyttede serviceydelser ved  
at udvikle og drive en økonomisk sund virksomhed med lønsom vækst i passagertal samt tilknyttede 
aktiviteter  
at udnytte jernbanens fordele 
som en sikker, hurtig og miljøvenlig transportform  
at udvikle udfordrende, attraktive og konkurrencedygtige arbejdspladser i alle dele af DSB  
 
18/11/02: http://www.dsb.dk/2001/dsb/forside_2.htm

Mission 
DSB's mission  
To make DSB the customers' preferred provider of railway transport and related services by 
developing and operating a financially sound enterprise with profitable growth in passenger 
numbers and ancillary activities;  
exploiting the railway's advantages as a safe, fast and environment-friendly mode of transport;  
developing challenging, attractive and competitive workplaces across the whole of DSB.  
 
18/10/02: http://www.dsb.dk/english/company_profile/

 
2. Synlighed 
Vision og mission er svært tilgængelige på hjemmesiden under fanerne In English » Company 
Profile » DSB Vision og under In English » Company Profile » DSB Mission.  
Værdigrundlaget er utilgængeligt. 
Visionen er meget synlig i Årsrapport (1999 og 2000, henholdsvis s.3 og s.2).  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (dsb.dk), DSB Årsrapport (1999, 2000 og 2001). 
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3. Afsender 
Visionens afsender er DSB. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales i tredje 
person, fx “to be efficient, simple and attractive to customers and employees”.  
Missionens afsender er DSB. 
 
4. Interessenter 
Visionen omtaler: DSB; customers; employees. 
Missionen omtaler: DSB; customers; passengers; environment.  
 
5. Tema 
Visionens tema er egenskaberne at være “efficient, simple and attractive to customers and 
employees”. 
Missionens tema er positionering, økonomi, medarbejderrelationer og kunderelationer, dvs. at være 
kundernes “preferred provider of railway transport and related services”, “a financially sound 
enterprise” og en “challenging, attractive and competitive workplaces across the whole of DSB”. 
 
6. Sprog 
Visionen er meget kort og abstrakt (1 sætning). Den er både på dansk og engelsk. 
Missionen er kort og abstrakt (1 sætning). Den er på engelsk. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen indeholder platheder og rosende ord, fx “efficient, simple and attractive”.  
Missionen indeholder rosende ord og platheder, fx “a safe, fast and environment-friendly mode of 
transport; developing challenging, attractive and competitive”. Missionen indeholder 
positioneringen “the customers' preferred provider of railway transport”. 
 
8. Argumentation 
Visionen uddybes med mål. 
Missionen uddybes. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter DSB i forhold til hensigten om at være “efficient, simple and attractive to 
customers and employees”. 
Missionen forpligter DSB i forhold til hensigter om at gøre “DSB the customers' preferred provider 
of railway transport and related services by developing and operating a financially sound enterprise 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm


Bilag til Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation 

Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm 

140 

with profitable growth in passenger numbers and ancillary activities; exploiting the railway's 
advantages as a safe, fast and environment-friendly mode of transport; developing challenging, 
attractive and competitive workplaces across the whole of DSB”. 
 
10. Identitet 
Visionen er essentiel.  
Missionen er distinkt fordi DSB omtaler sig selv som “provider of railway transport and related 
services”. 
 
11. Selvdefinition 
I missionen erklæres at DSB vil være “customers' preferred provider of railway transport and 
related services”. 
 
 

40. NCC Danmark. ENTR. Omsætning 7.408. kr.  

Værdigrundlag 
Værdigrundlag 
 
Vi sikrer succes gennem vores troværdighed samt evne og vilje til nytænkning og samarbejde 
Succes er, når vi og vore samarbejdspartnere ikke alene afdækker og opfylder vore kunders 
forventninger, men yder en indsats, som kunderne oplever som ekstraordinær. Nytænkning er vores 
evne til konstant at finde og bruge de løsninger, der bedst opfylder kundernes behov. Samarbejde er, 
når alle deler viden og fælles ressourcer og bidrager til at nå de fælles mål. 
 
Ledelse er baseret på helhedssyn og tillid samt respekt for den enkelte 
Helhedssyn er, når den enkelte leder arbejder for både helheden og sit eget ansvarsområde. Tillid er 
troen på, at andre kan og vil. Derfor delegerer vi ansvar og beføjelser. Respekt er at behandle alle, 
som man selv ønsker at blive behandlet. 
 
Medarbejderen er en engageret, kompetent og ansvarlig deltager i et dynamisk fælleskab, 
hvor holdninger er vigtigere end regler 
Fællesskabet lever i en balance mellem central styring og decentral ledelse, hvor den enkelte 
arbejder for helheden og sit team. Den kompetente medarbejder er fagligt dygtig, øger konstant sin 
viden og erkender egne begrænsninger. Det er en selvfølge at søge og give støtte blandt kollegaer. 
Den ansvarlige medarbejder handler målrettet, tør tænke nyt og har evne, lyst og vilje til at træffe 
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beslutninger inden for sit område og møde nye udfordringer.  
 
Det er en afgørende værdi, at alle føler stolthed og glæde ved at være ansat i NCC 
 
21/10/0226: http://www.ncc.dk/om_ncc/forvent_lidt_mere.html

 
2. Synlighed 
Vision og mission er utilgængelige. 
Værdigrundlaget er meget synligt på hjemmesiden under fanerne NCC Danmark » Værdigrundlag. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (ncc.dk), Årsberetning (1999 og 2000), bladet NCC (januar 
2001). 
 
3. Afsender 
Værdigrundlaget afsender er et vi. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales i 
tredje person, fx “den ansvarlige medarbejder handler målrettet…”.  
 
4. Interessenter 
Værdigrundlaget omtaler: NCC; vore samarbejdspartnere; vore kunder; den enkelte leder; den 
engagerede, kompetente og ansvarlige medarbejder; fællesskabet; den enkelte arbejder; team; 
kollegaer.  
 
5. Tema 
Værdigrundlagets tema er egenskaber, kunderelationer, medarbejderrelationer, ledelse og 
betydningen af “succes gennem vores troværdighed samt evne og vilje til nytænkning og 
samarbejde”. 
 
6. Sprog 
Værdigrundlaget er abstrakt. Det er en blanding af punkter og tekst. Den er på dansk, og den skaber 
verdensbilleder. Teksten er beskrivende. Teksten indeholder stavefejl. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Værdigrundlaget indeholder superlativet “de løsninger, der bedst opfylder kundernes behov”, 
rosende ord og platheder, fx “den ansvarlige medarbejder handler målrettet, tør tænke nyt og har 
evne, lyst og vilje til at træffe beslutninger inden for sit område og møde nye udfordringer”. 
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8. Argumentation 
Værdigrundlaget uddybes og indeholder eksplicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Værdigrundlaget forpligter NCC i forhold til handlinger når de skriver: “yder en indsats, som 
kunderne oplever som ekstraordinær” og “konstant at finde og bruge de løsninger, der bedst 
opfylder kundernes behov”. Over for medarbejderne forpligtes NCC i forhold til handlingen om at 
delegere “ansvar og beføjelser”. 
 
10. Identitet 
Værdigrundlaget er essentielt. 
 
11. Selvdefinition 
Ingen registrerede data. 

 

41. G N Store Nord. ITEL. Omsætning 7.319 mio. kr. 

Vision  
Vision 
GN Great Nordic aims to generate a competitive return to its shareholders by developing, 
manufacturing and marketing intelligent solutions for personal communication, offering customers 
efficient communication solutions and developing its employees through a challenging environment.
 
Goals 
The Group's goals for the 2002-2004 period are to 
Bring earnings and cash flows from operating activities in line with the best in the respective  
industries; 
Improve the companies' market positions through organic growth and acquisitions; 
Exploit GN Great Nordic's core competences, technologies and brands on related markets  
offering attractive growth and earnings opportunities; and 
Provide timely and adequate information to the stock market so as to create the necessary  
conditions for a fair market valuation  
 
Strategy 
The highlights of GN Great Nordic's strategy for the 2002-2004 period are to 
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Ensure efficient integration of company acquisitions in GN ReSound 
Ensure that GN Netcom continues to win market share while retaining its profitability in line  
with that of its competitors 
Develop the activities within hearing instruments, headsets, audiological test equipment and  
related business areas through organic and acquisitive growth 
Maintain technology leadership by developing, manufacturing and marketing innovative,  
high-tech products 
Utilize the synergies across the Group's companies while encouraging each company to act  
in a flexible and market-oriented manner 
Introduce performance-related incentive schemes for its management and employees 
Create an inspirational working environment for all employees through value-based  
management focusing on personal development of each manager and specialist employees 
Spin off NetTest for the benefit of GN Great Nordic shareholders, but until then to retain and  
further develop the values in NetTest  
 
21/10/02: http://gngroup.gn.com/gn_group/gn_vision.htm  

Kerneværdier27

Human Resource (HR) Policy and Values  
A major HR task this year has been to integrate the Group’s five core values into the everyday 
working life of its 
employees. It is a process that will take several years, and one that runs parallel to the continuing 
adjustment of HR 
policies, among other things, develop the personal and professional skills of managers and 
specialists.  
 
The Core Values Are:  
Result orientation: making a targeted effort to perform each task and finish it; being efficient, 
quality-conscious and self-critical.  
 
Innovation: regarding development and change as natural, and accepting that success depends on 
the will to effect change.  
 
Accountability: taking responsibility for tasks and decisions, sticking to agreements made, and 
taking the initiative in solving problems as they arise or are detected.  
 
Commitment: becoming involved and creating motivation; showing pride by being part of the 
organization and working towards shared goals.  

http://gngroup.gn.com/gn_group/gn_vision.htm
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Openness: being open and honest in communicating, offering your opinion and sharing your 
knowledge with others.  
 
These values have become a part of employee performance reviews, which were introduced in the 
Group’s Danish companies in 1999 and will now be implemented abroad as well. For GN ReSound, 
the Group’s core values have been pivotal in the creation of a shared culture after the merger of GN 
Danavox and the ReSound Corporation. At SONOFON, so-called “cultural ambassadors” have been 
marketing these values to their colleagues. Implementation of the values has also been a top priority 
for GN Nettest and GN Netcom. The Group’s core values have also been put to the test during times 
of organizational change, e.g. at GN Netcom in England, whose structure has been radically 
changed and responsibility for production shifted to independent teams; outsourcing has also made 
it necessary to reduce the number of the company’s employees. Also in 1999, GN Great Nordic 
created and tested a concept for opinion surveys to measure, among other things, whether and how 
these values are actually implemented. The opinion survey process will begin in the spring of 2000. 
Finally, the Group’s core values will also be integrated into its international management training 
program.  
 
21/10/02: http://investor.gn.com/investor/ar99_p10.html#top

 
2. Synlighed 
Visionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne GN Group » GN Vision & Strategy. 
Missionen er utilgængelig. 
Værdier er svært tilgængelige på hjemmesiden under fanerne Investor » Financial Report » select 
year » Financial report 1999 » Human resource management.  
Visionen er meget synlig i Årsrapport (1999 og 2000, begge s.1). 
Værdierne er synlige i Årsrapport 1999 (s.20) og omtalt i Årsrapport 2000 (s.20).  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden, Årsrapport (1999 og 2000), GN Magasinet (december 
2000). 
 
3. Afsender 
Visionens afsender er GN. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales i tredje 
person. 
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Værdiernes afsender er Gruppen. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales i 
tredje person, fx “a major HR task this year has been to integrate the Group’s five core values into 
the everyday working life of its employees”. 
 
4. Interessenter 
Visionen omtaler: GN Great Nordic; shareholders; customers; employees. 
Værdierne omtaler: GN; employees; managers; specialists; the Group’s Danish companies; GN 
ReSound; GN Danavox; ReSound Corporation; SONOFON; colleagues; GN Nettest; GN Netcom; 
GN Netcom in England; GN Great Nordic.  
 
5. Tema 
Visionens tema er økonomi og produktion, dvs. aktionærernes afkast. 
Værdiernes tema er principperne “result orientation”, “innovation” “accountability”, 
“commitment”, “openness”, herunder tematiseres egenskaber, handlinger, værdiernes 
implementering og medarbejderrelationen. 
 
6. Sprog 
Visionen er en meget kort og abstrakt tekst (1 sætning). Den er på engelsk. 
Værdierne er lange og abstrakte. Teksten er en blanding af tekst og punkter og er overvejende 
beskrivende. Den er på engelsk. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen indeholder platheder. 
Værdierne indeholder platheder og rosende ord. 
 
8. Argumentation 
Visionen uddybes med mål og strategi.  
Værdierne uddybes. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter GN til hensigten om at “generate a competitive return to its shareholders by 
developing, manufacturing and marketing intelligent solutions for personal communication, 
offering customers efficient communication solutions and developing its employees through a 
challenging environment”. 
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Værdierne forpligter GN generelt i forhold til principper og hensigter ved ordene “result 
orientation”, “innovation” “accountability”, “commitment” og “openness”. GN forpligter sig til 
hensigten om at integrere værdierne “into everyday working lifes of its employees”.  
 
10. Identitet 
Visionen er essentiel.  
Værdierne er essentielle, men den efterfølgende omtale af dem er distinkt på grund af at forskellige 
GN selskaber nævnes. 
 
11. Selvdefinition 
Ingen registrerede data. 
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42. Akzo Nobel. KEMI. Omsætning 7.256 mio. kr.  

Alternativ til mission 
Our Company 
Akzo Nobel is a multicultural company. We are market-driven and technology-based, serving 
customers throughout the world with healthcare products, coatings, and chemicals. Akzo Nobel 
conducts its diversified activities through Business Units, which report directly to the Board of 
Management. We maintain a product portfolio with leading positions in important market segments. 
 
Our People 
Akzo Nobel regards people as its most important resource. We foster leadership, individual 
accountability, and teamwork. Our employees are professionals whose entrepreneurial behavior is 
result-oriented and guided by personal integrity. They strive for the success of their own units in the 
interests of Akzo Nobel as a global company. In return, our employees can count on opportunities 
for individual and professional development in an international working environment. We offer 
them rewarding and challenging assignments with room for initiative.  
 
Our Commitments 
We will focus our efforts on the success of our customers. We will provide competitive returns on 
our shareholders' investments. We will create an attractive working environment for our employees. 
We will conduct our activities in a socially responsible manner.  
 
Our Ambition 
To be the first choice of customers, shareholders and employees, and to be a respected member of 
society. 
 
21/10/02: http://www.akzonobel.com/company/statement.asp

Alternativ til værdier 
Business Principles 
As stated in the Company Statement it is Akzo Nobel's ambition to be the first choice of customers, 
shareholders, and employees, and to be a respected member of society.  
 
In the spirit of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines 
for Multinational Enterprises, the Business Principles set out the core values that should underlie the 
conduct of all Akzo Nobel companies in order to fulfill our ambition. In this respect Akzo Nobel's 
General Business Principles apply equally to our business transactions throughout the world and to 
the individual behavior of employees in conducting Akzo Nobel's business. This text also brings 
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together the main Akzo Nobel responsibilities for other specific policy areas.  
 
The General Business Principles leave business unit management and country management free to 
specify further local rules of business conduct, provided such rules are consistent with our core 
values and with safeguarding Akzo Nobel's good reputation worldwide. 
 
It is the responsibility of the Board of Management and each Business Unit Manager to ensure that 
Akzo Nobel's General Business Principles are communicated to and observed by Akzo Nobel 
employees. In addition, Akzo Nobel regards the application of its General Business Principles of 
prime importance in decisions to enter into or continue relationships with contractors and suppliers, 
and to participate in joint ventures. 
 
1. Core Values 
Akzo Nobel strives to meet high standards of performance and behavior based on the Company's 
core values of business conduct. These core values are:  
entrepreneurial spirit  
personal integrity  
social responsibility.  
 
2. Responsibilities 
Akzo Nobel is committed to creating long-term value for its customers, shareholders, employees 
and society, recognizing that sustainable profit is essential for the continuity of its business. 
 
We will focus our efforts on the success of our customers. In this respect it is our responsibility to 
provide customers with products and services that offer value in terms of price and quality, and that 
meet high health, safety, and environmental standards. 
 
We will provide competitive returns on our shareholders' investments. In this respect it is our 
responsibility to take due account of the expectations of our investors.  
 
We will create an attractive working environment for our employees. In this respect it is our 
responsibility to recruit, hire and promote employees on the sole basis of suitability for the job, to 
stimulate their individual and professional development, and to provide safe and healthy working 
conditions. It is also our responsibility to prohibit harassment of any kind and exploitation of child 
labor.  
 
We will conduct our activities in a socially responsible manner. In this respect we observe the laws 
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of the countries in which we operate, support fundamental human rights in line with the legitimate 
role of business and give proper regard to health, safety and the environment consistent with our 
commitment to contribute to sustainable development. 
 
3. Free enterprise 
Akzo Nobel supports the principles of free enterprise and fair competition. The Company aims to 
meet customer's needs faster, better, and more distinctively than our competitors. To this end, Akzo 
Nobel will compete vigorously but fairly, and within the framework of applicable competition laws.
 
4. Business integrity 
Akzo Nobel insists on integrity and fairness in all aspects of its business operations.  
Bribery and any other form of unethical business practice is prohibited.  
Akzo Nobel employees are expected to avoid all situations in which their personal or financial 
interests may conflict with the Company's interest.  
All business transactions shall be accurately and completely recorded in accordance with the 
Company's accounting principles and local laws and can be subject to audit.  
 
5. Community activities 
Akzo Nobel companies are encouraged to support community activities.  
Akzo Nobel companies are to give their employees the opportunity to play an active role in societal 
matters – for example, through community or educational programs - unless participation in these 
activities creates a conflict of interest.  
Akzo Nobel companies are not to make payments to political parties, or their institutions, agencies, 
or representatives.  
 
6. Communication 
Akzo Nobel recognizes that in view of the scope of its activities, the impact they have on 
stakeholders, and the public role the Company fulfills, proper communication is essential. Subject to 
any overriding considerations of confidentiality, Akzo Nobel companies endeavor to communicate 
with others in an open, factual, and timely manner. 
 
7. Compliance 
The Board of Management will not hold management accountable for any loss of business resulting 
from compliance with Akzo Nobel's General Business Principles, and will see to it that no employee 
suffers as a consequence of reporting a breach or suspected breach of these principles. 
 
21/10/02: http://www.akzonobel.com/company/principles.asp
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2. Synlighed 
Visionen, missionen og værdigrundlaget er utilgængelige. 
Erklæringen Company Statement er, som alternativ til en mission, meget synlig på hjemmesiden 
under fanerne Our Company » Our Values » Company Statement. 
Erklæringen Company Statement er, som alternativ til en mission, meget synlig på hjemmesiden i 
Annual Report 2000 på indersiden af forsiden.  
Erklæringen Business Principles, som alternativ til et værdigrundlag, er meget synlig på 
hjemmesiden under fanerne Our Company » Our Values » Business Principles. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (akzonobel.com), Annual Report 2000, Annual Report on 
Health, Safety and Environment 1999. 
 
3. Afsender 
Afsender af erklæringen Company Statement er et vi. Der indikeres en autoritær afsender når 
medarbejderne omtales i tredje person, fx “our employees can count on opportunities for individual 
and professional development in an international working environment. We offer them rewarding 
and challenging assignments with room for initiative”. 
Afsender af erklæringen Business Principles er Akzo Nobel og et vi. Der indikeres en autoritær 
afsender når medarbejderne omtales i tredje person. 
 
 
4. Interessenter 
Erklæringen Company Statement omtaler: Akzo Nobel; customers throughout the world; Business 
Units; the Board of Management; people; our employees; our shareholders; society. 
 
Erklæringen Business principles omtaler: Akzo Nobel; customers, shareholders, and employees; 
society; OECD; Multinational Enterprises; all Akzo Nobel companies; our business transactions 
throughout the world and to the individual behavior of employees in conducting Akzo Nobel's 
business; business unit management and country management; the Board of Management and each 
Business Unit Manager; contractors and suppliers; high health, safety, and environmental standards; 
our investors; working environment for our employees; child labor; the laws of the countries in 
which we operate; fundamental human rights; our competitors; competition laws; unethical 
business; Company's accounting principles and local laws; community activities; political parties, 
or their institutions, agencies; representatives; stakeholders. 
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5. Tema 
Temaet i erklæringen Company Statement er produktion, positionering, medarbejderrelationen, 
kunderelationen, økonomi og virksomhedens egenskaber, handlinger og forpligtelser. 
Temaet i erklæringen Business Principles er positionering og handlinger, hensigter og principper 
som Akzo Nobel forbinder med: Core Values, Responsibilities, Free enterprise, Business integrity, 
Community activities, Communication og Compliance, heriblandt tematiseres 
medarbejderrelationen, kunderelationen, økonomi, samfund og miljø.
 
6. Sprog 
Erklæringen Company Statement er både konkret og abstrakt. Den er på engelsk og fremstår både 
som tekst og punkter. Den er overvejende beskrivende. 
Erklæringen Business principles er lang, og både konkret og abstrakt. Den fremstår både som tekst 
og i punktform. Den er på engelsk. Der optræder intertekstualitet da der henvises til erklæringen 
Company Statement. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Erklæringen Company Statement indeholder positioneringen “the first choice”, rosende ord og 
platheder, fx “we will conduct our activities in a socially responsible manner”. 
Erklæringen Business Principles indeholder positioneringen “the first choice”, rosende ord og 
platheder. 
 
8. Argumentation 
Erklæringen Company Statement og erklæringen Business Principles uddybes og indeholder 
implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Erklæringen Company Statement forpligter Akzo Nobel i forhold til handlinger når de skriver “our 
employees can count on opportunities for individual and professional development in an 
international working environment. We offer them rewarding and challenging assignments with 
room for initiative”. Derudover forpligter Akzo Nobel sig i forhold til hensigter når de skriver “we 
will focus our efforts on the success of our customers. We will provide competitive returns on our 
shareholders' investments. We will create an attractive working environment for our employees. We 
will conduct our activities in a socially responsible manner”. 
 
Erklæringen Business Principles forpligter Akzo Nobel til hensigten om at “the Business Principles 
set out the core values that should underlie the conduct of all Akzo Nobel companies”. Erklæringen 
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forpligter også til handlingerne om at “Akzo Nobel's General Business Principles apply equally to 
our business transactions throughout the world and to the individual behavior of employees in 
conducting Akzo Nobel's business” og om at “General Business Principles leave business unit 
management and country management free to specify further local rules of business conduct, 
provided such rules are consistent with our core values and with safeguarding Akzo Nobel's good 
reputation worldwide”. 
 
Erklæringen Business Principles forpligter “the Board of Management and each Business Unit 
Manager” til handlingen om at sikre at “Akzo Nobel's General Business Principles are 
communicated to and observed by Akzo Nobel employees”.  
Erklæringen Business Principles forpligter Akzo Nobel generelt til hensigten om at stræbe efter at 
møde “high standards of performance and behavior based on the Company's core values of business 
conduct”. Derudover forpligter erklæringen Business Principles Akzo Nobel til principperne 
“entrepreneurial spirit, personal integrity, social responsibility” i kerneværdierne.  
Erklæringen Business Principles forpligter Akzo Nobel til hensigter når de skriver “Akzo Nobel is 
committed to creating long-term value for its customers, shareholders, employees and society, 
recognizing that sustainable profit is essential for the continuity of its business”, 
“We will focus our efforts on the success of our customers. In this respect it is our responsibility to 
provide customers with products and services that offer value in terms of price and quality, and that 
meet high health, safety, and environmental standards”, 
“We will provide competitive returns on our shareholders' investments. In this respect it is our 
responsibility to take due account of the expectations of our investors”, 
“We will create an attractive working environment for our employees. In this respect it is our 
responsibility to recruit, hire and promote employees on the sole basis of suitability for the job, to 
stimulate their individual and professional development, and to provide safe and healthy working 
conditions. It is also our responsibility to prohibit harassment of any kind and exploitation of child 
labor”, 
“We will conduct our activities in a socially responsible manner. In this respect we observe the laws 
of the countries in which we operate, support fundamental human rights in line with the legitimate 
role of business and give proper regard to health, safety and the environment consistent with our 
commitment to contribute to sustainable development”. 
 
Derudover forpligter de sig til handlinger og hensigter når de skriver: “Akzo Nobel supports the 
principles of free enterprise and fair competition. The Company aims to meet customer's needs 
faster, better, and more distinctively than our competitors. To this end, Akzo Nobel will compete 
vigorously but fairly, and within the framework of applicable competition laws”, “Bribery and any 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm


Bilag til Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation 

Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm 

153 

other form of unethical business practice is prohibited”, “all business transactions shall be 
accurately and completely recorded in accordance with the Company's accounting principles and 
local laws”, “Akzo Nobel companies are to give their employees the opportunity to play an active 
role in societal matters”, “Akzo Nobel companies are not to make payments to political parties, or 
their institutions, agencies, or representatives”, “Akzo Nobel companies endeavor to communicate 
with others in an open, factual, and timely manner”. 
 
Erklæringen Business Principles forpligter til hensigter med ordene “The Board of Management 
will not hold management accountable for any loss of business resulting from compliance with 
Akzo Nobel's General Business Principles, and will see to it that no employee suffers as a 
consequence of reporting a breach or suspected breach of these principles”. 
 
10. Identitet 
Erklæringen Company Statement er essentiel bortset fra én sætning hvor produkterne nævnes. 
Erklæringen Business Principles er overvejende essentiel, selvom Akzo Nobel nævner sig selv 21 
gange. 
 
11. Selvdefinition 
I Company Statement beskrives Akzo Nobel med ordene: “a multicultural company. We are 
market-driven and technology-based, serving customers throughout the world with healthcare 
products, coatings, and chemicals”. 
 

43. Nomeco. MEDI. Omsætning 6.843 mio. kr. 

Mission 
Det er Nomeco's mission at gennemføre værdiskabende distribution af produkter og informations-
strømme inden for sundhedssektoren. Med andre ord at levere varer og viden om vejen til sundhed. 

Værdier 
Realiseringen af vores idégrundlag bygger på et sæt af værdier: 
Nomeco er som landsdækkende lægemiddelgrossist bevidst om sit ansvar for et højt kvalitets- og 
serviceniveau og om sin forpligtelse til at garantere forsyningssikkerheden.  
Nomeco vil gennem en fleksibel og effektiv organisation og gennem fortsatte investeringer i 
rationelle varehåndteringssystemer og avanceret IT-teknologi sikre lavest mulige omkostninger til 
distribution af lægemidler i Danmark - under hensyntagen til vores langsigtede forretningsmæssige 
grundlag.  
Nomeco vil koncentrere sine hovedaktiviteter om den del af logistikkæden, der omfatter 
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varehåndtering, distribution og informationsteknologi.  
Nomeco vil bevare og udbygge forbindelsen til myndigheder og relevante brancheorganisationer 
med det formål at have størst mulig indflydelse på selskabets fremtidige situation.  
Nomeco vil anvende de nødvendige ressourcer til deltagelse i arbejdet i internationale 
organisationer.  
Nomeco vil gennem løbende ajourføring af selskabets viden om miljømæssige forhold skabe 
grundlag for ansvarlig miljøadfærd ved systematisk inddragelse af miljømæssige aspekter ved 
gennemførelse af beslutninger.  
Nomeco vil gennem en hensigtsmæssig personale- og uddannelsespolitik sikre, at selskabet opfattes 
som en god arbejdsplads, og at medarbejderne til stadighed besidder det engagement og de 
kvalifikationer, der gør Nomeco til den bedste samarbejdspartner inden for sit aktivitetsområde. 
 
Mission og værdier 21/10/02: http://www.nomeco.dk/itf/HomePage.Nsf/web/profilmissiondk

 
2. Synlighed  
Visionen er utilgængelig. 
Mission og værdier er meget synlige på hjemmesiden under fanerne Firmaprofil » Mission og 
Værdier. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiderne (nomeco.dk og tamro.com), Tamro Annual Report (1999 
og 2000). 
 
3. Afsender 
Missionens afsender er Nomeco. 
Værdiernes afsender er Nomeco. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales i 
tredje person, fx “Nomeco vil gennem en hensigtsmæssig personale- og uddannelsespolitik sikre, at 
selskabet opfattes som en god arbejdsplads, og at medarbejderne til stadighed besidder det 
engagement og de kvalifikationer, der gør Nomeco til den bedste samarbejdspartner inden for sit 
aktivitetsområde”. 
 
4. Interessenter 
Missionen omtaler: Nomeco; sundhedssektoren. 
Værdierne omtaler: Nomeco; den del af logistikkæden der omfatter varehåndtering; myndigheder; 
relevante brancheorganisationer; internationale organisationer; miljø; personale; medarbejderne. 
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5. Tema 
Missionens tema er produktionen, dvs. at “levere varer og viden om vejen til sundhed”. 
Værdiernes tema er handlinger i forhold til produktionen, medarbejderrelationer, investeringer, 
myndigheder, brancheorganisationer, miljø og personale- og uddannelsespolitik. 
 
6. Sprog 
Missionen er meget kort (1 sætning) og abstrakt tekst. Den findes både på dansk og engelsk. 
Værdierne er både konkrete og abstrakte. De en blanding af tekst og punktform. Den findes både på 
dansk og engelsk. Det er bemærkelsesværdigt at 6 ud missionens 8 sætninger begynder med 
“Nomeco vil”. Der er intertekstualitet i teksten når der refereres til et idégrundlag. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Værdierne indeholder superlativerne “den bedste samarbejdspartner”, “lavest mulige omkostninger” 
samt rosende ord og platheder. 
 
8. Argumentation 
Missionen uddybes. 
Værdierne uddybes og indeholder implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Missionen forpligter Nomeco generelt til handlingen om “distribution af produkter og 
informationsstrømme inden for sundhedssektoren”. 
 
Værdierne forpligter Nomeco i forhold til hensigter om at  
“sikre lavest mulige omkostninger til distribution af lægemidler i Danmark”,  
“koncentrere sine hovedaktiviteter om (…) varehåndtering, distribution og informationsteknologi”, 
“bevare og udbygge forbindelsen til myndigheder og relevante brancheorganisationer med det 
formål at have størst mulig indflydelse på selskabets fremtidige situation”,  
“anvende de nødvendige ressourcer til deltagelse i arbejdet i internationale organisationer”,  
“skabe grundlag for ansvarlig miljøadfærd ved systematisk inddragelse af miljømæssige aspekter 
ved gennemførelse af beslutninger” og 
“at selskabet opfattes som en god arbejdsplads, og at medarbejderne til stadighed besidder det 
engagement og de kvalifikationer, der gør Nomeco til den bedste samarbejdspartner inden for sit 
aktivitetsområde”. 
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10. Identitet 
Missionen er overvejende essentiel.  
Værdierne er distinkte fordi produktion og unikke detaljer omtales. 
 
11. Selvdefinition 
I værdierne beskrives Nomeco med ordene: “landsdækkende lægemiddelgrossist”. 
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44. DaimlerChrysler Skandinavian. BILH. Omsætning 6.709 mio. kr.  

Vision 
At DaimlerChrysler we share a vision for the future. Doing what we have always done – but even 
more efficiently. Harnessing our expertise, energy, experience and global resources. Partnering with 
other technology leaders to build the best cars, trucks and buses - for all our customers, in all our 
markets. All this to deliver the future first. And to deliver long-term value for shareholders.  
 
18/02/02: http://www.daimlerchrysler.com/index_e.htm

Mission 
Vi vil gøre turen mere værd. Vor mission er at forene to fremragende foretagender til én global 
virksomhed, der skal være den ledende og mest respekterede producent og leverandør af køretøjer 
og relaterede produkter og ydelser.  
Den position vil vi opnå ved til stadighed at begejstre vore kunder med innovative produkter og 
ydelser af høj kvalitet, som er skabt af engagerede medarbejdere, perfekte processer og vore unikke 
varemærker.  
 
21/10/02: http://www.daimlerchrysler.dk/content/maal/intro_maal.htm

 
2. Synlighed 
Visionen var meget synlig på hjemmesiden under fanen Company at a Glance.  
Missionen er meget synlig på hjemmesiden under fanen Vore mål og holdninger.  
Værdigrundlaget er utilgængeligt. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiderne (daimlerchrysler.com og daimlerchrysler.dk), 
Koncernregnskab og årsregnskab for 1999. 
 
3. Afsender 
Visionen og missionens afsender er et vi. 
 
4. Interessenter 
Visionen omtaler: DaimlerChrysler; other technology leaders; all our customers; shareholders.  
Missionen omtaler: DaimlerChrysler; kunder; medarbejdere.  
Missionen prioriterer: DaimlerChrysler. 
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5. Tema 
Visionens tema er produktion, positionering og økonomi.  
Missionens tema er produktion og positionering, herunder tematiseres innovation, 
medarbejdereforhold og kunderrelationen. 
 
6. Sprog 
Visionen er kort og abstrakt. Det er en sammenhængende tekst på engelsk.  
Missionen er kort og abstrakt. Det er en dansk tekst. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen indeholder superlativet “the best cars, trucks and buses” og rosende ord. Missionen 
anvender et superlativ og positionering med sætningen “den ledende og mest respekterede 
producent”. Den indeholder desuden rosende ord og platheder. 
 
8. Argumentation 
Visionen og missionen uddybes. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter DaimlerChrysler i forhold til hensigter som at gøre det de altid har gjort mere 
effektivt og til at indgå partnerskaber for at bygge “the best cars, trucks and buses” og endelig til at 
levere afkast til aktionærerne. 
 
Missionen forpligter DaimlerChrysler i forhold til hensigter når de skriver “vor mission er at forene 
to fremragende foretagender til én global virksomhed, der skal være den ledende og mest 
respekterede producent og leverandør af køretøjer og relaterede produkter og ydelser” og til 
handlinger når de skriver “den position vil vi opnå ved til stadighed at begejstre vore kunder med 
innovative produkter og ydelser af høj kvalitet, som er skabt af engagerede medarbejdere, perfekte 
processer og vore unikke varemærker”. 
 
10. Identitet 
Visionen og mission er essentielle bortset fra de to sætninger hvor produkterne omtales. 
 
11. Selvdefinition 
I missionen erklæres at DaimlerChrysler “skal være den ledende og mest respekterede producent og 
leverandør af køretøjer og relaterede produkter og ydelser”. 
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45. NKT Holding. MASK. Omsætning 6.426 mio. kr. 

Vision 
Visionen: NKT vil - i en dynamisk proces –udvikle sig til en vækst- og udviklingsorienteret 
industrikoncern. Med udgangspunkt i NKTs teknologiske fundament skal gruppen af udviklings- og 
vækstselskaber udbygges til en sammenhængende portefølje – fokuseret inden for udvalgte 
kompetenceområder. NKT Cables og Nilfisk-Advance skal positioneres som toneangivende 
leverandører til det internationale marked. 
 
Technologies creating value 
Som industriel leverandør af tekniske produkter har den teknologibaserede forretningsudvikling 
altid været en del af vores virke.  
 
Størsteparten af NKTs selskaber fremstiller produkter, der er skabt med henblik på at indgå i en 
større helhed. Hvad enten der er tale om mikrokomponenter eller store kabelsystemer har de en 
fundamental rolle som værdiskabelseselement i en samlet leverance, der tilbyder effektivitet, øget 
komfort eller måske helt nye funktionaliteter.  
 
NKT har igennem årene været engageret i et utal af forskelligartede forretninger. Disse har alle 
bidraget til opbygning af vores kompetencer og givet bredde og dybde i vores knowhow som 
teknologi- og forretningsudvikler. 
 
Grundlæggende er vores virke baseret på evnen til at kunne omsætte forskningsmæssige 
landvindinger til kommercielle produkter.  
 
I det NKT, der eksisterer i dag, satser vi på vores særlige kompetencer indenfor opto- og 
halvlederteknologier, microsystemer, superlederteknologi, polymer- og overfladeteknologi og 
miljøteknologi - kompetencer, der har rod i den materialeteknologiske knowhow, som er vores 
egentlige fundament. 
 
Fokusering 
I erkendelse af at det fremover vil være efterspørgslen efter hurtigere, bedre og billigere tekniske 
produkter, der driver udviklingen, besluttede vi medio 1999 at satse langt mere systematisk på vores 
kompetencer og track record som teknologi- og forretningsudvikler frem for på vores traditioner for 
primært at drive etablerede fremstillingsvirksomheder.  
 
Siden Vision 2005 blev søsat, har vi yderligere målrettet vores satsning, således at NKT i dag 
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fokuserer sin indsats imod udvikling af nye forretningsaktiviteter indenfor områderne: optiske 
komponenter, life science komponenter samt udvalgte materialeteknologiske områder. 
 
Det er udgangspunktet, at de af vores udviklingsselskaber, der kommer til at markere sig som 
potentiel toneangivende aktør på deres respektive markeder, skal videreføres som 
vækstvirksomheder i NKT koncernen og dermed bidrage til vores fremtidige værdiskabelse. 
 
Aktivt ejerskab 
Ansvaret for at vi kan gennemføre Vision 2005 strategien med succes ligger i koncernens to 
basisselskaber NKT Holding og NKT Research & Innovation. 
 
De kompetencer, der ligger i disse to organisationer inkluderer et højt niveau af både teknologisk 
ekspertise (NKT Research), erfaring med udvikling af nye forretninger (NKT Innovation) samt 
ekspertise inden for virksomhedsdrift og forretningssystemer (NKT Holding).  
 
Omdrejningspunktet i NKTs aktive ejerskab er at fokusere på den teknologibaserede 
forretningsudvikling og i fortsættelse heraf yde aktiv support til de udviklingsselskaber, der bliver 
stiftet, således at ledelsen i disse mindre selskaber kan fokusere deres indsats omkring udvikling af 
virksomhedens teknologiske og kommercielle grundlag.  
 
En systematisk kortlægning af de enkelte medarbejderes kompetencer og erfaringsgrundlag i NKT 
Holding og NKT Research & Innovation har ført til etableringen af “NKT Competence Net” der har 
en central rolle som udvikler, stifter og idriftsætter af NKTs nye udviklingsselskaber.  
 
02/07/02: http://www.nkt.dk/dk/nkt/vision.php4  

 
2. Synlighed 
Visionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne Om NKT » Vision 2005.  
Mission og værdigrundlag er utilgængelige. 
Vision er meget synlig i Årsrapport 2000 (s.9) og omtales i Årsrapport 1999.  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (nkt.dk), Årsrapport (1999 og 2000). 
 
3. Afsender 
Visionens afsender er NKT. 
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4. Interessenter 
Visionen omtaler: NKT; gruppen af udviklings- og vækstselskaber; NKT Cables; Nilfisk-Advance; 
NKTs selskaber; etablerede fremstillingsvirksomheder; nye forretningsaktiviteter inden for 
områderne: optiske kommunikationskomponenter, life science komponenter samt udvalgte 
materialeteknologiske områder; vækstvirksomheder i NKT koncernen; ledelsen i mindre selskaber 
og medarbejdere; de enkelte medarbejdere; NKT Holding; NKT Research; NKT Innovation.  
Visionen prioriterer: NKT.  
 
5. Tema 
Visionens tema er produktionen, positionering, kompetencer og det teknologiske fundament, 
herunder tematiseres medarbejderforhold. 
 
6. Sprog 
Visionen er lang og konkret. Det er en meget svær tekst (lixtal 56). Den findes både på dansk og 
engelsk. Der anvendes en intern referenceramme. Teksten er overvejende beskrivende. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen indeholder enkelte rosende ord og platheder, fx “hvad enten der er tale om 
mikrokomponenter eller store kabelsystemer har de en fundamental rolle som 
værdiskabelseselement i en samlet leverance, der tilbyder effektivitet, øget komfort…”. 
 
8. Argumentation 
Visionen uddybes og indeholder implicit argumentation. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter NKT i forhold til hensigten om “i en dynamisk proces – [at] udvikle sig til en 
vækst- og udviklingsorienteret industrikoncern. Med udgangspunkt i NKTs teknologiske fundament 
skal gruppen af udviklings- og vækstselskaber udbygges til en sammenhængende portefølje – 
fokuseret inden for udvalgte kompetenceområder. NKT Cables og Nilfisk-Advance skal 
positioneres som toneangivende leverandører til det internationale marked”. 
 
10. Identitet 
Visionen er distinkt da produktion og selskaber omtales. 
 
11. Selvdefinition 
I visionen beskrives NKT med ordene: “industriel leverandør af tekniske produkter”. 
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46. Hydro Texaco Holdings. ENER. Omsætning 6.300 mio. kr.  

Vision 
Vision og værdigrundlag 
 
Det ledende energiselskab  
At være et energiselskab betyder, at vi vil handle med en bred vifte af energiprodukter. Udover 
olieprodukter handler vi med el og biobrændsel, og i fremtiden forventer vi ligeledes at kunne 
handle med gas, når dette marked liberaliseres. 
For at være det ledende energiselskab, er vi parate til at påtage os rollen som markedsleder på de 
områder vi arbejder med. Som markedsleder forventer vi ikke nødvendigvis at have den største 
markedsandel, men at vi bliver opfattet af forbrugerne, som et innovativt selskab, der tør gå foran på 
en række områder, f.eks. E-handel. Det betyder også, at omverdenen opfatter os som det selskab, der 
er længst fremme teknologisk og vidensmæssigt indenfor de produkter, vi handler med. 
 
Det mest attraktive energiselskab 
Vi ønsker at være det mest attraktive energiselskab for vore kunder, samarbejdspartnere og 
medarbejdere. En naturlig del af det at være et attraktivt selskab er, at vi kan sige, vi har succes. De 
økonomiske resultater er en del af succesen, men langt fra det hele. Succes for Hydro Texaco skal 
måles på kundernes og medarbejdernes mening om selskabet. At fremstå som et attraktivt selskab 
handler mest af alt om virksomhedskulturen, idealer, spilleregler og fokusområder blandt 
medarbejderne, så de kan overføres til vores kunder og yde dem en personlig betjening. 
 
Det mest anerkendte energiselskab 
Gennem resultater, holdninger og handlinger vil vi være det mest anerkendte energiselskab. Med 
basis i vores værdigrundlag, udtrykt i den daglige adfærd som alle ansatte udviser i omgang med 
kunder, samarbejdspartnere og kollegaer, sigter vi koncentreret mod dette mål. 

Værdigrundlag 
Værdigrundlag 
Hydro Texaco vil tage udgangspunkt i kundens behov og forventninger. Gennem engagement, 
sammenhold samt ved altid at yde vort bedste for at indfri krav og forventninger, vil vi have de mest 
begejstrede kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Hydro Texaco vil gennem målrettet 
indsats, mod og evne til at gå nye veje være det mest konkurrencedygtige selskab samtidigt med, at 
vores ejere sikres et tilfredsstillende afkast. Hydro Texaco vil være et ansvarligt og miljøaktivt 
selskab, som altid gør sit bedste for at udvise høj moral samt respekt for det omgivende miljø og 
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fremtiden. 
 
Værdierne 
Opgaven der fulgte med fusionen 
Ved fusionen af Norsk Hydro Olie a.s og Texaco A/S i 1995 var opgaven ikke bare at samordne 
EDB systemer, forretningsgange, -politikker og –processer, men i meget stor grad også at etablere 
én virksomhedskultur, som alle medarbejdere kunne slutte op omkring. 
 
To forskellige kulturer  
Udgangspunktet, som klart fremgik af en stor Kulturundersøgelse i slutningen af 1995, var netop to 
ret så forskellige kulturer: en “ungdommelig” Hydro kultur og en “lidt ældre” Texaco kultur. Der 
var meget afvigende opfattelser af, hvad der var betydningsfuldt i samspillet mellem ledelse og 
medarbejdere, imellem medarbejdere og mellem medarbejdere og kunder.  
 
Medarbejderne valgte værdierne  
I Kulturundersøgelsen fik alle medarbejderne derfor mulighed for at pege på en række værdier, som 
skulle være bærende elementer i den ønskede adfærd for de ansatte ledere og medarbejdere i Hydro 
Texaco A/S som fundament for én ny virksomhedskultur. De blev: 
 
De 11 værdier  
- Energi  
- Humør 
– Tillid 
– Fællesskab 
– Troværdighed 
– Respekt 
– Ærlighed 
– Menneskelighed 
– Engagement 
– Uhøjtidelighed 
– Åbenhed 
 
Værdierne falder naturligt  
Værdierne har siden hen indgået i alle uddannelsesaktiviteter, og spørger man rundt omkring i 
virksomheden bekræfter alle medarbejderne, at de er blevet en naturlig del af hverdagen.  
 
Nok er antallet stort, men medarbejderne fokuserer her mere på, hvordan de udmønter sig i 
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opgaveudførelsen, samarbejdet og kundeservicen i hverdagen. 
 
Værdierne er lig kulturen 
For Hydro Texaco er værdierne ikke blot ord ophængt i en fin ramme - men værdier - som er 
nedbrudt i reelle holdninger og ikke mindst handlinger: 
 
“Vi har travlt og er meget flittige” 
“Vi er alle veltrænede i at træffe hurtige beslutninger” “Vi behøver sjældent at spørge om lov 
(tilgivelse er bedre end tilladelse)” 
“En aftale skal overholdes både internt og i forhold til kunden (levér hvad du har lovet til tiden)” 
“Kan du ikke overholde en aftale, må du i tide lave en ny aftale” 
“Vi skriver kun absolut nødvendige papirer og rapporter, meget gerne uden kopier” 
“Vi skaffer os viden, vi gætter ikke” 
“Brug den der har den eksakte viden, hjulet er allerede opfundet” 
“Ledelse skal være effektiv, det er ingen kunstart, ledere må ikke være flaskehalse” 
“Alle fejl skyldes dårlig ledelse” 
“Ledere leder, medarbejderne er eksperterne” 
“Erkend dine fejl, ret dem og kom videre” 
“Vi er uhøjtidelige, tonen er ligefrem, rå og ubarmhjertig indadtil og korrekt og situationsbestemt 
udadtil” 
“Vi har et positivt menneskesyn, ingen diskrimination” “Kollegaerne i andre afdelinger er ikke ansat 
i et andet firma” 
“Vi ønsker helstøbte medarbejdere, der kan forvalte et fornuftigt arbejds- og privatliv” 
“Vi har overskud til at have det rigtigt sjovt sammen, gerne tit” 
“Ingen kunder, ingen medarbejdere” 
 
Dette er faktisk vort værdigrundlag, som det giver sig udtryk i hverdagen – kort sagt de er Hydro 
Texacos virksomhedskultur. 
 
20/11/02: http://www.hydrotexaco.dk/servlet/doc  

 
2. Synlighed 
Visionen er svært tilgængelig på hjemmesiden under fanerne Privat » Hydrotexaco » Vores vision 
og værdigrundlag. 
Missionen er utilgængelig. 
Værdierne er svært tilgængelig på hjemmesiden under fanerne Privat » Hydrotexaco » Vores 
værdier. 

http://www.hydrotexaco.dk/servlet/doc
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Visionen er meget synlig i brochurerne Hydro Texaco - Et energiselskab på vej mod nye 
udfordringer (s.1). 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (hydrotexaco.dk), Årsrapport 2000, brochurerne Hydro 
Texaco - Et energiselskab på vej mod nye udfordringer (u.å.). 
 
3. Afsender 
Visionens afsender er et vi. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejderne omtales i tredje 
person, og når ordet ansatte anvendes.  
Værdigrundlagets afsender er Hydro Texaco. Der indikeres en autoritær afsender når medarbejder 
omtales i tredje person, og når der anvendes imperativer i teksten. 
 
4. Interessenter 
Visionen omtaler: Det ledende energiselskab; forbrugerne; omverdenen; vore kunder, 
samarbejdspartnere og medarbejdere; Hydro Texaco; alle ansatte; samarbejdspartnere og kollegaer. 
 
Værdigrundlaget omtaler: Hydro Texaco; kunder; samarbejdspartnere og medarbejdere; ejere; 
miljø; ledelse; kollegaerne i andre afdelinger. 
 
5. Tema 
Visionens tema er produktion, positionering og betydningen af handlinger, hensigter og egenskaber 
som forbindes med “det ledende energiselskab”, “det mest attraktive energiselskab” og “det mest 
anerkendte energiselskab”. Herunder tematiseres medarbejderrelationen og kunderelationen.
Værdigrundlagets tema er egenskaber, handlinger og hensigter som Hydro Texaco forbinder med 
værdigrundlaget og værdierne, herunder tematiseres kultur, kunderelationer og 
medarbejderrelationer. 
 
6. Sprog  
Visionen er lang, konkret og abstrakt. Den er en svær tekst (lixtal 48). Den er på dansk. Der er 
henvises til værdigrundlaget. Der skabes verdensbilleder. 
Værdigrundlaget er lange, konkrete og abstrakte. De er en blanding af tekst og punktform. De er på 
dansk. Der skabes verdensbilleder. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk 
Visionen indeholder superlativer og positioneringsudtryk, ros og platheder.  
Værdigrundlaget indeholder superlativer, ros og platheder. 
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8. Argumentation 
Visionen uddybes og indeholder implicit argumentation. 
Værdigrundlaget uddybes og indeholder implicit argumentation og ét eksplicit argument. 
 
9. Forpligtelse 
Visionen forpligter Hydro Texaco generelt til handlinger og hensigter når de skriver: “vi vil handle 
med en bred vifte af energiprodukter. Udover olieprodukter handler vi med el og biobrændsel, og i 
fremtiden forventer vi ligeledes at kunne handle med gas”, “vi parate til at påtage os rollen som 
markedsleder på de områder vi arbejder med” og “succes for Hydro Texaco skal måles på 
kundernes og medarbejdernes mening om selskabet”. 
  
Værdigrundlaget forpligter Hydro Texaco til hensigter når de skriver: 
“ Hydro Texaco vil tage udgangspunkt i kundens behov og forventninger”,  
“ved altid at yde vort bedste for at indfri krav og forventninger, vil vi have de mest begejstrede 
kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere”, 
“Hydro Texaco vil gennem målrettet indsats (…)” sikre ejerne “et tilfredsstillende afkast” og 
“Hydro Texaco vil være et ansvarligt og miljøaktivt selskab, som altid gør sit bedste for at udvise 
høj moral samt respekt for det omgivende miljø og fremtiden”. 
 
Hydro Texaco forpligter sig til principper med værdierne: “Energi, Humør, Tillid, Fællesskab, 
Troværdighed, Respekt, Ærlighed, Menneskelighed, Engagement, Uhøjtidelighed, Åbenhed”. 
Hydro Texaco forpligter sig til handlinger og hensigter når de skriver:  
Værdierne er “nedbrudt i reelle holdninger og ikke mindst handlinger”,  
“Vi har travlt og er meget flittige”, 
“Vi er alle veltrænede i at træffe hurtige beslutninger”, 
“En aftale skal overholdes både internt og i forhold til kunden”, 
“Vi skriver kun absolut nødvendige papirer og rapporter, meget gerne uden kopier”, 
“Vi skaffer os viden, vi gætter ikke”, 
“Ledelse skal være effektiv, det er ingen kunstart, ledere må ikke være flaskehalse”, 
“Vi er uhøjtidelige, tonen er ligefrem, rå og ubarmhjertig indadtil og korrekt og situationsbestemt 
udadtil”, 
“Vi har et positivt menneskesyn, ingen diskrimination”, 
“Vi har overskud til at have det rigtigt sjovt sammen, gerne tit”. 
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10. Identitet 
Visionen er distinkt når Hydro Texaco omtaler produkterne og dem selv som et energiselskab. 
Derudover er den essentiel. 
Værdigrundlaget er essentielt og distinkt når de omtaler Hydro Texaco og “Norsk Hydro Olie a.s og 
Texaco A/S i 1995”. 
 
11. Selvdefinition 
I visionen beskrives Hydro Texaco med ordet: “energiselskab”. 
 

47. Dangaard Telecom Partners. ITEL. Omsætning 6.122 mio. kr. 

Dangaard Telecom Partners offentliggør ingen erklæringer der kan anvendes i analysen. Alle 
erklæringer er dermed utilgængelige.  
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (dangaard.com) undersøgt 21/10/02 og Årsrapport (2000 og 
2001).  

48. Eltra. ENER. Omsætning 5.986 mio. kr. 

Vision 
Eltra's vision 
Eltra sikrer elforsyningen og en velfungerende markedsplads 
Eltra har ansvaret for at elektricitet leveres til alle forbrugere i det jysk-fynske område stabilt og 
sikkert. Eltra skal bidrage til, at det sker på en økonomisk, ressource- og miljømæssig forsvarlig 
måde til gavn for samfundet. Eltra vil i den forbindelse sikre, at systemdriften sker med tilstrækkelig 
hensyntagen til person- og, driftssikkerhed samt markedsbetjening.  
 
Eltra samarbejder med områdets transmissions- og netselskaber om at udbygge og vedligeholde 
transportsystemet i form af ledninger, kabler og stationer. Vi vil i den forbindelse inspirere til og 
satse på udvikling af nye teknologiske løsninger samt netsaneringer. Dette skal både sikre 
elmarkedets stabile funktion og producenternes mulighed for at drive deres anlæg økonomisk og 
miljømæssigt optimalt, samt tilgodese hensyn til det visuelle miljø.  
 
Eltra samarbejder med netselskaberne om at betjene virksomheder og personer, som producerer el 
og handler med el. Eltra sørger for, at den jysk-fynske markedsplads udvikles som en integreret del 
af det nordiske elmarked, hvor handel med el foregår effektivt og gennemsigtigt. 
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Eltra opretholder et nøje kendskab til status og planer for produktionsanlæg og elforbrug i eget 
område og i naboområderne. En systematisk planlægning skal gøre det muligt at fastholde 
elforsyningens forsyningssikkerhed og miljøegenskaber – også på længere sigt.  
 
Eltra indtager en central rolle blandt de systemansvarlige transmissionsselskaber i Nordeuropa 
Eltra engagerer sig i ligeværdigt samarbejde med systemansvarlige virksomheder i naboområderne 
med henblik på at spare ressourcer, sikre fælles kapacitetsreserver, styrke udvekslingsforbindelserne 
(infrastrukturen) og udvikle/ effektivisere både det nordiske og det europæiske elmarked. Eltra 
samarbejder med Elkraft System om at skabe ensartede forhold for elforbrugere, anlægsejere og 
markedsaktører i hele landet.  
Eltra-området er et vigtigt bindeled mellem det nordiske marked og det europæiske elmarked. Eltra 
føler et væsentligt medansvar for, at de to markedsområder spiller effektivt sammen.  
 
Eltra er en effektiv, kvalitetsbevidst og innovativ entreprenør for dansk energipolitik 
Det er Eltra's ansvar at sørge for indpasning af den store mængde ureguleret, vanskeligt forudsigelig,
miljøvenlige elproduktion, som er en vigtig del af den danske energipolitik. Det sker under hensyn 
til systemets drifts- og forsyningssikkerhed. Eltra inspirerer og medvirker til, at der sker nødvendige 
forsknings- og udviklingsarbejde på VE-området. Eltra indkredser og beskriver tekniske og 
markedsmæssige problemer, og vi indgår i et snævert samarbejde med myndighederne om en 
hensigtsmæssig gennemførelse af nye bestemmelser på elforsyningsområdet. Eltra medvirker til at 
løse samfundsmæssigt relevante udviklingsopgaver. 
 
Eltra er ikke-diskriminerende og uafhængig af kommercielle interesser 
Eltra er en åben virksomhed, der lægger vægt på at informere markedets aktører, myndighederne og 
offentligheden i almindelighed om elforsyningens indretning og aktuelle forhold. 
Det er Eltra's ambition, at omverdenen opfatter selskabet som kompetent, kreativt, fleksibelt, 
økonomisk, neutralt og troværdigt.  
 
Eltra har højt specialiserede medarbejdere 
Som en konsekvens af visionen er det nødvendigt for Eltra at råde over en medarbejderstab med høj 
specialisering inden for en bred vifte af fagområder. På udvalgte fagområder vil Eltra lægge vægt på 
at råde over ekspertise i global topklasse. Eltra vil systematisk udvikle sine medarbejderes ekspertise 
gennem efter- og videreuddannelse samt træning, og ved samarbejde med relevante forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. En progressiv medarbejderpolitik skal give mulighed for 
individuel belønning af medarbejderne. 
 
21/10/02: http://www.eltra.dk/show.asp?id=14963
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2. Synlighed  
Visionen er meget synlig på hjemmesiden under fanerne Om Eltra » Eltra's Vision. 
Mission og værdigrundlag er utilgængelige. 
Visionen er meget synlig i Beretning og regnskab 2001. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (eltra.dk) og Beretning og regnskab 2001. 
 
3. Afsender  
Visionens afsender er Eltra og et “vi.” Der indikeres en autoritær afsender når Eltra omtaler 
medarbejderne i tredje person. 
 
4. Interessenter  
Visionen omtaler: Eltra; alle forbrugere i det jysk-fynske område; miljø; producenterne; 
netselskaberne; virksomheder og personer som producerer el og handler med el; systemansvarlige 
transmissionsselskaber i Nordeuropa; systemansvarlige virksomheder i naboområderne; 
elforbrugere; anlægsejere; markedsaktører i hele landet; myndighederne; samfund; markedets 
aktører; offentligheden i almindelighed; omverdenen; medarbejdere; relevante forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. 
Visionen prioriterer: Eltra. 
 
5. Tema  
Visionens tema er produktionen og en række egenskaber, handlinger og hensigter i forhold til Eltra 
som leverandør af el, Eltras samarbejde, Eltras produktion og medarbejderrelationer. 
 
6. Sprog  
Visionen er lang, konkret og abstrakt. Den er både sammenhængende tekst og i punktform. Den er 
på dansk. Der anvendes blandt andet intern referenceramme. 
 
7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk  
Visionen indeholder rosende ord og platheder, fx “ Eltra er en effektiv, kvalitetsbevidst og innovativ 
entreprenør for dansk energipolitik”. 
 
8. Argumentation  
Visionen uddybes og indeholder implicit argumentation.  
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9. Forpligtelse 
Eltra forpligter sig til generelt til en række handlinger når de skriver at “Eltra sikrer elforsyningen”,  
Eltra forpligter sig til handling og princip når de skriver “Eltra har ansvaret for at elektricitet leveres 
til alle forbrugere i det jysk-fynske område stabilt og sikkert”.  
Eltra forpligter sig til hensigter med ordene “Eltra skal bidrage til, at det sker på en økonomisk, 
ressource- og miljømæssig forsvarlig måde til gavn for samfundet. Eltra vil i den forbindelse sikre, 
at systemdriften sker med tilstrækkelig hensyntagen til person- og, driftssikkerhed samt 
markedsbetjening”.  
Eltra forpligter sig til handlinger og hensigter med ordene “Eltra samarbejder med områdets 
transmissions- og netselskaber om at udbygge og vedligeholde transportsystemet i form af 
ledninger, kabler og stationer. Vi vil i den forbindelse inspirere til og satse på udvikling af nye 
teknologiske løsninger samt netsaneringer. Dette skal både sikre elmarkedets stabile funktion og 
producenternes mulighed for at drive deres anlæg økonomisk og miljømæssigt optimalt, samt 
tilgodese hensyn til det visuelle miljø”.  
Eltra forpligter sig til handlinger med ordene: “Eltra samarbejder med netselskaberne om at betjene 
virksomheder og personer, som producerer el og handler med el. Eltra sørger for, at den jysk-fynske 
markedsplads udvikles som en integreret del af det nordiske elmarked…”. 
Eltra forpligter sig til hensigter med ordene: “en systematisk planlægning skal gøre det muligt at 
fastholde elforsyningens forsyningssikkerhed og miljøegenskaber…” og til handlinger og hensigter 
med ordene: “ Eltra engagerer sig i ligeværdigt samarbejde med systemansvarlige virksomheder i 
naboområderne med henblik på at spare ressourcer, sikre fælles kapacitetsreserver, styrke 
udvekslingsforbindelserne (infrastrukturen) og udvikle/ effektivisere både det nordiske og det 
europæiske elmarked. Eltra samarbejder med Elkraft System om at skabe ensartede forhold for 
elforbrugere, anlægsejere og markedsaktører i hele landet”.  
Eltra forpligter sig til handlinger og hensigter med ordene: “det er Eltra's ansvar at sørge for 
indpasning af den store mængde ureguleret, vanskeligt forudsigelig, miljøvenlige elproduktion, som 
er en vigtig del af den danske energipolitik” og “indgår i et snævert samarbejde med 
myndighederne om en hensigtsmæssig gennemførelse af nye bestemmelser på elforsyningsområdet. 
Eltra medvirker til at løse samfundsmæssigt relevante udviklingsopgaver”. 
Desuden forpligter Eltra sig til handlinger når de skriver: “Eltra er en åben virksomhed, der lægger 
vægt på at informere markedets aktører, myndighederne og offentligheden i almindelighed om 
elforsyningens indretning og aktuelle forhold” og til hensigter med ordene “Eltra vil systematisk 
udvikle sine medarbejderes ekspertise gennem efter- og videreuddannelse samt træning, og ved 
samarbejde med relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland”.  
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10. Identitet  
Visionen er distinkt.  
 
11. Selvdefinition  
I visionen beskrives Eltra med ordene: “en effektiv, kvalitetsbevidst og innovativ entreprenør for 
dansk energipolitik”. 
 

49. Steff-Houlberg. LEVN. Omsætning 5.964 mio. kr.  

Steff-Houlberg offentliggør ingen erklæringer der kan anvendes i analysen. Virksomheden har 
ingen hjemmeside og udsender ikke skriftligt materiale. Alle erklæringer er dermed utilgængelige. 
Steff-Houlberg er pr. 1 oktober 2001 fusioneret med Danish Crown, og er ikke længe en 
selvstændig virksomhed. Steff-Holberg er i stedet for et varemærke ifølge Danish Crowns 
informationschef. Derfor henvises til analysen af Danish Crowns erklæringer. 
 
Undersøgelsen omfatter: hjemmesiden (danishcrown.dk). 
 

50. Telecom Europe Holdings. ITEL. Omsætning 5.874 mio. kr. 

Telecom Europe Holdings offentliggør ingen erklæringer der kan anvendes i analysen. Alle 
erklæringer er dermed utilgængelige. Virksomheden har ikke en hjemmeside. 
 
Undersøgelsen omfatter besøg 27/02 2003 på virksomhedens adresse i Holbergsgade i København.  
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Analysetabeller 
Nedenfor præsenteres analysens resultater som tabeller. 

Tabel 1: Offentliggjorte erklæringer∗ 

Virksomhed Vision Mission Værdigrundlag 
1 A.P. Møller - Mærsk 
Gruppen 

  værdigrundlag og filosofi 

2 TDC vision  værdier 

3 Danish Crown vision mission værdier 

4 Arla Foods vision mission  

5 Dansk Supermarked vision   

6 ISS vision  værdier 

7 Carlsberg vision The golden words (a) værdier 

8 FDB C00P Danmark vision mission værdigrundlag 

9 Borealis    værdier 

10 Novo Nordisk vision mission værdier 

11 Group 4 Falck  vision idégrundlag og 
forretningsidé (a) 

shareholderværdier (a) 

12 Maersk    

13 DSV vision   

14 Skandinavisk 
Holding 

   

15 FLS Industries  mission etik (a) 

16 Danisco vision mission værdier 

17 Statoil Danmark vision  værdigrundlag 

18 Danske Trælast vejen frem (a) forretningsgrundlag værdier 

19 Danfoss vision mission grundlæggende værdier 

20 Dagrofa    

21 DONG   værdier 

22 SAS Danmark  vision forretningsidé og mission værdier 

23 DLG vision   

24 Post Danmark vision mission værdier 

25 Lego Gruppen  vision mission værdier 

26 Vesterhavet (J.  forretningsgrundlag  værdigrundlag 
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Lauritzen Holding) 
27 Grundfos vision mission værdinormer 

28 KFK målsætning (a) forretningsgrundlag  

29 Vestas Wind 
Systems 

vision forretningsgrundlag  etik (a) 

 
30 Dansk Shell vision  værdier 

31 O.W. Bunker 
Holding 

   

32 VKR Holding  mission værdigrundlag 

33 Egmont Fonden vision  værdier 

34 Rockwool   forretningsgrundlag   

35 OSS vision   

36 IBM Danmark  mission  

37 H. Lundbeck vision mission værdier 

38 ØK   kerneværdier 

39 DSB vision mission  

40 NCC Danmark   værdigrundlag 

41 GN Store Nord vision  kerneværdier 

42 Akzo Nobel  company statement (a) business principles (a) 

43 Nomeco  mission værdier 

44 Daimler Chrysler vision mission  

45 NKT Holding vision   

46 Hydro Texaco 
Hold. 

vision  værdigrundlag 

47 Dangaard Telecom     

48 Eltra vision   

49 Steff-Houlberg    

50 Telecom Europe 
Hold. 

   

Erklæringer i alt 31 (2) 25 (3) 31 (4) 
∗ Parenteser angiver andelen af alternativer. Tomme celler angiver at virksomheden ikke har nogen erklæring. 
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Tabel 2a: Synlighed i digitale medier∗  

Meget synlig, synlig, svært tilgængelig og utilgængelig (tom celle) 
Virksomhed Vision Mission Værdigrundlag 
1 A.P. Møller - Mærsk 
Gruppen 

  Meget synlig 

2 TDC Svært tilgængelig  svært tilgængelig 

3 Danish Crown Synlig synlig svært tilgængelig 

4 Arla Foods Meget synlig svært tilgængelig  

5 Dansk Supermarked Meget synlig   

6 ISS Meget synlig  Meget synlig 

7 Carlsberg Meget synlig utilgængelig 
(synlig - the golden 

words) 

svært tilgængelig 

8 FDB C00P Danmark Meget synlig meget synlig svært tilgængelig 

9 Borealis    svært tilgængelig 

10 Novo Nordisk Meget synlig  Meget synlig 

11 Group 4 Falck  Meget synlig utilgængelig 
(meget synlig - 
idégrundlag og 
forretningsidé) 

utilgængelig 
(meget synlig – 

shareholderværdier) 

12 Maersk    

13 DSV Meget synlig   

14 Skandinavisk 
Holding 

   

15 FLS Industries  meget synlig utilgængelig  
(meget synlig – etik) 

16 Danisco Meget synlig meget synlig Meget synlig 

17 Statoil Danmark Meget synlig  Meget synlig 

18 Danske Trælast utilgængelig  
(meget synlig – vejen 

frem) 

meget synlig svært tilgængelig 

19 Danfoss svært tilgængelig meget synlig svært tilgængelig 

20 Dagrofa    

21 DONG   svært tilgængelig 
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22 SAS Danmark  svært tilgængelig synlig synlig 

23 DLG Meget synlig   

24 Post Danmark Meget synlig meget synlig Meget synlig 

25 Lego Gruppen  Meget synlig  Meget synlig 

26 Vesterhavet (J. 
Lauritzen Holding) 

 meget synlig  svært tilgængelig 

27 Grundfos Meget synlig meget synlig Meget synlig 

28 KFK utilgængelig 
(svært tilgængelig - 

målsætning) 

 
svært tilgængeligt 

 

29 Vestas Wind 
Systems 

synlig  utilgængelig 
(meget synlig - etik) 

30 Dansk Shell   Meget synlig 

31 O.W. Bunker 
Holding 

   

32 VKR Holding  svært tilgængelig Meget synlig 

33 Egmont Fonden Meget synlig  Meget synlig 

34 Rockwool   meget synlig   

35 OSS Meget synlig   

36 IBM Danmark  svært tilgængelig  

37 H. Lundbeck Meget synlig meget synlig Meget synlig 

38 ØK   Meget synlig 

39 DSB svært tilgængelig svært tilgængelig  

40 NCC Danmark   Meget synlig 

41 GN Store Nord Meget synlig  svært tilgængelig 

42 Akzo Nobel  utilgængelig 
(meget synlig – company 

statement) 

utilgængelig 
(meget synlig – business 

principles) 

43 Nomeco  meget synlig Meget synlig 

44 Daimler Chrysler Meget synlig meget synlig  

45 NKT Holding Meget synlig   

46 Hydro Texaco 
Hold. 

svært tilgængelig  svært tilgængelig 

47 Dangaard Telecom     

48 Eltra Meget synlig   
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49 Steff-Houlberg    

50 Telecom Europe 
Hold. 

   

∗ Tomme grå celler viser at erklæringen er registreret som offentliggjort i de trykte medier. I parentes angives 

alternativers synlighed.  
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Tabel 2b: Synlighed i trykte medier∗ 

Meget synlig, synlig, svært tilgængelig og utilgængelig (tom celle) 
Virksomhed Vision Mission Værdigrundlag 
1 A.P. Møller - Mærsk 
Gruppen 

   

2 TDC svært tilgængelig  svært tilgængelig 

3 Danish Crown svært tilgængelig  svært tilgængelig 

4 Arla Foods svært tilgængelig   

5 Dansk Supermarked    

6 ISS Meget synlig  Meget synlig 

7 Carlsberg  (svært tilgængelig – the 
golden words) 

 

8 FDB C00P Danmark Meget synlig meget synlig Meget synlig 

9 Borealis    svært tilgængelig 

10 Novo Nordisk meget synlig svært tilgængelig Meget synlig 

11 Group 4 Falck  meget synlig utilgængelig 
(meget synlig – 
idégrundlag og 
forretningsidé) 

utilgængelig 
(meget synlig – 

shareholderværdier) 

12 Maersk    

13 DSV meget synlig   

14 Skandinavisk 
Holding 

   

15 FLS Industries  meget synlig  

16 Danisco meget synlig meget synlig Meget synlig 

17 Statoil Danmark    

18 Danske Trælast  meget synlig  

19 Danfoss  meget synlig Meget synlig 

20 Dagrofa    

21 DONG    

22 SAS Danmark  meget synlig meget synlig Meget synlig 

23 DLG    

24 Post Danmark meget synlig meget synlig Meget synlig 
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25 Lego Gruppen   meget synlig  

26 Vesterhavet (J. 
Lauritzen Holding) 

   

27 Grundfos meget synlig   

28 KFK utilgængelig 
(meget synlig - 

målsætning) 

meget synlig   

29 Vestas Wind 
Systems 

 svært tilgængelig   

30 Dansk Shell meget synlig   

31 O.W. Bunker 
Holding 

   

32 VKR Holding    

33 Egmont Fonden meget synlig  meget synlig 

34 Rockwool   svært tilgængelig  

35 OSS    

36 IBM Danmark  svært tilgængelig  

37 H. Lundbeck    

38 ØK    

39 DSB meget synlig   

40 NCC Danmark    

41 GN Store Nord meget synlig  synlig 

42 Akzo Nobel  utilgængelig 
(meget synlig – company 

statement) 

 

43 Nomeco    

44 Daimler Chrysler    

45 NKT Holding meget synlig   

46 Hydro Texaco 
Hold. 

meget synlig  meget synlig 

47 Dangaard Telecom     

48 Eltra meget synlig   

49 Steff-Houlberg    

50 Telecom Europe 
Hold. 

   

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm


Bilag til Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation 

Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm 

179 

∗ Tomme grå celler viser at erklæringen er registreret som offentliggjort i de digitale medier. I parentes angives 

alternativers synlighed. 

Tabel 3: Erklæringernes afsender 

∗ Autoritær (a) 
Virksomhed Vision Mission Værdigrundlag 
1 A.P. Møller - Mærsk 
Gruppen 

  A.P. Møller - Mærsk 
Gruppen (a) 

2 TDC Vi (a)  Vi 

3 Danish Crown Danish Crown (a) Danish Crown Danish Crown og Vi (a) 

4 Arla Foods Arla Foods Selskabets ledergruppe (a)  

5 Dansk Supermarked Erling Jensen (a)   

6 ISS Ledelsesgruppen (a)  ISS og Vi (a) 

7 Carlsberg Carsberg (a) Carlsberg Carlsberg og Vi (a) 

8 FDB C00P Danmark FDB FDB FDB, Brugsforeningerne 
og et vi (a)  

9 Borealis    Vi (a) 

10 Novo Nordisk Vi Adm. direktør (a) Vi 

11 Group 4 Falck  Group 4 Falck Group 4 Falck  Group 4 Falck (a) 

12 Maersk    

13 DSV DSV (a)   

14 Skandinavisk 
Holding 

   

15 FLS Industries  FLS Gruppen FLS Gruppen (a) 

16 Danisco Vi Vi Alf Duch-Pedersen, 
Danisco og et vi (a) 

17 Statoil Danmark Vi (a)  Vi (a) 

18 Danske Trælast Vi Danske Trælast Danske trælast (a) 

19 Danfoss Danfoss (a) Vi Vi 

20 Dagrofa    

21 DONG   DONG (a) 

22 SAS Danmark  ? SAS SAS Gruppen 

23 DLG DLG (a)   

24 Post Danmark Post Danmark Post Danmark Vi (a) 
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25 Lego Gruppen  Kjeld Kirk Kristiansen (a) Vi Vi 

26 Vesterhavet (J. 
Lauritzen Holding) 

 J. Lauritzen Holding Koncernen (a) 

27 Grundfos Vi (a) Grundfos og et vi Grundfos og et vi (a) 

28 KFK KFK (a) KFK  

29 Vestas Wind 
Systems 

Vestas og et vi Vestas Vestas (a) 

30 Dansk Shell Shell  Vi 

31 O.W. Bunker 
Holding 

   

32 VKR Holding  VKR VKR (a) 

33 Egmont Fonden Vi  Vi (a) 

34 Rockwool   Rockwool (a)  

35 OSS Værftsgruppen (a)   

36 IBM Danmark  Vi  

37 H. Lundbeck Lundbeck og et vi Lundbeck og et vi Lundbeck og et vi (a) 

38 ØK   Vi (a) 

39 DSB DSB (a) DSB  

40 NCC Danmark   Vi (a) 

41 GN Store Nord GN (a)  Gruppen (a) 

42 Akzo Nobel  Vi (a) Akzo Nobel og et vi (a) 

43 Nomeco  Nomeco Nomeco (a) 

44 Daimler Chrysler Vi Vi  

45 NKT Holding NKT   

46 Hydro Texaco 
Hold. 

Vi (a)  Hydro Texaco (a) 

47 Dangaard Telecom     

48 Eltra Eltra og et vi (a)   

49 Steff-Houlberg    

50 Telecom Europe 
Hold. 
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Tabel 4.1: Visionens interessenter 

Virksomhed Visionens interessenter 

2 TDC Tele Danmark; kunder; medarbejdere; aktionærer; samfund; arbejdsmiljø; vores 
kulturelle, sociale og miljømæssige udvikling; Danmark som foregangsland i det 
globale informationssamfund; organisationer og institutioner, der tager medansvar 
for udviklingen af det danske samfund.  

3 Danish Crown Danish Crown; danske svine- og oksekødsproducenter; verdensmarkedet.  

4 Arla Foods Arla Foods; forbrugere og kunder i Nord- og Sydeuropa og på udvalgte markeder 
uden for Europa og førende fødevareproducenter over hele verden.  

5 Dansk 
Supermarked 

Erling Jensen; Dansk supermarked gruppen; DSG's forretningsenheder/kæder; 
kunder; velkvalificerede, top-loyale og engagerede medarbejdere. 

6 ISS ISS Group; the Group Management; The Facility Support Services Industry; 
customers; Business units serving different international market segments; ISS 
Aviation; ISS Food Services; ISS Damage Control; ISS CarePartner; ISS people; ISS 
employees; partnerships. 

7 Carlsberg Carlsberg, the global brewing industry; all links in the value chain; present markets; 
new potential markets; partners; all business areas; the competitors; our customers, 
employees and shareholders; environment; local cultures. 

8 FDB C00P 
Danmark 

FDB; medlems- og forbrugerorganisationen; hel- eller delejede virksomheder; 
forbrugere; samfundet; medlemmer; foreningsdemokratiet; lokale, nationale, 
nordiske og internationale forenings- og medlemsinteresser; den offentlige debat; det 
aktive ejerskab af en række virksomheder. 

10 Novo Nordisk Novo Nordisk; alle parter i behandlingssystemet; Novo Nordisk forskning; kunder; 
de bedste medarbejdere; kolleger; samfund.  

11 Group 4 Falck  Group 4 Falck A/S; de allerstørste på det globale marked; kunderne. 

13 DSV Norden; DSV; markeder og markedssegmenter, hvor det enkelte forretnings-område 
kan opnå en førende og profitabel position til gavn for aktionærer, kunder og 
medarbejdere; omverdenen; faste underleverandører; koncernens interessenter; etiske 
og sociale aspekter; koncernens sociale ansvar; samfundet; lovens rammer; miljø, 
sikkerhed og sundhed; koncernens aktionærer; kunder; kvalificeret arbejdskraft; 
koncernens medarbejdere; koncernens tilknyttede vognmænd; øvrige 
samarbejdspartnere; konkurrenter; de negative miljøpåvirkninger fra godstransport; 
miljøledelse; koncernens datterselskaber; miljøledelsessystemerne EMAS og ISO 14 
001. 
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16 Danisco Danisco; the international food industry; customers and consumers.  

17 Statoil Danmark Vi; kunden; vores branche; de bedste medarbejdere. 

18 Danske Trælast Danske Trælast koncernen; aktionærerne; de eksisterende virksomheder; nye 
virksomheder.  

19 Danfoss Danfoss; koncernens medarbejdere; det globale marked inden for vores 
kerneforretninger; mennesker; kunderne; alle vores interessenter; Jørgen M. Clausen; 
alle medarbejdere i Danfoss; vores omgivelser; højt kvalificerede specialister og 
medarbejdere. 

22 SAS Danmark  SAS; skandinaverne.  

23 DLG Landbruget; grovvarebranchen; DLG; alle, både ansatte, folkevalgte og kunder i 
DLG; medejere; bedrifterne; ejerne; forskning; de markeder hvor vi opererer og den 
globale agro-industrielle branche.  

24 Post Danmark Post Danmark; et liberaliseret marked; vores kerneområder i Danmark; pakke- og 
logistikmarkedet; branchen.  

25 Lego Gruppen  Lego; families with children; children; all of our stakeholders; employees; parents; 
vital stakeholders; children around the world.  

27 Grundfos Grundfos; kunder; miljø; medarbejdere; arbejdsmiljø; lovgivning; demokratiske 
spilleregler; lokale traditioner og miljøet; de mennesker hvis liv og vilkår vi i øvrigt 
har indflydelse på. 

28 KFK KFK; kunderne; medarbejderne; investorerne; forbrugeren.  

29 Vestas Wind 
Systems 

Vestas; miljø; vindkraftindustrien; koncern; kunder i hele verden; globalt salgs- og 
servicenetværk; mølleejere. 

30 Dansk Shell Dansk Shell; kunder; miljøet. 

33 Egmont Fonden Egmont; children; adults; the best of our competitors; the entertainment world; kids; 
other age groups; all Egmont companies. 

35 OSS Værftsgruppen; A.P. Møller Gruppen; universiteter; internationale projekter; miljø; 
værftsgruppens virksomheder; lokalsamfundenes udvikling; dygtige og engagerede 
medarbejdere.  

37 Lundbeck Lundbeck; our research; our customers; the people suffering from psychiatric 
disorders and the people treating them. 

39 DSB DSB; customers; employees. 

41 GN Store Nord GN Great Nordic; shareholders; customers; employees. 

44 Daimler Chrysler DaimlerChrysler; other technology leaders; all our customers; shareholders.  

45 NKT Holding NKT; gruppen af udviklings- og vækstselskaber; NKT Cables; Nilfisk-Advance; 
NKTs selskaber; etablerede fremstillingsvirksomheder; nye forretningsaktiviteter 
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inden for områderne: optiske kommunikationskomponenter, life science 
komponenter samt udvalgte materialeteknologiske områder; vækstvirksomheder i 
NKT koncernen; ledelsen i mindre selskaber og medarbejdere; de enkelte 
medarbejdere; NKT Holding; NKT Research; NKT Innovation.  

46 Hydro Texaco 
Hold. 

Det ledende energiselskab; forbrugerne; omverdenen; vore kunder, 
samarbejdspartnere og medarbejdere; Hydro Texaco; alle ansatte; 
samarbejdspartnere og kollegaer. 

48 Eltra Eltra; alle forbrugere i det jysk-fynske område; miljø; producenterne; netselskaberne; 
virksomheder og personer som producerer el og handler med el; systemansvarlige 
transmissionsselskaber i Nordeuropa; systemansvarlige virksomheder i 
naboområderne; elforbrugere; anlægsejere; markedsaktører i hele landet; 
myndighederne; samfund; markedets aktører; offentligheden i almindelighed; 
omverdenen; medarbejdere; relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner i ind- 
og udland. 
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Tabel 4.2: Missionens interessenter 

Virksomhed Missionens interessenter 

3 Danish Crown Danish Crown; forbrugerne; ejere. 

4 Arla Foods Arla Foods; selskabets ledergruppe; selskabet; moderne forbrugere. 

7 Carlsberg The Copenhagen brewery; the Carlsberg Breweries; a foreign brewery; the Carlsberg 
Group. 

8 FDB C00P 
Danmark 

FDB; medlemmerne; forbrugere; samfund; brugsforeningerne; nuværende og 
potentielle medlemmer; hel- eller delejede virksomheder. 

10 Novo Nordisk Novo Nordisk; mennesker.  

11 Group 4 Falck  Group 4 Falck A/S; befolkningen; myndigheder; virksomheder; koncernen; 
kunderne; det nationale og internationale samfund; aktionærerne; medarbejderne; de 
enkelte samfund.  

15 FLS Industries The FLS Group; customers; employees; the aviation industry; owners; key business 
areas; market; all stakeholders in the Group.  

16 Danisco Consumers; Danisco; modern people; food industry; our three business areas: 
Ingredients, sweeteners and sugar; food producers. 

18 Danske Trælast Danske Trælast koncernen; producenter; bruger; kunder; leverandører; alternative 
producenter; ordreproducerende leverandører; potentielle slutkunder; 200 
forretningssteder overalt i Norden; miljø.  

19 Danfoss Danfoss’ selskaber; Danfoss Koncernen; alle i koncernen; medarbejdere; 
virksomhedskultur; Danfoss’ grundlæggende værdier; kunder; miljø; en gruppe 
engagerede mennesker; gruppe og individ; Danfoss kulturen; lokale værdier; 
menneskelige forhold; lokale selskaber; de samfund hvor vi spiller en aktiv rolle; vor 
internationale aktiviteter; vore lokale selskaber; Danfoss Koncernen. 

22 SAS Danmark  SAS koncernen; Rezidor SAS Hospitality.  

24 Post Danmark Post Danmark; kunder afsendere som modtagere; de bedste i international 
sammenhæng.  

25 Lego Gruppen  Lego; barnet i os alle.  

26 J. Lauritzen 
Holding 

J. Lauritzen Holding; virksomheder hvis aktivitet er omfattet af selskabets formål; 
selskabets virksomhedsportefølje; selskaber hvori J. Lauritzen Holding har 
bestemmende aktiebesiddelser; J. Lauritzen Holding Koncernen; ejerne; de enkelte 
selskaber; sammenlignelige virksomheder, koncernens enkelte forretningsområder. 

27 Grundfos Grundfos; mennesker; globalt miljø.  

28 KFK Aktieselskabets Korn- og Foderstof Kompagniet; landbruget; forbrugeren; kunderne. 
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29 Vestas Wind 
Systems 

Vestas. 

32 VKR VKR; mennesker. 

34 Rockwool  Rockwool koncernen; miljøet; mennesker; stenuldsområdet; aktionærer og kunder; 
medarbejderne; samfundsudviklingen i de lande, hvor koncernen er aktiv. 

36 IBM Danmark IBM; the industry; customers. 

37 Lundbeck Lundbeck; those suffering from psychiatric and neurological disorders; those we 
want to help; patients suffering from diseases of the central nervous system; 
psychiatrists, neurologists, care providers, patients, and their families; thousands of 
people suffering from depression without knowing that the disease can be treated 
effectively. 

39 DSB DSB; customers; passengers; environment.  

42 Akzo Nobel Akzo Nobel; customers throughout the world; Business Units; the Board of 
Management; people; our employees; our shareholders; society. 

43 Nomeco Nomeco; sundhedssektoren. 

44 Daimler Chrysler DaimlerChrysler; kunder; medarbejdere.  
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Tabel 4.3: Værdigrundlaget interessenter 

Virksomhed Værdigrundlagets interessenter 

1 A.P. Møller - 
Mærsk 

A.P. Møller Gruppen; unge nye medarbejdere; stab af medarbejdere.  

2 TDC Vi.  

3 Danish Crown Danish Crown; vi; forbrugere; andelshavere; medarbejdere; samfund. 

6 ISS ISS; employees; customers; men and women of ISS; international market; our 
colleagues; shareholders.  

7 Carlsberg Carlsberg; diversity of race, culture, gender and age; the organisation; 
individuals; our business; the environment and human beings; employees willing 
to improve their qualifications; employee; employees from all over the world; the 
company. 

8 FDB C00P 
Danmark 

FDB og brugsforeningerne; medlemmerne; forbrugerne; den Internationale 
Kooperative Alliance; KF; Coop NKL; medlemsforeningerne; medarbejderne; 
omverdenen; mennesker; dyr; miljø; bæredygtigt samfund; vores butikker; 
primærproducent; virksomhederne som arbejdsplads; det enkelte medlem; 
samfundet; FDBs kongres; virksomheder tilknyttet FDB og brugsforeningerne; de 
internationale andelsprincipper, det nordiske værdikompas; de danske forbrugeres 
forudsætninger og interesser; andre grupper af interessenter; COOP Norden; 
COOP Danmark; eksterne partnere; medlemsorganisationen; udvalgte 
målgrupper; sundheds- og sikkerhedsmæssige, miljømæssige og etiske forhold, 
der knytter sig til forbrug i almindelighed eller til særlige varer eller varegrupper; 
børn og unge i Danmark; den offentlige forbrugerpolitiske debat; det danske 
samfund; brugsforeningsbevægelsens vilkår og interesser som andelsvirksomhed 
og forbrugerorganisation i forhold til myndigheder og samfund; danske politikere 
og myndigheder; søsterorganisationer i Norden, EU og internationalt; kooperative 
virksomheder; sikkerhedsmæssig, miljømæssig, etisk og informationsmæssig 
indsats til fordel for medlemmerne og forbrugerne; offentligheden; øvrige 
virksomheder, som vi i perioden måtte blive ejere eller medejere af; 
detailvirksomheder tilknyttet FDB og brugsforeningerne; eksterne partnere, 
kultur- og fritidstilbud mv.; COOP Nordens medlemskæder i Danmark; 
medlemsvalgte og medlemmer; den lokale medlemstilknytning; branche; miljø; 
lagre, distribution og øvrige områder; Miljøstyrelsen; lovgivningen; arbejdsmiljø 
såvel psykisk som fysisk i egen virksomhed og i datterselskaber; alle niveauer af 
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medarbejderes indflydelse på deres egen arbejdssituation og virksomhedens 
udvikling; udsatte grupper i og udenfor virksomheden; personer fra etniske 
minoriteter; medarbejderstaben; leverandørerne; leverandørvirksomheder; ILOs 
konventioner; FDBs bestyrelse; internationalt anerkendte fair trade principper; 
dyr, der er opdrættet med særlige dyrevelfærdshensyn; markedet; gældende 
dyreværnslov for animalske fødevarer i producentlandet; samme krav til 
importerede animalske fødevarer som gælder for dansk produktion; FDBs 
repræsentantskab; Kongressen.  

9 Borealis  Borealis; owners; customers; the Neste and Statoil petrochemical businesses; the 
former PCD Polymere of Austria; OMV of Austria; the International Petroleum 
Investment Company of Abu Dhabi; Statoil; polyolefins industry; suppliers; 
authorities; the public; colleagues within the company; the areas of health, safety 
and the environment – both within Borealis and in the communities where we 
live; the international medical relief organisation, Médecins Sans Frontières 
(MSF); our people; all our production sites; our Human Resources department. 

10 Novo Nordisk Each of us; the company; ourselves and society; the communities in which we 
operate; stakeholders; our businesses; Novo Group companies; each employee; 
our people.  

11 Group 4 Falck  Group 4 Falck; forretningsområder i koncernen; markederne; selskabet. 

15 FLS Industries The FLS Group; democratic process all over the world; basic human rights; 
workplaces around the world that are controlled by the FLS Group; infrastructure 
and economic growth in the countries in which it operates; countries whose 
economy and infrastructure is less developed; countries which by Western 
standards have totalitarian and oppressive political systems; humane political and 
social environment; the countries’ infrastructure and agricultural and industrial 
sectors; country‘s infrastructure; countries in which its employees would have to 
work under unacceptable conditions or in countries with whom trade is illegal; 
environmental and ethical policies; society; national and international bodies and 
working groups that deal with human rights and sustainable development. 

16 Danisco Danisco; our human resources; customers; our shareholders; employees; the 
societies in which we operate; consumers; surroundings; the workplace. 

17 Statoil Danmark Vi; medarbejdere med høj kompetence; vores kunder; branchen; en kollega. 

18 Danske Trælast Danske Trælast; branchen; medarbejder; kæde; lokal forretning; Danske Trælast 
koncernen; vore talenter; unge der vil gøre karriere; medarbejdere med stor 
erfaring; medarbejdere der er aktionærer i selskabet.  
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19 Danfoss Danfoss’ selskaber; Danfoss Koncernen; alle i koncernen; medarbejdere; 
virksomhedskultur; Danfoss’ grundlæggende værdier; kunder; miljø; en gruppe 
engagerede mennesker; gruppe og individ; Danfoss kulturen; lokale værdier; 
menneskelige forhold; lokale selskaber; de samfund hvor vi spiller en aktiv rolle; 
vor internationale aktiviteter; vore lokale selskaber; Danfoss Koncernen.  

21 DONG DONG; kunder; miljø; koncernen; alle ansatte; DONGs værdier; eksternt 
samarbejde.  

22 SAS Danmark  SAS Gruppen; employees. 

24 Post Danmark Post Danmark; menneskelige ressourcer; kunder; ejere; medarbejder; samfund.  

25 Lego Gruppen  Lego; a child.  

26 J. Lauritzen 
Holding 

Koncernen; kunder; medarbejdere; aktionærer og det omgivende samfund; 
selskaberne i J. Lauritzen Holding Koncernen; miljømæssige – herunder 
arbejdsmiljømæssige – krav; lovgivningen.  

27 Grundfos Grundfos; miljøet; arbejdsmiljø; nuværende og kommende kvalificerede 
medarbejdere; vores generation; vore efterkommere; mennesket; vore 10.000 
medarbejdere verden over; de mange millioner der har gavn af at vand skaffes til 
veje, nyttiggøres og transporteres bort som spildevand; kunder over hele verden; 
menneskeheden; menneskerettigheder; verdenssamfundet; FN; enkeltlande; 
familie og gode venner; alle verdensdele; salgs- og serviceselskaber på de fleste 
vigtige pumpemarkeder; nye markeder; udenlandske selskaber; såvel 
internationale som lokale normer; regler og love der hvor vi opererer; vore 
interessegrupper; alle store markeder; leverandører og nøglekunder; lokale 
serviceforetagender; samfund; de lokalsamfund vi er en del af; konkurrenter; Poul 
Due Jensens's Fond. 

29 Vestas Wind 
Systems 

Vestas; Vestas koncernen; Vestas Wind Systems A/S; datterselskaber; 
samarbejdspartnerne; det ydre miljø; internationale organisationer: FN, Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention og ILO; mandlige og kvindelige 
arbejdere; ansatte; børn; udenlandske tjenestemænd; det eksterne miljø; 
samarbejds- og sikkerhedsudvalg. 

30 Dansk Shell Shell; people depending on us; all of our companies.  

32 VKR En mønstervirksomhed; Villum Kann Rasmussen; firmagruppen; en række 
mønstervirksomheder; samfund; kunder, leverandører, medarbejdere af alle 
kategorier og aktionærer; andre virksomheder. 

33 Egmont Fonden Egmont´s network of different companies; employees; target groups; all 
companies; the values and ethics in the countries where we operate.  
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37 Lundbeck Lundbeck; our employees; those who collaborate with us around the world; our 
staff; multicultural groups working to restore the self-respect of those who suffer 
from diseases of the central nervous system, the individual; a patient; a customer; 
an employee; professionals; patients. 

38 ØK ØK; customers; people; employees; public and internal scrutiny. 

40 NCC Danmark NCC; vore samarbejdspartnere; vore kunder; den enkelte leder; den engagerede, 
kompetente og ansvarlige medarbejder; fællesskabet; den enkelte arbejder; team; 
kollegaer.  

41 GN Store Nord GN; employees; managers; specialists; the Group’s Danish companies; GN 
ReSound; GN Danavox; ReSound Corporation; SONOFON; colleagues; GN 
Nettest; GN Netcom; GN Netcom in England; GN Great Nordic.  

42 Akzo Nobel Akzo Nobel; customers, shareholders, and employees; society; OECD; 
Multinational Enterprises; all Akzo Nobel companies; our business transactions 
throughout the world and to the individual behavior of employees in conducting 
Akzo Nobel's business; business unit management and country management; the 
Board of Management and each Business Unit Manager; contractors and 
suppliers; high health, safety, and environmental standards; our investors; 
working environment for our employees; child labor; the laws of the countries in 
which we operate; fundamental human rights; our competitors; competition laws; 
unethical business; Company's accounting principles and local laws; community 
activities; political parties, or their institutions, agencies; representatives; 
stakeholders. 

43 Nomeco Nomeco; den del af logistikkæden der omfatter varehåndtering; myndigheder; 
relevante brancheorganisationer; internationale organisationer; miljø; personale; 
medarbejderne. 

46 Hydro Texaco 
Holdings 

Hydro Texaco; kunder; samarbejdspartnere og medarbejdere; ejere; miljø; 
ledelse; kollegaerne i andre afdelinger. 
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Tabel 5.1: Visionens temaer 

Virksomhed Visionens temaer 

2 TDC Visionens tema er positioneringen som “den bedste leverandør af 
kommunikationsløsninger”. Derudover handler visionen om forskellige ønsker, 
handlinger, egenskaber og relationer til fire interessenter som grundpiller for 
opfyldelsen af den ønskede positionering. Heriblandt er temaerne økonomi, 
medarbejderforhold, kundeforhold og samfundsforhold. 

3 Danish Crown Visionens tema er positionering og økonomi, henholdsvis ønsket om at opnå den 
førende position inden for det europæiske kødområde og at kunne “sikre danske 
svine- og oksekødsproducenters en afgørende lønsom position på 
verdensmarkedet”.  

4 Arla Foods Visionens tema er positionering som forbrugernes og kundernes foretrukne mejeri 
samt ønsket om at være en kompetent og innovativ leverandør til 
fødevareproducenter.  

5 Dansk 
Supermarked 

Visionens tema er positionering, egenskaber og medarbejderforhold som uddybes 
i forhold til betydningen af DSG’s ønske om image som det bedste indkøbssted. 

6 ISS Visionens tema er positionering, strategi og medarbejderforhold, dvs. 
betydningen af ISS Gruppens ønskede positionering, hvor bogstaverne i 
“create2005” refererer til bestemte handlinger.  

7 Carlsberg Visionens tema er positionering og økonomi.  

8 FDB C00P 
Danmark 

Visionens tema er positionering som “en markant medlems- og 
forbrugerorganisation”, herunder tematiseres forbrugerforhold. Desuden er 
temaet de mål FDB forbinder med at være “en markant medlems- og 
forbrugerorganisation”.  

10 Novo Nordisk Visionens tema er positionering og produktionen. Dette uddybes i forhold til en 
række handlinger, egenskaber og ønsker.  

11 Group 4 Falck  Visionens tema er positioneringen som “verdens førende udbyder af sikrings- og 
sikringsrelaterede serviceydelser”, herunder tematiseres kundeforhold.  

13 DSV Visionernes temaer er positionering og en række hensigter og handlinger i forhold 
til finansielle, sociale og miljømæssige sider af virksomheden. Heriblandt 
medarbejderforhold og kundeforhold, produktion, miljø, samfund og økonomi. 

16 Danisco Visionens tema er positionering i den internationale fødevareindustri og 
hvordan denne position opnås gennem dialog med interessenterne, 
heriblandt kunderelationen og forbrugerrelationen. 
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17 Statoil Danmark Visionens tema er positionering. 

18 Danske Trælast Temaet i “Vejen frem” er strategi og økonomi, heriblandt produktionen.  

19 Danfoss Visionen tema er positionering, kunderelationen, handlinger og egenskaber.  

22 SAS Danmark  Visionens tema er handlingen “at gøre skandinaverne stolte”.  

23 DLG Visionens tema er økonomi og positionering som virksomheden blandt andet vil 
opnå gennem innovative handlinger til fordel for ejerne. 

24 Post Danmark Visionens tema er positionering, økonomi, medarbejderrelationer og 
arbejdspladsforhold.  

25 Lego Gruppen  Visionens tema er positionering, dvs. hvad Lego forbinder med “to become the 
world's strongest brand among families with children in 2005”, herunder 
tematiseres egenskaber som kreativitet og læring. 

27 Grundfos Visionens tema er positionering, kunderelationer, medarbejderelationer og 
samfundets anerkendelse.Desuden tematiseres produktionen og miljøet 

28 KFK Målsætningens tema er målsætning om at skabe værdi, herunder tematiseres 
blandt andet økonomi og kunderelationer med fokus på udvikling og indtjening. 

29 Vestas Wind 
Systems 

Visionens tema er produktionen, positionering, princippet “en troværdig partner” 
og en række egenskaber. 

30 Dansk Shell Visionens tema er produktion, miljø og kunderelationer, dvs. hvordan Shell som 
energileverandør vil fastholde og vinde kunder.  

33 Egmont Fonden Visionens tema er positionering og produktion, egenskaber, kvalitet og 
betydningen af “a world-class entertainment media house that creates quality 
entertainment for children and adults while they read, watch, listen and play”. 

35 OSS Visionens tema er værftsgruppens økonomi, produktion, positionering, 
medarbejderforhold, miljø, samfund og udvikling. 

37 Lundbeck Visionens tema er produktionen og positionering som “a world leader in the 
development of pharmaceuticals for psychiatric and neurological disorders”. 

39 DSB Visionens tema er egenskaberne at være “efficient, simple and attractive to 
customers and employees”. 

41 GN Store Nord Visionens tema er økonomi og produktion, dvs. aktionærernes afkast. 

44 Daimler Chrysler Visionens tema er produktion, positionering og økonomi.  

45 NKT Holding Visionens tema er produktionen, positionering, kompetencer og det teknologiske 
fundament, herunder tematiseres medarbejderforhold. 

46 Hydro Texaco 
Hold. 

Visionens tema er produktion, positionering og betydningen af handlinger, 
hensigter og egenskaber som forbindes med “det ledende energiselskab”, “det 
mest attraktive energiselskab” og “det mest anerkendte energiselskab”. Herunder 
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tematiseres medarbejderrelationen og kunderelationen. 

48 Eltra Visionens tema er produktionen og en række egenskaber, handlinger og hensigter 
i forhold til Eltra som leverandør af el, Eltras samarbejde, Eltras produktion og 
medarbejderrelationer. 
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Tabel 5.2: Missionens temaer 

Virksomhed Missionens temaer 

3 Danish Crown Missionens tema forbrugerforhold og økonomi, når Danish Crown skriver at de 
vil “levere produkter, der opfylder forbrugernes krav til differentieret kvalitet, og 
dermed sikre vore ejere den højst mulige pris for deres råvarer”. 

4 Arla Foods Missionen tema er kundeforhold, dvs. “at tilbyde moderne forbrugere 
mælkebaserede fødevarer som skaber inspiration, tryghed og velvære”. 

7 Carlsberg Temaet i “The Golden Words” er produktionen, dvs. kunsten at brygge øl. 

8 FDB C00P 
Danmark 

Missionens tema er at “FDB skal skabe merværdi for medlemmerne gennem 
holdning og handling”. Desuden er temaet egenskaber og betydningen af 
merværdi, medlemmerne, holdning og handling. 

10 Novo Nordisk Missionens tema er at forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår, heriblandt 
egenskaber. 

11 Group 4 Falck  Idégrundlagets tema er virksomhedens positionering, produktion, egenskaber, 
kundeforhold og relation til samfundet.  

15 FLS Industries Missionens tema er produktionen, kundeforhold, positionering og økonomi, dvs. 
FLS Gruppens aktivitetsområder inden for cement- og luftfartsindustrien, deres 
mål om at være deres kunders foretrukne partner og de tiltag de arbejder med for 
at bevare og vinde markeder.  

16 Danisco Missionens tema er kunderelationer og produktionen, dvs. tilfredsstillelse af 
forbrugernes efterspørgsel.  

18 Danske Trælast Forretningsgrundlagets tema er produktion og kunderelationer, dvs. kundens 
fordele.  

19 Danfoss Erklæringens tema er uddybning af ønsker, egenskaber og handlinger herunder: at 
de “vil producere og levere kunderigtige og miljøvenlige produkter globalt”, “er 
en gruppe engagerede mennesker med en meningsfyldt arbejdstilværelse”, “vil 
fremme Danfoss kulturen globalt, samtidig med at [de] støtter og respekterer de 
lokale værdier” og at de “vil søge at styrke de samfund, hvor [de] spiller en aktiv 
rolle”. Heriblandt tematiseres blandt andet kunderelationer, medarbejderrealtioner 
og forholdet til miljø og samfund. 

22 SAS Danmark  Missionens tema er positionering og produktionen, dvs. at tilbyde 
konkurrencedygtige flytransporter, og at engagere sig i flyrelateret virksomhed.  

24 Post Danmark Missionens tema er produktionen og positionering, dvs. Post Danmark som 
leverandør af postservice på højde med de bedste.  

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm


Bilag til Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation 

Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm 

194 

25 Lego Gruppen  Missionens tema er positionering og handlingen “at stimulere barnet i os alle”. 

26 J. Lauritzen 
Holding 

Forretningsgrundlagets tema er positionering og økonomi i forhold til 
virksomhedens formål. 

27 Grundfos Forretningsgrundlagets tema er produktion og positionering, dvs. udvikling i 
forhold til deres formålsparagraf. 

28 KFK Missionens tema er produktionen, dvs. at “udvikle, producere og sælge pumper 
og pumpesystemer af høj kvalitet”.  

29 Vestas Wind 
Systems 

Forretningsgrundlagets tema er produktionen, dvs. “udvikling, fremstilling, salg 
og servicering af anlæg til produktion af elektricitet ved udnyttelse af 
vindenergi”. 

32 VKR Missionens tema er “at bringe dagslys, frisk luft, udsyn og solenergi ind i 
menneskers hverdag”.  

34 Rockwool  Forretningsgrundlagets tema er positionering og produktionen, dvs. “at udvikle, 
producere og sælge produkter, systemer og serviceydelser til formål, hvor stenuld 
er velegnet”. Herudover berøres vækst, miljø, medarbejderforhold og 
samfundsudvikling. 

36 IBM Danmark Missionens tema er positionering og produktion, dvs. hvordan IBM “strive to lead 
in the creation, development and manufacture of the industry’s most advanced 
information technologies”, herunder tematiseres kunderelationen. 

37 Lundbeck Missionens tema er produktionen, dvs. forskellige handlinger som de forbinder 
med overskrifterne: “to improve the quality of life for those suffering from 
psychiatric and neurological disorders”, “never lose sight of those we want to 
help” og “improving psychiatric understanding”. 

39 DSB Missionens tema er positionering, økonomi, medarbejderrelationer og 
kunderelationer, dvs. at være kundernes “preferred provider of railway transport 
and related services”, “a financially sound enterprise” og en “challenging, 
attractive and competitive workplaces across the whole of DSB”. 

42 Akzo Nobel Temaet i erklæringen Company Statement er produktion, positionering, 
medarbejderrelationen, kunderelationen, økonomi og virksomhedens egenskaber, 
handlinger og forpligtelser. 

43 Nomeco Missionens tema er produktionen, dvs. at “levere varer og viden om vejen til 
sundhed”. 

44 Daimler Chrysler Missionens tema er produktion og positionering, herunder tematiseres innovation, 
medarbejdereforhold og kunderrelationen. 
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Tabel 5.3: Værdigrundlagets temaer 

Virksomhed Værdigrundlagets temaer 

1 A.P. Møller - 
Mærsk Gruppen 

Erklæringens tema er positionering og medarbejderforhold som forbindes med 
virksomhedens historie, uddannelse og fremtidig udvikling. Derudover 
fremhæves relevansen af nogle principper med ordene “rettidig omhu”, “kvalitet, 
service og pålidelighed”. 

2 TDC Værdiernes tema er principper, handlinger og egenskaber som fx “troværdige”, 
“pålidelige”, “samarbejder” og “forlanger mest af os selv”. 

3 Danish Crown Værdiernes tema er handlinger og principper, fx “Vi går foran”, “Vi skaber 
værdier”, “Vi tager ansvar” og “Vi viser tillid og respekt”. 

6 ISS Værdiernes tema er principper og egenskaber som “honesty”, “entrepreneurship”, 
“responsibility” og “quality”, herunder tematiseres medarbejderforhold og 
kundeforhold. 

7 Carlsberg Værdiernes tema er principper, egenskaber og medarbejderforhold. 

8 FDB C00P 
Danmark 

Værdigrundlaget tema er en uddybning af de principper, egenskaber, hensigter og 
handlinger som forbindes med “indflydelse”, “omtanke”, “ærlighed” og 
“nytænkning”. Desuden er temaet de indsatsområder som værdigrundlaget 
udmønter sig i, herunder tematiseres medlems- og forbrugerforhold, miljø og etik.

9 Borealis  Værdiernes tema er en uddybning af principperne “to build one company which 
is new, different and better”, “to be a responsible corporate citizen”, “to increase 
value for our owners and customers” og “to win through our people”, herunder 
tematiseres virksomhedens egenskaber, kundeforhold, medarbejderforhold og 
samfundsforhold.  

10 Novo Nordisk Værdiernes tema er uddybning af principper og egenskaber i forhold til: 
“accountable”, “ambitious”, “responsible”, “open and honest” og “ready for 
change”, herunder tematiseres medarbejderforhold og forhold til samfundet og 
miljøet. 

11 Group 4 Falck  Shareholderværdiernes tema er økonomi og handlinger i forhold til 
aktionærværdier. 

15 FLS Industries Tema i “FLS Ethics” er princippper og egenskaber, herunder tematiseres 
produktionen og de politiske, sociale, og økonomiske konsekvenser af at FLS 
Gruppen forsyner lande, heriblandt totalitære og undertrykkende lande, med 
cement.  

16 Danisco Værdiernes tema er uddybning af principper, handlinger og egenskaber i forhold 
til Daniscos værdiskabelsesprincipper: “We are innovative”, “We build 
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competencies”, “We take responsibility” og “We believe in dialogue”, herunder 
tematiseres medarbejderrelationen, kunderelationen og forholdet til samfundet. 

17 Statoil Danmark Værdigrundlagets tema en række egenskaber og principper som Statoil forbinder 
med ordene professionelle, nytænkende og opmærksomme, herunder tematiseres 
kunderelationen.  

18 Danske Trælast Værdiernes tema medarbejderrelationer, dvs. fordelene ved at være medarbejder i 
Danske Trælast.  

19 Danfoss Erklæringens tema er uddybning af ønsker, egenskaber og handlinger herunder: at 
de “vil producere og levere kunderigtige og miljøvenlige produkter globalt”, “er 
en gruppe engagerede mennesker med en meningsfyldt arbejdstilværelse”, “vil 
fremme Danfoss kulturen globalt, samtidig med at [de] støtter og respekterer de 
lokale værdier” og at de “vil søge at styrke de samfund, hvor [de] spiller en aktiv 
rolle”. Heriblandt tematiseres blandt andet kunderelationer, medarbejderrealtioner 
og forholdet til miljø og samfund. 

21 DONG Værdiernes tema er DONGs egenskaber som udgangspunkt for virksomhedens 
omgangsform, herunder tematiseres medarbejderrelationen, kunderelationen og 
miljøet. 

22 SAS Danmark  Værdiernes tema er egenskaber i medarbejderforholdet, dvs. “to be a company 
characterized by employees who: care, can be trusted, are progressive and 
professional”. 

24 Post Danmark Værdiernes tema er økonomi, egenskaber, medarbejderrelationer og 
kunderelationer, herunder at skabe værdi vha. økonomiske og menneskelige 
ressourcer til gavn for Post Danmarks kunder, ejere, medarbejdere og samfundet. 

25 Lego Gruppen  Værdiernes tema er Legos egenskaber og navn, leg og børns udvikling. 

26 J. Lauritzen 
Holding 

Værdigrundlagets tema er mål, og egenskaber forbundet med ord som 
“innovativ”, “handlekraftig”, “attraktiv” og “ansvarsbevidst”, herunder 
tematiseres blandt andet medarbejderrelationen, kunderelationen og relationen til 
miljøet.  

27 Grundfos Værdinormernes tema er uddybning af principperne og egenskaberne 
“bæredygtighed”, “mennesket i fokus”, “globalt tænkende”, “åben og troværdig”, 
“førerskab”, “partnerskab”, “ansvarlighed”, “selvstændighed”, herunder 
tematiseres miljø, samfund, produktion, medarbejderforhold, kundeforhold, 
positionering og økonomi. 

29 Vestas Wind 
Systems 

Etikkens tema er målsætning og “at forblive en troværdig partner” og en 
uddybning af “forretningsetik, social ansvarlighed, menneskerettigheder, sundhed 
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på arbejdsmarkedet, sikkerhed og det ydre miljø” i forhold til en række 
princippper, erklæringer og konventioner. 

30 Dansk Shell Værdiernes tema er principperne “honesty, integrity and respect for people” og en 
række egenskaber. 

32 VKR Værdigrundlagets tema er hvad det vil sige “at være en mønstervirksomhed”, 
herunder tematiseres formål, mål, egenskaber og økonomi. 

33 Egmont Fonden Værdiernes tema er uddybning af principperne “initiative”, “creativity”, 
“cooperation”, “quality” og “responsiveness” som beskriver handlinger og 
egenskaber, herunder tematiseres medarbejderrelationen og produktionen. 

37 Lundbeck Værdiernes tema er Lundbecks core beliefs og værdier, og de principper, 
hensigter, handlinger og egenskaber der forbindes med dem, herunder tematiseres 
forskning, medarbejderrelationen og patientrelationen.  

38 ØK Kerneværdiernes tema er principper, egenskaber, hensigter og handlinger som 
ØK forbinder med kunderelationer, “performance”, innovation, mennesker og 
medarbejderrelationer, og integritet. 

40 NCC Danmark Værdigrundlagets tema er egenskaber, kunderelationer, medarbejderrelationer, 
ledelse og betydningen af “succes gennem vores troværdighed samt evne og vilje 
til nytænkning og samarbejde”. 

41 GN Store Nord Værdiernes tema er principperne “result orientation”, “innovation” 
“accountability”, “commitment”, “openness”, herunder tematiseres egenskaber, 
handlinger, værdiernes implementering og medarbejderrelationen. 

42 Akzo Nobel Temaet i erklæringen Business Principles er positionering og handlinger, 
hensigter og principper som Akzo Nobel forbinder med: Core Values, 
Responsibilities, Free enterprise, Business integrity, Community activities, 
Communication og Compliance, heriblandt tematiseres medarbejderrelationen, 
kunderelationen, økonomi, samfund og miljø.

43 Nomeco Værdiernes tema er handlinger i forhold til produktionen, medarbejderrelationer, 
investeringer, myndigheder, brancheorganisationer, miljø og personale- og 
uddannelsespolitik. 

46 Hydro Texaco 
Holdings 

Værdigrundlagets tema er egenskaber, handlinger og hensigter som Hydro 
Texaco forbinder med værdigrundlaget og værdierne, herunder tematiseres 
kultur, kunderelationer og medarbejderrelationer. 
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Tabel 6.1: Er erklæringen meget kort, kort eller lang? 

Virksomhed Vision Mission Værdigrundlag 
1 A.P. Møller - Mærsk 
Gruppen 

  kort 

2 TDC   meget kort 

3 Danish Crown Meget kort  meget kort kort 

4 Arla Foods kort meget kort   

5 Dansk Supermarked kort   

6 ISS lang  lang 

7 Carlsberg      

8 FDB C00P Danmark   kort  lang 

9 Borealis    lang 

10 Novo Nordisk  meget kort   

11 Group 4 Falck  Meget kort  kort kort 

12 Maersk    

13 DSV lang   

14 Skandinavisk 
Holding 

   

15 FLS Industries   lang 

16 Danisco kort  lang 

17 Statoil Danmark Meget kort    

18 Danske Trælast  lang lang 

19 Danfoss lang   

20 Dagrofa    

21 DONG    

22 SAS Danmark  Meget kort  kort meget kort 

23 DLG    

24 Post Danmark Meget kort meget kort  kort 

25 Lego Gruppen  lang  meget kort   

26 Vesterhavet (J. 
Lauritzen Holding) 

  kort 

27 Grundfos  meget kort  lang 

28 KFK Meget kort   

29 Vestas Wind  meget kort  lang 
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Systems 
30 Dansk Shell kort   

31 O.W. Bunker 
Holding 

   

32 VKR Holding  meget kort kort 

33 Egmont Fonden   lang 

34 Rockwool   kort  

35 OSS    

36 IBM Danmark  meget kort  

37 H. Lundbeck  lang lang 

38 ØK    

39 DSB meget kort kort   

40 NCC Danmark    

41 GN Store Nord meget kort  lang 

42 Akzo Nobel   lang 

43 Nomeco  meget kort   

44 Daimler Chrysler kort  kort   

45 NKT Holding lang   

46 Hydro Texaco 
Hold. 

lang  lang 

47 Dangaard Telecom     

48 Eltra lang   

49 Steff-Houlberg    

50 Telecom Europe 
Hold. 

   

∗ Tomme grå celler viser at erklæringen ikke indeholder kriterierne for registrering som meget kort, 
kort eller lang. 
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Tabel 6.2: Er erklæringerne abstrakte, konkrete eller begge dele? 

Virksomhed Vision Mission Værdigrundlag 
1 A.P. Møller - Mærsk 
Gruppen 

  konkret og abstrakt 

2 TDC abstrakt   abstrakt 

3 Danish Crown  konkret og abstrakt  konkret og abstrakt abstrakt 

4 Arla Foods konkret og abstrakt  abstrakt  

5 Dansk Supermarked  abstrakt   

6 ISS konkret og abstrakt  abstrakt 

7 Carlsberg  konkret og abstrakt  konkret og abstrakt  konkret og abstrakt 

8 FDB C00P Danmark  konkret og abstrakt konkret og abstrakt  konkret og abstrakt 

9 Borealis    konkret 

10 Novo Nordisk konkret og abstrakt  abstrakt abstrakt 

11 Group 4 Falck   abstrakt konkret og abstrakt konkret og abstrakt 

12 Maersk    

13 DSV konkret og abstrakt   

14 Skandinavisk 
Holding 

   

15 FLS Industries  konkret konkret og abstrakt 

16 Danisco  konkret og abstrakt  abstrakt abstrakt 

17 Statoil Danmark  abstrakt   abstrakt 

18 Danske Trælast konkret og abstrakt konkret konkret 

19 Danfoss konkret og abstrakt konkret og abstrakt konkret og abstrakt 

20 Dagrofa    

21 DONG    abstrakt 

22 SAS Danmark   abstrakt  konkret og abstrakt  abstrakt 

23 DLG  konkret og abstrakt   

24 Post Danmark  konkret og abstrakt  konkret og abstrakt  abstrakt 

25 Lego Gruppen  abstrakt  abstrakt konkret og abstrakt 

26 Vesterhavet (J. 
Lauritzen Holding) 

 konkret konkret og abstrakt 

27 Grundfos konkret og abstrakt  konkret og abstrakt  konkret og abstrakt 

28 KFK konkret og abstrakt konkret og abstrakt  
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29 Vestas Wind 
Systems 

 konkret og abstrakt  konkret konkret og abstrakt 

30 Dansk Shell  konkret og abstrakt   abstrakt 

31 O.W. Bunker 
Holding 

   

32 VKR Holding  konkret og abstrakt konkret og abstrakt 

33 Egmont Fonden konkret og abstrakt  abstrakt 

34 Rockwool   konkret og abstrakt  

35 OSS konkret og abstrakt   

36 IBM Danmark   konkret og abstrakt  

37 H. Lundbeck konkret og abstrakt konkret og abstrakt konkret og abstrakt 

38 ØK   konkret og abstrakt 

39 DSB  abstrakt  abstrakt  

40 NCC Danmark   abstrakt 

41 GN Store Nord  abstrakt  abstrakt 

42 Akzo Nobel  konkret og abstrakt konkret og abstrakt 

43 Nomeco   abstrakt konkret og abstrakt 

44 Daimler Chrysler  abstrakt  abstrakt  

45 NKT Holding konkret   

46 Hydro Texaco 
Hold. 

konkret og abstrakt  konkret og abstrakt 

47 Dangaard Telecom     

48 Eltra konkret og abstrakt   

49 Steff-Houlberg    

50 Telecom Europe 
Hold. 

   

 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm


Bilag til Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation 

Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm 

202 

Tabel 6.3: Er erklæringerne fremstillet i punktform eller som sammenhængende tekst eller 
begge dele? 

Virksomhed Vision Mission Værdigrundlag 
1 A.P. Møller - Mærsk 
Gruppen 

  tekst 

2 TDC tekst og punkter  punkter 

3 Danish Crown  sætning  sætning tekst og punkter 

4 Arla Foods tekst og punkter tekst   

5 Dansk Supermarked punkter   

6 ISS tekst og punkter  tekst og punkter 

7 Carlsberg meget svær tekst (lixtal 
58) 

tekst tekst og punkter 

8 FDB C00P Danmark punkter punkter tekst og punkter 

9 Borealis    svær tekst (lixtal 47) 

10 Novo Nordisk tekst og punkter tekst tekst og punkter 

11 Group 4 Falck  tekst tekst punkter 

12 Maersk    

13 DSV tekst og punkter   

14 Skandinavisk 
Holding 

   

15 FLS Industries  svær tekst (lixtal 54) svær tekst (lixtal 53) 

16 Danisco tekst svær tekst (lixtal 55) tekst og punkter 

17 Statoil Danmark punkter  punkter 

18 Danske Trælast meget svær tekst (lixtal 
56) 

tekst og punkter tekst og punkter 

19 Danfoss tekst og punkter tekst og punkter tekst og punkter 

20 Dagrofa    

21 DONG   tekst og punkter 

22 SAS Danmark   sætning tekst  sætning 

23 DLG tekst og punkter   

24 Post Danmark punkter  sætning punkter 

25 Lego Gruppen  middel tekst (lixtal 43) tekst let tekst (lixtal 26) 

26 Vesterhavet (J.  meget svær tekst (lixtal tekst 
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Lauritzen Holding) 58) 

27 Grundfos punkter tekst middel tekst (lixtal 42) 

28 KFK  sætning meget svær tekst (lixtal 
62) 

 

29 Vestas Wind 
Systems 

svær tekst (lixtal 50) sætning meget svær tekst (lixtal 
84) 

30 Dansk Shell tekst  middel tekst (lixtal 34) 

31 O.W. Bunker 
Holding 

   

32 VKR Holding  sætning tekst 

33 Egmont Fonden svær tekst (lixtal 46)  tekst og punkter 

34 Rockwool    tekst  

35 OSS punkter   

36 IBM Danmark  tekst  

37 H. Lundbeck svær tekst (lixtal 52) svær tekst (lixtal 54) tekst og punter 

38 ØK   punkter 

39 DSB sætning sætning  

40 NCC Danmark   tekst og punkter 

41 GN Store Nord sætning  tekst og punkter 

42 Akzo Nobel  tekst og punkter tekst og punkter 

43 Nomeco  tekst tekst og punkter 

44 Daimler Chrysler tekst  tekst  

45 NKT Holding svær tekst (lixtal 56)   

46 Hydro Texaco 
Hold. 

middel tekst (lixtal 48)  tekst og punkter 

47 Dangaard Telecom     

48 Eltra tekst og punkter   

49 Steff-Houlberg    

50 Telecom Europe 
Hold. 
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Tabel 6.4: Sprog (dansk/engelsk), verdensbilleder, referenceramme 

Virksomhed Vision Mission Værdigrundlag 
1 A.P. Møller - Mærsk 
Gruppen 

  dansk/engelsk 

2 TDC dansk/engelsk, 
verdensbilleder. 

 dansk, verdensbilleder. 

3 Danish Crown dansk, økonomi dansk dansk, verdensbilleder. 

4 Arla Foods dansk dansk  

5 Dansk Supermarked dansk, intern, 
verdensbilleder. 

  

6 ISS Engelsk, intern  engelsk, verdensbilleder. 

7 Carlsberg engelsk, økonomi engelsk, intern engelsk 

8 FDB C00P Danmark dansk dansk dansk 

9 Borealis    engelsk, intern 

10 Novo Nordisk dansk/engelsk, Novo dansk/engelsk engelsk 

11 Group 4 Falck  dansk/engelsk dansk/engelsk dansk/engelsk, økonomi 

12 Maersk    

13 DSV dansk/engelsk   

14 Skandinavisk 
Holding 

   

15 FLS Industries  dansk/engelsk dansk/engelsk 

16 Danisco engelsk engelsk engelsk, verdensbilleder. 

17 Statoil Danmark dansk  dansk, verdensbilleder 

18 Danske Trælast dansk/engelsk, økonomi dansk/engelsk, intern dansk/engelsk, intern 

19 Danfoss dansk/engelsk dansk/engelsk dansk/engelsk, 
verdensbilleder 

20 Dagrofa    

21 DONG   dansk/engelsk, 
verdensbilleder. 

22 SAS Danmark  dansk/engelsk dansk/engelsk engelsk 

23 DLG dansk, økonomi   

24 Post Danmark dansk, økonomi dansk dansk 

25 Lego Gruppen  engelsk, verdensbilleder dansk engelsk 

26 Vesterhavet (J.  dansk, økonomi, intern dansk 
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Lauritzen Holding) 
27 Grundfos dansk/engelsk, dansk/engelsk  dansk/engelsk 

28 KFK dansk dansk, landbruget  

29 Vestas Wind 
Systems 

dansk, verdensbilleder dansk dansk 

30 Dansk Shell dansk/engelsk  engelsk, verdensbilleder. 

31 O.W. Bunker 
Holding 

   

32 VKR Holdning  dansk/engelsk dansk/engelsk 

33 Egmont Fonden engelsk  engelsk, verdensbilleder. 

34 Rockwool   dansk/engelsk  

35 OSS dansk/engelsk   

36 IBM Danmark  engelsk, IT-industrien  

37 H. Lundbeck engelsk  engelsk engelsk 

38 ØK   engelsk 

39 DSB dansk/engelsk engelsk  

40 NCC Danmark   dansk, verdensbilleder. 

41 GN Store Nord engelsk  engelsk 

42 Akzo Nobel  engelsk engelsk 

43 Nomeco  dansk/engelsk dansk/engelsk 

44 Daimler Chrysler engelsk dansk  

45 NKT Holding dansk/engelsk, intern.   

46 Hydro Texaco 
Hold. 

dansk, verdensbilleder  dansk, verdensbilleder. 

47 Dangaard Telecom     

48 Eltra dansk, intern.   

49 Steff-Houlberg    

50 Telecom Europe 
Hold. 
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Superlativer, positioneringsudtryk (“position”), platheder (“plat”) og rosende ord (“ros”). Tomme 
grå celler viser at erklæringen findes, men uden superlativer, positionering, ros og platheder. 

Tabel 7: Superlativer, positioneringsudtryk, ros og platheder  

 
Virksomhed Vision Mission Værdigrundlag 
1 A.P. Møller - Mærsk 
Gruppen 

  ros, plat 

2 TDC superlativ, ros, plat  superlativ, plat 

3 Danish Crown position superlativ, plat plat 

4 Arla Foods position ros, plat  

5 Dansk Supermarked superlativ, ros, plat   

6 ISS ros, plat  superlativ, ros, plat 

7 Carlsberg plat superlativ, ros, plat ros, plat 

8 FDB C00P Danmark plat plat superlativ, position, ros, 
plat 

9 Borealis    ros, plat 

10 Novo Nordisk superlativ, position, ros  superlativ, ros 

11 Group 4 Falck  position ros, plat  

12 Maersk    

13 DSV superlativ, position, ros, 
plat 

  

14 Skandinavisk 
Holding 

   

15 FLS Industries  position  

16 Danisco position ros ros, plat 

17 Statoil Danmark ros, plat  ros, plat 

18 Danske Trælast  ros ros 

19 Danfoss position, ros, plat ros, plat ros, plat 

20 Dagrofa    

21 DONG   ros, plat 

22 SAS Danmark  ros, plat position ros, plat 

23 DLG superlativ, ros, plat   

24 Post Danmark superlativ, ros, plat superlativ, ros, plat ros, plat 

25 Lego Gruppen  superlativ, ros, plat position  
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26 Vesterhavet (J. 
Lauritzen Holding) 

  ros, plat 

27 Grundfos position position, ros, plat superlativ, position, ros, 
plat 

28 KFK  position, ros, plat  

29 Vestas Wind 
Systems 

position, ros, plat   

30 Dansk Shell Superlative, ros, plat  ros, plat 

31 O.W. Bunker 
Holding 

   

32 VKR Holding  ros, plat ros, plat 

33 Egmont Fonden Superlative, ros, plat  superlativ 

34 Rockwool   position, ros, plat  

35 OSS ros, plat   

36 IBM Danmark  superlativ  

37 H. Lundbeck position, ros plat ros, plat 

38 ØK   ros, plat 

39 DSB ros, plat position, ros, plat  

40 NCC Danmark   superlativ, ros, plat 

41 GN Store Nord plat  ros, plat 

42 Akzo Nobel  position, ros, plat position, ros, plat 

43 Nomeco   superlativ, ros, plat 

44 Daimler Chrysler superlativ, ros superlativ, position, ros, 
plat 

 

45 NKT Holding ros, plat   

46 Hydro Texaco 
Hold. 

superlativ, position, ros, 
plat 

 superlativ, ros, plat 

47 Dangaard Telecom     

48 Eltra ros, plat   

49 Steff-Houlberg    

50 Telecom Europe 
Hold. 
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Tabel 7.1: Ros, platheder, positioneringsudtryk og superlativer akkumuleret i forhold til 
vision, mission og værdigrundlag. 

 Vision Mission Værdigrundlag I alt 
Ros, plat 7 4 15 26 
Superlativ, ros, plat 7 2 4 13 
Positionering 5 3 0 8 
Positionering, ros, plat 5 8 2 1 

Plathed 3 2 1 6 
Superlativ, positionering, ros, plat 2 1 2 5 
Ros 0 2 1 3 
Superlativ 0 1 1 2 
Superlativ, ros 1 0 1 2 
Superlativ, plat 0 1 1 2 
Positionering, ros 1 0 0 1 
Superlativ, positionering, ros 1 0 0 1 
Ingen 2 4 4 10 
I alt 31 25 31 87 
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Værdigrundlag 

 

Tabel 8: Argumentation  

Virksomhed Vision Mission 
1 A.P. Møller - Mærsk 
Gruppen 

  implicit argumentation 

2 TDC eksplicit argumentation   

3 Danish Crown   uddybes 

4 Arla Foods    

5 Dansk Supermarked uddybes, implicit 
argument. 

  

6 ISS uddybes ved link, implicit 
argument. 

 uddybes, implicit 
argument. 

7 Carlsberg uddybes, implicit 
argument. 

uddybes uddybes, implicit 
argument. 

8 FDB C00P Danmark uddybes uddybes uddybes, implicit og 
eksplicit argument. 

9 Borealis    uddybes, implicit 
argument. 

10 Novo Nordisk uddybes, implicit 
argument. 

implicit argumentation uddybes og indgår i Novo 
Charteret, implicit 

argument. 

11 Group 4 Falck  uddybes ved strategi implicit argumentation uddybes 

12 Maersk    

13 DSV uddybes ved links, 
implicit argument 

  

14 Skandinavisk 
Holding 

   

15 FLS Industries  uddybes, implicit 
argument. 

uddybes, implicit 
argument. 

16 Danisco uddybes, implicit 
argument. 

uddybes, implicit 
argument. 

uddybes ved links, 
implicit argument. 

17 Statoil Danmark uddybes  uddybes, implicit 
argument. 

18 Danske Trælast uddybes, implicit uddybes, implicit uddybes ved links, 
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argument. argument. implicit og eksplicit 
argument. 

19 Danfoss uddybes med links og 
eksplicit argument. 

uddybes, implicit 
argument. 

uddybes, implicit 
argument. 

20 Dagrofa    

21 DONG    

22 SAS Danmark     

23 DLG eksplicit argument. og 
uddybes ved strategi 

  

24 Post Danmark uddybning ved strategi uddybning ved strategi implicit argumentation og 
eksplicit argumentation 

25 Lego Gruppen  uddybes, eksplicit og 
implicit argumentation 

uddybes uddybes, implicit 
argument. 

26 Vesterhavet (J. 
Lauritzen Holding) 

 uddybes, implicit 
argumentation 

uddybes, implicit 
argumentation 

27 Grundfos uddybes og eksplicit 
argumentation 

uddybes, implicit 
argument. 

uddybes og eksplicit 
argumentation 

28 KFK uddybes uddybes  

29 Vestas Wind 
Systems 

uddybes, eksplicit 
argument 

 uddybes med links, 
implicit argument. 

30 Dansk Shell eksplicit argumentation  uddybes ved omtale af 
business principles, 

implicit argumentation  

31 O.W. Bunker 
Holding 

   

32 VKR Holding   uddybes 

33 Egmont Fonden uddybes, implicit 
argument. 

 uddybes, implicit 
argument. 

34 Rockwool   uddybes  

35 OSS    

36 IBM Danmark  uddybes  

37 H. Lundbeck uddybes, implicit 
argument. 

uddybes, implicit og 
eksplicit argument. 

uddybes, implicit 
argument. 

38 ØK   uddybes 

39 DSB Uddybes med mål uddybes  

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm


Bilag til Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation 

Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm 

211 

40 NCC Danmark   uddybes og eksplicit 
argumentation 

41 GN Store Nord uddybes med mål og 
strategi 

 uddybes 

42 Akzo Nobel  uddybes, implicit 
argument. 

uddybes, implicit 
argument. 

43 Nomeco  uddybes uddybes, implicit 
argument. 

44 Daimler Chrysler uddybes uddybes  

45 NKT Holding uddybes, implicit 
argument. 

  

46 Hydro Texaco 
Hold. 

uddybes, implicit 
argument. 

 uddybes, implicit og 
eksplicit argument. 

47 Dangaard Telecom     

48 Eltra uddybes, implicit 
argument. 

  

49 Steff-Houlberg    

50 Telecom Europe 
Hold. 

   

∗ Tomme grå celler viser at erklæringen findes, men uden argumentation og uddybning. 
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 Vision Mission 

Tabel 8.1: Argumentationstyper og uddybning i vision, mission og værdigrundlag 

Værdigrundlag I alt 
Eksplicit argumentation 2 0 1 3 
Implicit argumentation 0 2 0 2 
Uddybes 8 10 5 23 
Uddybes, implicit argumentation 12 7 16 35 
Uddybes, eksplicit argumentation 4 0 2 6 
Uddybes, implicit og eksplicit argumentation 1 1 3 5 
Implicit og eksplicit argumentation 0 0 1 1 
Ingen argumentation 4 5 3 12 
Erklæringer i alt 31 25 31 87 
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Tabel 9.1: Visionens forpligtelser 

Virksomhed Visionens forpligtelse Interessenter og 
forpligtelsestyper 

2 

Sig selv: handlinger.

TDC 
Visionen forpligter Tele Danmark generelt i forhold til hensigten om “at 
være den bedste leverandør af kommunikationsløsninger”. Tele Danmark 
forpligter sig over for deres aktionærer i forhold til hensigten om “at øge 
værdien af virksomheden gennem stadig vækst i omsætning og 
resultater”. De forpligter sig over for deres kunder i forhold til handlinger 
når de skriver at de “er imødekommende”, “lytter - og opfylder kundens 
behov – er lette at samarbejde med – er gode til vores arbejde – holder 
vores løfter – tilpasser og ændrer os – leverer kvalitet, fremragende 
kundeservice, de nyeste og mest brugervenlige løsninger”. Tele Danmark 
forpligter sig også til handlinger over for deres medarbejdere når de 
skriver at de “løbende vurderer og udvikler vores kompetencer – gennem 
samarbejde skaber et godt arbejdsmiljø – er bevidste om, at motiverede 
og kompetente medarbejdere er en forudsætning for, at Tele Danmark 
leverer førsteklasses værdi for kunder og aktionærer”. Tele Danmark 
forpligter sig til handlinger over for samfundet når de skriver at de 
“varetager forsyningspligten til gavn for det danske samfund” og 
“arbejder for Danmark som foregangsland i det globale 
informationssamfund” og til hensigten om at de “vil sikre et godt 
samarbejde med organisationer og institutioner, der tager medansvar for 
udviklingen af det danske samfund”. Over for sig selv forpligter de sig til 
en handling når de skriver at de “tager ansvar for, at vores kulturelle, 
sociale og miljømæssige udvikling placerer os som en virksomhed, der er 
på forkant med udviklingen”. 

Generelt: hensigt 
Aktionærer: hensigt 
Kunder, 
medarbejdere og 
aktionærer: 
handlinger 
Samfundet: handling 
og hensigt. 

3  
Danish 
Crown 

Visionen forpligter Danish Crown generelt i forhold til hensigten om at 
være “det førende europæiske selskab inden for kødområdet” og i forhold 
til hensigten om at “sikre danske svine- og oksekødsproducenter en 
afgørende og lønsom position på verdensmarkedet”.  

Generelt, svine- og 
oksekødsproducente
r:hensigt. 

4  
Arla Foods 

Visionen forpligter Arla Foods i forhold til hensigten om at være 
“forbrugernes og kundernes foretrukne mejeri” med brede og tilpassede 
sortimenter på deres markeder. De forpligter sig til hensigten om at være 
en “innovativ leverandør af højtforædlede mælkebaserede ingredienser til 

Forbrugere, kunder, 
fødevareproducenter
: hensigter 
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førende fødevareproducenter over hele verden”.  

5  
DSG 

Visionen forpligter DSG generelt i forhold til hensigten om at “være 
kendt og bedømt som det bedste indkøbssted”. De forpligter sig over for 
kunder i forhold til hensigten om at have “kunder og kvalitet i fokus”. 
DSG forpligter sig over for medarbejdere i forhold til handlingerne om at 
de “tiltrækker fastholder og motiverer velkvalificerede medarbejdere” og 
“uddanner og udvikler top-loyale og engagerede medarbejdere”. Generelt 
forpligter de sig i forhold til princippet om “høj forretningsmoral og en 
sund virksomhedskultur”. 

Generelt, kunder: 
hensigt. 
Medarbejdere: 
handlinger. 
Generelt: princip 

6  
ISS 

Visionen forpligter ISS generelt i forhold til hensigten om at “Advance 
the Facility Support Services Industry and lead it – globally”. 
Forpligtelsen uddybes i forhold til hensigter som strategiske initiativer 
vedrørende finansielle, operationelle og menneskelige mål hvilket er 
beskrevet i “create2005”. Over for deres ansatte forpligter de sig i forhold 
til hensigten om at “EncentiviseTM our people” og til handlingerne 
“education, training, empowerment and providing incentive”.  

Generelt: hensigt 
Deres mennesker: 
handling og hensigt 

7 
Carlsberg 

Visionen forpligter Carlsberg i forhold til principper og handlinger når de 
skriver: “Carlsberg emphasises the importance of quality and strong 
competitive positioning of brands and services to the benefit of all links 
in the value chain”. Desuden forpligter Carlsberg sig over for “customers, 
employees and shareholders” til en række hensigter, fx at sikre vækst, 
profitabilitet og øgede profitter gennem “reinforced activities in present 
markets and through the incorporation of new potential markets”. 
Derudover forpligter Carlsberg sig i forhold til en handling og et princip 
når det gælder deres anerkendelse af “responsibility in relation to 
environmental issues, as it demonstrates respect for local cultures while 
maintaining its unique historical legacy “.  

værdikæden: princip 
Alle led i 

og handling 
 
customers, 
employees and 
shareholders: 
hensigter. Miljø og 
lokal kultur: princip 
og handling 

8 
FDB C00P 
Danmark 

Visionen forpligter FDB til hensigten om at være “en markant medlems- 
og forbrugerorganisation”. Det betyder i forbindelse med ordet “markant” 
at FDB forpligter sig til hensigter om at “tilbyde attraktive 
medlemsfordele”, “stille krav til egne virksomheder”, “rejse 
forbrugerspørgsmål” og “tilbyde forbrugerinformation”. Desuden 
forpligter de sig generelt til hensigter om at “føre en aktiv og åben 
dialog” og “påvirke samfundsdebatten”. I forbindelse med medlems- og 
forbrugerorganisationen betyder forpligtelsen at FDB har til hensigter om 
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at “være en målrettet og medlemsstyret forbrugerorganisation, der sætter 
og følger op på klare mål for: Medlemsfordele, Foreningsdemokratiet, 
Varetagelse af forenings og medlemsinteresser lokalt, nationalt, nordisk 
og internationalt, Forbrugerinformationen, Foreningens engagement i den 
offentlige debat, Foreningens økonomiske fundament og afkast, herunder 
det aktive ejerskab af en række virksomheder”. 

10  
Novo 
Nordisk 

Generelt, alle parter 

ystemet
, kunder, 

 
selv, kollegaer og 
samfund: hensigter 

Visionen forpligter Novo Nordisk generelt i forhold til hensigter som at 
efterstræbe positionen som “verdens førende virksomhed inden for 
diabetesbehandling” og “arbejde aktivt for at fremme samarbejdet 
mellem alle parter i behandlingssystemet, for derigennem at nå vores 
fælles mål”. Desuden forpligter de sig i forhold til hensigten om at 
“forblive uafhængige og indgå samarbejder, hvor det tjener forretningens 
formål og det, vi står for”. Over for kunderne forpligter Novo Nordisk sig 
til hensigten om at “være der, når vores kunder har brug for os”. I forhold 
til dem selv forpligter Novo Nordisk sig til at “tiltrække og fastholde de 
bedste medarbejdere ved at gøre virksomheden til en udfordrende 
arbejdsplads”. Novo Nordisk forpligter sig til hensigten om at finde den 
“rette balance mellem medmenneskelighed og konkurrencedygtighed, det 
korte og det lange sigt, egeninteresse og hensynet til kolleger og samfund, 
arbejde og familieliv”. 

i 
behandlingss

medarbejdere, sig

11  
Group 4 
Falck  

Visionen forpligter Group 4 Falck generelt i forhold til hensigten om at 
stræbe efter at “blive den førende udbyder af sikrings- og 
sikringsrelaterede serviceydelser”, dvs. at “være det kvalitativt førende 
selskab” over for deres kunder.  

Generelt og kunder: 
hensigter 

13 
DSV 

Visionerne forpligter DSV til en lang række hensigter, blandt andet  
at “udbyde konkurrencedygtige og innovative transport-, logistik- og 
miljøydelser på de markeder og i markedssegmenter, hvor det enkelte 
forretningsområde naturligt kan opnå en førende og profitabel position til 
gavn for aktionærer, kunder og medarbejdere i et bæredygtigt samspil 
med omverdenen”,  
at “forstærke en solid og omkostningsbevidst forretningsmodel ved at 
outsource produktionen af transportydelser til faste underleverandører 
samt leje eller lease frem for at eje materiel og bygninger” og  
“at være en troværdig partner, der gennem sine handlinger udviser social 
ansvarlighed over for koncernens interessenter”.  

Aktionærer, kunder 
og medarbejdere, 
omverdenen, 
interessenter, 
samfundet, loven, 
miljø, vognmænd: 
hensigter 
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Desuden forpligter DSV sig til hensigter om at:  
 

“drive en sund og konkurrencedygtig virksomhed, som bidrager til 
samfundets vækst”,  
“i sine handlinger vise god opførsel og holde sikker afstand til lovens 
rammer”,  
“udvise social ansvarlighed og tage hensyn til miljø, sikkerhed og 
sundhed”,  
“være en attraktiv investering, der skaber værdi for koncernens 
aktionærer”,  
“tiltrække og fastholde kunder gennem fortsat udvikling og forbedring af 
DSVs serviceydelser”, “levere ydelser, der økonomisk, kvalitets-, 
sikkerheds- og miljømæssigt er til gavn for vores kunder”,  
“tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft ved at tilbyde 
konkurrencedygtige ansættelsesvilkår og personlige 
udviklingsmuligheder”,  
“uddelegere ansvar og skabe trygge og sikre arbejdsforhold for 
koncernens medarbejdere”,  
“gennem tilbud om høj kapacitets- udnyttelse, fælles indkøb, uddannelse 
og anden service være en favorabel og loyal samarbejdspartner for 
koncernens tilknyttede vognmænd”,  
“sikre, at al samarbejde med koncernen er til gensidig fordel og foregår 
på et etisk ansvarligt grundlag”,  
“udvise god kollegial adfærd og undlade gennem udtalelser og optræden 
at skade konkurrenternes omdømme såvel som respekt”,  
“gennem en helhedsorienteret og fremsynet indsats etablere bæredygtige 
miljø-, transport- og logistiksystemer, der begrænser de negative 
miljøpåvirkninger fra godstransport mest muligt”. 

16  
Danisco 

Visionen forpligter Danisco i forhold til hensigten om at blive “the 
leading global supplier of ingredients to the food industry, providing food 
companies the opportunity to buy from Danisco just about anything in 
relation to food ingredients, sweeteners and sugar”. Over for kunder og 
forbrugere forpligter Danisco sig til handlingerne dialog og “listen to our 
consumers, and always try to be one step ahead of their needs”. 

food companies: 
hensigt 
Kunder og 
forbrugere: 
handlinger 

17  Visionen forpligter Statoil til hensigter om at være “kundens første valg” Kunden, branche, 
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Statoil 
Danmark 

og “de mest profitable i vores branche”. Desuden forpligter de sig til 
hensigten om at “have de bedste medarbejdere”. 

medarbejdere: 
hensigter 

18  
Danske 
Trælast 

Erklæringen “Vejen frem” forpligter Danske Trælast i forhold til 
hensigten om “at sikre aktionærerne højt og stabilt afkast på lang sigt”. 
Desuden forpligter Danske Trælast sig til handlingen om at arbejde 
“målrettet med at styre internt efter principper, der optimerer 
aktionærernes velfærd, således styres alle koncernens enheder efter en 
tilpasset EVA-model”. 

Aktionærer: hensigt, 
handling. 

19  
Danfoss 

Visionen forpligter Danfoss til hensigter om at “forbedre livskvalitet for 
mennesker ved at mestre avancerede teknologier til gavn for kundernes 
anvendelse af vores produkter og samtidig skabe værdi for alle vores 
interessenter”, være troværdig, pålidelig og loyal over for omgivelserne 
og “bidrage til, at mennesker overalt får forbedret deres livskvalitet”. 
Desuden forpligter Danfoss sig til hensigter om at være en “værdifuld 
partner” over for kunderne og skabe værdi for alle interessenterne. 

Mennesker, kunder, 
interessenter: 
hensigter 

22  
SAS 
Danmark  

Visionen forpligter SAS generelt til princippet om “at gøre skandinaverne 
stolte af deres flyselskab”. 

Generelt: princip  

23  
DLG 

Visionen forpligter DLG generelt og over for ejerne i forhold til hensigter 
som:  
“at tilvejebringe den højest mulige medejerværdi”,  
“at optimere udbyttet af den vertikale værditilvækst”,  
“at bidrage til produktudvikling og forskning”,  
“at medvirke til at fremme ejernes konkurrenceevne” og  
“at sikre vore ejeres fremtidige konkurrenceevne”.  
Desuden forpligter de sig til hensigter om at “skabe lønsomme aktiviteter 
inden for foder, afgrøder, planteavl, konsum, service og energi – der 
sikrer vore ejere en indtjening ved at være en betydelig del af den 
vertikale værditilvækst” og til at “satse på vore medarbejderes høje 
faglige, kommercielle og personlige egenskaber som et afgørende 
konkurrencemæssigt parameter”. 

Generelt, kunder og 
ejere: hensigter 

24  
Post 
Danmark 

Visionen forpligter Post Danmark generelt i forhold til hensigter som at 
“være markedsleder”, “sikre en international styrkeposition på pakke- og 
logistikmarkedet gennem alliancer og tilkøb”, “levere økonomiske 
resultater på linje med branchens bedste” og “være branchens mest 

Generelt: hensigter 
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udfordrende og attraktive arbejdsplads”. 

25  
Lego 
Gruppen  

Visionen forpligter Lego generelt i forhold til hensigter som at blive “the 
world's strongest brand among families with children in 2005” og til 
“continuous product development and innovative contributions”. Over for 
dem selv og alle deres interessenter forpligter de sig i forhold til 
handlingerne om at leve efter “the natural urge to learn” og “by nurturing 
the child in each of us”. Lego forpligter sig til hensigten om at være 
“visible in the everyday family landscape and always within reach for 
children around the world” og “continue to break down existing norms, 
and convert them into creativity and imagination on a child's own terms”. 
Videre forpligter visionen dem i forhold til “innovation facilitated by 
close interaction with children, parents and other vital stakeholders. 
Through continuous product development and innovative contributions to 
the LEGO universe, our brand will always stay in tune with current trends 
and remain a source of profitable growth”.  

Generelt og i 
forhold til familier 
med børn: hensigt.  
Dem selv og alle 
deres interessenter: 
handlinger. 

27  
Grundfos 

Visionen forpligter Grundfos i forhold til hensigter således  
at kunderne anerkender dem “som den førende producent og 
samarbejdspartner, når det drejer sig om pumper af højeste kvalitet – 
såvel funktionsmæssigt som miljømæssigt”, at medarbejderen “har 
påviselig høj tilfredshed, blandt andet fordi de har jobs og vilkår, der 
giver dem store faglige og personlige udviklingsmuligheder, og som er 
præget af et godt arbejdsmiljø og udstrakt hensyn til den enkeltes ønsker 
og kvalifikationer” og “det omgivende samfund betragter Grundfos med 
respekt og anerkendelse som følge af vores ansvarsfølelse over for 
lovgivning, demokratiske spilleregler, lokale traditioner og miljøet, samt i 
forholdet til de mennesker, hvis liv og vilkår vi i øvrigt har indflydelse 
på”. 

Kunder, 
medarbejdere, 
samfundet, 
mennesker, miljø, 
lov, lokale 
traditioner: hensigter

28  
KFK 

Målsætningen forpligter KFK til hensigten om “at skabe værdi for 
kunderne, medarbejderne og investorerne ved at udvikle virksomheden 
fra bulkproducent til videnvirksomhed (…) som kan aflæses i en bedre 
indtjening hos vores kunder og bedre fødevarer for forbrugeren”.  

Kunderne, 
medarbejdere, 
investorer, 
forbruger: hensigt 

29  
Vestas 
Wind 
Systems 

Visionen forpligter Vestas i forhold til handlinger når de skriver “med 
kvalitet og omtanke udnytter vi vinden til at skabe miljøvenlig og 
konkurrencedygtig energi”. Derudover forpligter de sig generelt til nogle 
principper om “Internationalt førende i vindkraftindustrien * Økonomisk 

Generelt, miljø: 
handling  
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Vestas sikrer, “at samarbejdet med mølleejere ikke stopper ved 
leveringen”,  

sund koncern * Troværdig partner”.  
Vestas forpligter sig til handlinger når de skriver at  
“Vestas' kerneområde omfatter udvikling, fremstilling, salg, 
markedsføring og vedligeholdelse af vindkraftanlæg”,  
“Vestas investerer mange ressourcer i udvikling, produktion, montage, 
logistik og service”;  
“for Vestas hænger global erfaring og lokal ekspertise uløseligt sammen”;  

“Vestas tager hånd om alle sine vindmøller, uanset hvor i verden de er 
opstillet” og 
“kombinationen af global erfaring og lokal ekspertise sikrer, at Vestas 
forbliver en troværdig partner”. 

30  
Dansk Shell 

Visionen forpligter Shell til hensigten om “at levere ny energi ved at være 
på forkant med ethvert energibehov, der opstår hos vores kunder”. 
Desuden forpligter de sig til hensigten om at “fastholde og vinde kunder 
ved at levere og udvikle produkter og serviceydelser af høj kvalitet med 
størst mulig sikkerhed og mindst mulig påvirkning af miljøet”.  

Kunder, miljø. 
hensigt 

33  
Egmont 
Fonden 

Visionen forpligter Egmont generelt i forhold til hensigter som at være “a 
world-class entertainment media house that creates quality entertainment 
for children and adults”, til at være “as good as the best of our 
competitors” og til at “challenge conventional wisdom in the 
entertainment world and actively exploit opportunities in all media”. 

Generelt, børn, 
voksne: hensigter 

35  
OSS 

Visionen forpligter værftsgruppen i forhold til en række hensigter. 
Generelt skal de “være en førsteklasses skibsværftsgruppe”, “være en 
lønsom del af A.P. Møller - Mærsk Gruppen”, “levere maritime transport- 
og serviceløsninger på højeste teknologiske niveau” og udvikle og 
producere “med stor hensyntagen til sikkerhed og miljø”. Derudover 
forpligter de sig til at “teknologiske udvikling skal tage udgangspunkt i et 
tæt vidensamarbejde med universiteter og deltagelse i internationale 
projekter”, at “værftsgruppens virksomheder skal indgå aktivt i 
lokalsamfundenes udvikling”, at “udvikle nye maritime produkter på 
forkant med det globale marked” og at “udvikle en inspirerende og 
dynamisk virksomhedskultur, som tiltrækker, udvikler og fastholder 
dygtige og engagerede medarbejdere”. 

Generelt, A.P. 
Møller gruppen, 
miljø, samfund, 
universiteter, 
medarbejdere: 
hensigter 
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37  
Lundbeck 

Visionen forpligter generelt Lundbeck til hensigten om at være “a world 
leader in the development of pharmaceuticals for psychiatric and 
neurological disorders”. Desuden forpligter de sig til handlinger når de 
skriver: “we maintain close ties to our customers” og “we are closer to 
the people suffering from psychiatric disorders and the people treating 
them”. 

Generelt: hensigter 
Kunder, mennesker 
med psykiske 
lidelser: handlinger 

39  
DSB 

Visionen forpligter DSB i forhold til hensigten om at være “efficient, 
simple and attractive to customers and employees”. 

Kunder, 
medarbejdere: 
hensigter 

41  
GN Store 
Nord 

Visionen forpligter GN til hensigten om at “generate a competitive return 
to its shareholders by developing, manufacturing and marketing 
intelligent solutions for personal communication, offering customers 
efficient communication solutions and developing its employees through 
a challenging environment”. 

Aktionærer, kunder, 
medarbejdere: 
hensigter 

44  
Daimler 
Chrysler 

Visionen forpligter Daimler Chrysler i forhold til hensigter som at gøre 
det de altid har gjort mere effektivt og til at indgå partnerskaber for at 
bygge “the best cars, trucks and buses” og endelig til at levere afkast til 
aktionærerne. 

Generelt, 
aktionærer: hensigt 

45  
NKT 
Holding 

Generelt: hensigt  Visionen forpligter NKT i forhold til hensigten om “i en dynamisk proces 
– [at] udvikle sig til en vækst- og udviklingsorienteret industrikoncern. 
Med udgangspunkt i NKTs teknologiske fundament skal gruppen af 
udviklings- og vækstselskaber udbygges til en sammenhængende 
portefølje – fokuseret inden for udvalgte kompetenceområder. NKT 
Cables og Nilfisk-Advance skal positioneres som toneangivende 
leverandører til det internationale marked”. 

46  
Hydro 
Texaco 
Holding 

Visionen forpligter Hydro Texaco generelt til handlinger og hensigter når 
de skriver: “vi vil handle med en bred vifte af energiprodukter. Udover 
olieprodukter handler vi med el og biobrændsel, og i fremtiden forventer 
vi ligeledes at kunne handle med gas”, “vi parate til at påtage os rollen 
som markedsleder på de områder vi arbejder med” og “succes for Hydro 
Texaco skal måles på kundernes og medarbejdernes mening om 
selskabet”. 

Generelt, kunder og 
medarbejdere: 
handlinger og 
hensigter 
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Missionens forpligtelse 

Tabel 9.2: Missionens forpligtelser 

Virksomhed Interessenter og 
forpligtelsestyper 

3  
Danish 
Crown 

Missionen forpligter Danish Crown i forhold til handlinger og hensigter 
når de skriver at deres mission er “at levere produkter, der opfylder 
forbrugernes krav til differentieret kvalitet, og dermed sikre vore ejere 
den højst mulige pris for deres råvarer” 

Forbrugere og ejere: 
handlinger og 
hensigter 

4  Missionen forpligter Arla Foods til hensigten om “at tilbyde moderne 
forbrugere mælkebaserede fødevarer som skaber inspiration, tryghed og 
velvære”. 

Arla Foods 
Forbrugere: hensigt 

7  
Carlsberg 

Erklæringen “The Golden Words” forpligter Carlsberg generelt til et 
princip om at perfektionere ølbrygning uden hensyntagen til profit. 

Generelt: princip 

8 
FDB C00P 
Danmark 

Missionen forpligter FDB til hensigten om at “skabe merværdi for 
medlemmerne gennem holdning og handling”. Det betyder i forhold til 
ordet “merværdi” hensigter om “Økonomiske fordele, 
Medlemsindflydelse, Aktivt ejerskab, Forbrugerpolitisk indflydelse, 
Information, Samfundsengagement. I forhold til ordet holdning betyder 
det “Baseret på nøgleværdierne, Indflydelse, Omtanke, Ærlighed, 
Nytænkning”. Og i forhold til ordet handling betyder det hensigter om at 
“sikre: Tydelig og markant merværdi for nuværende og potentielle 
medlemmer, Holdningerne synliggøres, Holdningerne afspejles i hel- 
eller delejede virksomheder”.  

hensigter 

Nuværende og 
potentielle 
medlemmer, 
forbrugere, 
samfund:  

10 
Novo 
Nordisk 

Missionen forpligter Novo Nordisk generelt i forhold til principperne om 
at “at forbedre menneskers livs-og arbejdsvilkår” og opføre sig som 
“ansvarlige samfundsborgere”. 

Generelt, 
mennesker, 
samfund: principper 

11  
Group 4 
Falck  

Idégrundlaget forpligter Group 4 Falck i forhold til en række handlinger 
som at “yde hjælp til befolkningen, myndigheder og virksomheder i deres 
individuelle eller gruppevise behov for tryghed og sikkerhed i hverdagen” 
og til hensigten om “at videreudvikle de særlige kernekompetencer inden 
for sikring, redning og Global Solutions, således at Group 4 Falck overalt 
af kunderne og det nationale og internationale samfund opfattes som en 
førende, professionel, ansvarlig og troværdig virksomhed på sit felt. 
Disse kernekompetancer er et vigtigt grundlag for at skabe vækst til gavn 
for kunderne, aktionærerne, medarbejderne og dermed de enkelte 
samfund”. 

Befolkningen, 
myndigheder og 
virksomheder: 
handlinger 
 
Kunderne, 
aktionærerne, 
medarbejderne, 
samfund: hensigter 
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Missionen forpligter FLS over for kunderne i forhold til hensigten om at 
tilbyde dem løsninger og produkter der kan styrke deres 
konkurrenceevne. Derudover forpligter FLS sig til handlingerne om at 
skabe et attraktivt afkast til deres ejere og om udvikling af kompetencer 
“by a focused training effort involving all employees”. FLS forpligter sig 
i forhold til handlinger over for alle interessenter i gruppen når de skriver 
“market position and organic growth are strengthened through alliances, 
acquisitions and divestments”.  

 

15  
FLS 
Industries 

Kunderne: hensigter 
og handlinger 
Ejere, ansatte, alle 
interessenter: 
handlinger. 

16 
Danisco 

Missionen forpligter Danisco i forhold til handlingen om at tilfredsstille 
forbrugeres behov for “healthy, safe and tasty foods”. Desuden forpligter 
til en handlingen når de skriver at “Danisco enables food producers to 
meet consumer demand through the development, manufacture and 
marketing of a broad range of ingredients, sweeteners and sugar 
products”. 

Forbrugere, 
producenter: 
handlinger 

18  
Danske 
Trælast 

Forretningsgrundlaget forpligter Danske Trælast over for kunder og 
producenter i forhold til en række handlinger og hensigter vedrørende 
“rigtige materialer, producentkontakt, kundens logistik, let 
administration, hjælp til producenten” og “lav miljøbelastning”.  

Kunder, 
producenter, miljø: 
handlinger og 
hensigter. 

19  
Danfoss 

Erklæringen forpligter Danfoss til hensigten om at “producere og levere 
kunderigtige og miljøvenlige produkter globalt”. Danfoss forpligter sig i 
forhold til handlingen om at støtte “personlig udvikling og engagement 
både i gruppe og som individ”. Danfoss forpligter sig i forhold til 
hensigten om at “fremme Danfoss kulturen globalt samtidig med at vi 
støtter og respekterer de lokale værdier” og til at “styrke de samfund, 
hvor vi spiller en aktiv rolle”. 

Kunder, miljø: 
hensigt  
Samfund: hensigter. 
Sig selv: handling. 

22  
SAS 
Danmark  

Missionen forpligter SAS generelt i forhold til en handling når de skriver 
at deres “primære opgave er at tilbyde konkurrencedygtige 
flytransporter”. Desuden forpligter de sig i forhold til hensigter som at 
“engagere sig i flyrelateret virksomhed” og til at stræbe efter “at blive et 
af Europas førende virksomheder inden for hospitality management”. 

Generelt: handling 
og hensigt 

24  
Post 
Danmark 

Missionen forpligter Post Danmark over for deres kunder i forhold til 
hensigten om at levere postservice målt på “kombinationen af 
serviceniveau, kvalitet og pris (...) på højde med de bedste i international 
sammenhæng”.  

Kunder: hensigt 
 

25  Missionen forpligter Lego generelt i forhold til hensigten om “at Generelt: hensigt. 
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Lego 
Gruppen  

stimulere barnet i os alle” og til hensigten, “at være verdens førende 
leverandør af kvalitetsprodukter og oplevelser, som stimulerer fantasi, 
kreativitet, begejstring og læring”. 

26  
J. Lauritzen 
Holding 

Forretningsgrundlaget forpligter J. Lauritzen Holding over for ejerne i 
forhold til “formålet” og en række økonomiske handlinger og hensigter.  

Ejerne: hensigter og 
handlinger 

27  
Grundfos 

Missionen forpligter Grundfos i forhold til handlinger og hensigter når de 
skriver at “det er vores mission succesfuldt at udvikle, producere og 
sælge pumper og pumpesystemer af høj kvalitet over hele verden med det 
sigte at gøre menneskers hverdag lettere og mere komfortabel og 
samtidig med det mål at bidrage aktivt til et bedre globalt miljø”. 

Mennesker, miljø: 
handlinger og 
hensigter 

28  Generelt, forbruger, 
kunder, landruget: 
hensigter. 

KFK 
Forretningsgrundlaget forpligter KFK generelt til hensigten om at “være 
en af Skandinaviens førende leverandører af produkter og serviceydelser 
til landbruget”, herunder at “skabe værdi gennem innovation inden for 
produkter, koncepter og systemer med større værdiindhold, dybere 
kunderelationer blandt andet i form af Farm Management, samt øget 
fokus på forbrugeren (…) bl.a. via integrering på tværs af værdikæden. 
Desuden vil KFK skabe en dynamisk virksomhed ved at udvikle 
forretningsområder i vækst, der er relateret til kerneforretningen i 
eksisterende såvel som fremtidige kompetencer”. 

 

29  dlinger
Vestas 
Wind 
Systems 

Forretningsgrundlaget forpligter Vestas i forhold handlinger når de 
skriver “udvikling, fremstilling, salg, servicering af anlæg til produktion 
af elektricitet ved udnyttelse af vindenergi”. 

Generelt: han

32  
VKR 

Missionen forpligter til hensigter om “at bringe dagslys, frisk luft, udsyn 
og solenergi ind i menneskers hverdag”. 

Mennesker: 
hensigter 

34  
Rockwool  

Forretningsgrundlaget forpligter Rockwool i forhold til hensigten om at 
dens “aktiviteter skal have en positiv indflydelse på miljøet samt på 
menneskers sikkerhed”. Derudover forligter Rockwool sig til “at styrke 
sin position som markedsleder inden for stenuldsområdet med henblik på 
at skabe værditilvækst for aktionærer og kunder, gode arbejdsvilkår for 
medarbejderne samt på at give et bidrag til samfundsudviklingen i de 
lande, hvor koncernen er aktiv”. 

Miljø, mennesker, 
aktionærer, kunder, 
medarbejdere, 
samfund: hensigter. 
 

36  
IBM 

Missionen forpligter IBM generelt og over for deres kunder i forhold til 
hensigten om at “strive to lead in the creation, development and 

Generelt, kunder: 
hensigter og 
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Danmark manufacture of the industry’s most advanced information technologies” 
og i forhold til handlingen om at “translate these advanced technologies 
into value for our customers through our professional solutions and 
services businesses worldwide”. 

handlinger. 

37  
Lundbeck 

Missionen forpligter Lundbeck til hensigten om at “improve the quality 
of life for those suffering from psychiatric and neurological disorders”. 
Derudover forpligter Lundbeck sig til handlinger når de skriver “never 
lose sight of those we want to help”, “increase awareness about the 
condition and to reduce the stigma, which unfortunately still surround 
depression. By encouraging people to seek treatment earlier, it is possible 
to manage depression better”.  

Dem som lider af 
psykiske og 
neurotiske lidelser: 
hensigter og 
handlinger 

39  
DSB 

Missionen forpligter DSB i forhold til hensigter om at gøre “DSB the 
customers' preferred provider of railway transport and related services by 
developing and operating a financially sound enterprise with profitable 
growth in passenger numbers and ancillary activities; exploiting the 
railway's advantages as a safe, fast and environment-friendly mode of 
transport; developing challenging, attractive and competitive workplaces 
across the whole of DSB”. 

Kunder, miljø: 
hensigter. 

42  
Akzo Nobel 

Erklæringen Company Statement forpligter Akzo Nobel i forhold til 
handlinger når de skriver “our employees can count on opportunities for 
individual and professional development in an international working 
environment. We offer them rewarding and challenging assignments with 
room for initiative”. Derudover forpligter Akzo Nobel sig i forhold til 
hensigter når de skriver “we will focus our efforts on the success of our 
customers. We will provide competitive returns on our shareholders' 
investments. We will create an attractive working environment for our 
employees. We will conduct our activities in a socially responsible 
manner”. 

Ansatte: handlinger 
Kunder, ansatte, 
aktionærer: 
hensigter  

43  
Nomeco 

Missionen forpligter Nomeco generelt til handlingen om “distribution af 
produkter og informations-strømme inden for sundhedssektoren”. 

Generelt: handling 

44  
Daimler 
Chrysler 

Missionen forpligter Daimler Chrysler i forhold til hensigter når de 
skriver “vor mission er at forene to fremragende foretagender til én global 
virksomhed, der skal være den ledende og mest respekterede producent 
og leverandør af køretøjer og relaterede produkter og ydelser” og til 
handlinger når de skriver “den position vil vi opnå ved til stadighed at 

Generelt, kunder: 
hensigter og 
handlinger. 
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begejstre vore kunder med innovative produkter og ydelser af høj 
kvalitet, som er skabt af engagerede medarbejdere, perfekte processer og 
vore unikke varemærker”. 
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Interessenter og 
forpligtelsestyper 

Tabel 9.3: Værdigrundlagets forpligtelser 

Virksomhed Værdigrundlagets forpligtelser 

1  
A.P. Møller - 
Mærsk 
Gruppen 

Erklæringen forpligter A.P. Møller Gruppen i forhold til handlingen 
“målrettet uddannelse af unge nye medarbejdere”. Generelt forpligter de 
sig i forhold til principperne, “rettidig omhu” og “kvalitet, service og 
pålidelighed”. 

Nye medarbejdere: 
handling.  
Generelt: principper 

2  
TDC 

Værdierne forpligter Tele Danmark generelt i forhold til handlinger og 
principper når de fx skriver “vi er troværdige”, “vi er pålidelige” og “vi 
er gode samfundsborgere”. 

Generelt, samfund: 
principper, 
handlinger 

3  
Danish 
Crown 

Værdierne forpligter Danish Crown generelt i forhold en række 
handlinger og principper: “vi går foran, vi skaber værdier, vi tager 
ansvar, vi viser tillid og respekt”. Danish Crown skriver at de “dermed 
vedkender sig sine forpligtelser både over for forbrugere, andelshavere, 
medarbejdere og samfund”. Derudover forpligter de sig generelt til 
hensigten om at indføre værdibaseret ledelse. 

Generelt, 
forbrugere, 
andelshavere, 
medarbejdere og 
samfund: 
handlinger, 
principper og 
hensigt. 

6  
ISS 

Værdierne forpligter ISS generelt og over for deres ansatte, deres 
kunder og dem selv i forhold til principperne “honesty, 
entrepreneurship, responsibility” og “quality”. ISS forpligter sig i 
forhold til handlingen om at være ærlige over for kunderne. I forhold til 
kvalitet forpligter ISS sig generelt til handlingen om at “promise only 
what we can deliver and deliver what we promise”. Over for kunderne 
forpligter ISS sig i forhold til hensigten om at vise at de er “committed 
to their success”. Over for deres kollegaer, kunder og aktionærer 
forpligter ISS sig til i forhold til handlingen om at være ansvarlige. 
Derudover forpligter ISS sig til handlingen om at tilbyde ansatte 
ejerskab i virksomheden. 

Generelt, ansatte,
kunder: principper 

 

Kunder: handling, 
hensigt 
Generelt: principper, 
handlinger 
Kollegaer, kunder, 
aktionærer: handling
Ansatte: handling 

7  
Carlsberg 

Værdierne forpligter Carlsberg generelt til principper om “Diversity”, 
“Respect for individuals”, “Development”, Challenges and training” og 
til “quality, responsibility, development and enthusiasm” som “social 
and ethical key values”. Over for “race, culture, gender and age” 
forpligter de sig til princippet om “diversity”. Carlsberg forpligter sig til 

Generelt: principper, 
handlinger 
Individer, miljø: 
handlinger og 
principper. 
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handlinger og principper når de skriver at “we have faith in and respect 
for individuals and we operate our business with responsibility for the 
environment and human beings”. Carlsberg forpligter sig til handlingen 
og princippet om at “see individual development as a life-long learning 
process” og generelt til princippet om at “education, training, and 
personal improvement are vital parts of our everyday life”. Over for den 
enkelte medarbejder forpligter Carlsberg sig til handlinger når de 
skriver at de tilbyder “challenging jobs and supplementary training… 
with employees from all over the world”.  

Den enkelte 
medarbejder: 
handling 

8  
FDB C00P 
Danmark 

Værdigrundlaget forpligter FDB til princippet om at være “en forening, 
der efter sine vedtægter skal virke for medlemmernes og forbrugernes 
interesser i overensstemmelse med de internationale andelsprincipper, 
som er vedtaget af den Internationale Kooperative Alliance”. FDB 
forpligter sig til handlingen om at de “har tilsluttet sig det Nordiske 
Værdikompas”.  
KF, FDB, Coop NKL og medlemsforeningerne forpligter sig til 
handlingerne om at have tiltro til deres til deres “egenart som 
medlemsejede virksomheder, der gennem økonomisk effektiv og 
professionel drift søger at maksimere nytten for medlemmer og 
forbrugere. 
 
I KF, FDB, Coop NKL og medlemsforeningerne skal medlemmernes 
indflydelse, medarbejdernes synspunkter og en aktiv dialog med 
omverdenen være med til at forme vores virksomhed. 
 
I forbindelse med nøgleværdien “indflydelse” forpligter KF, FDB, Coop 
NKL og medlemsforeningerne sig til hensigter om at “medlemmernes 
indflydelse, medarbejdernes synspunkter og en aktiv dialog med 
omverdenen [skal] være med til at forme vores virksomhed”. Det 
uddybes med hensigter om at “medlemsstyret skal sikre medlemmernes 
mulighed for indflydelse” på “både lokale og centrale og både 
kortsigtede og langsigtede beslutninger i FDB og brugsforeningerne” og 
at “personlige medlemmer af FDB og medlemmer af brugsforeninger 
tilknyttet FDB skal have lige muligheder for indflydelse”. Desuden 
forpligter FDB sig til hensigten om at medarbejderne “skal have adgang 

Medlemmer, 
forbrugere, Den 
Internationale 
Kooperative 
Alliance: principper, 
handlinger 
Medlemmer, 
medarbejdere: 
hensigter, 
handlinger 
Generelt: handlinger
FDBs virksomheder, 
medarbejdere, 
medlem, 
omverdenen, 
samfundet, 
forbrugere,miljø: 
hensigter 
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til at påvirke virksomhedens udvikling”.  
 
I forbindelse med nøgleværdien “omtanke” forpligter KF, FDB, Coop 
NKL og medlemsforeningerne sig til handlinger når de skriver at de 
“viser omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbejder for en 
bæredygtig samfundsudvikling”. Det uddybes med hensigter om at de 
“vil arbejde for, at vores virksomheder i alle led fra produktion over 
distribution og drift til forbrug og bortskaffelse udviser 
ansvarsbevidsthed i forholdet til mennesker, dyr og det ydre miljø” og 
at de “vil arbejde for at fremme fair handelsprincipper i 
forsyningskæden fra primærproducent til forbruger”. 
 
I forbindelse med nøgleværdien “ærlighed” forpligter KF, FDB, Coop 
NKL og medlemsforeningerne sig generelt til handlingen om at holde 
det de lover. Det uddybes i forhold til hensigter om at “løfter skal give 
sig konkret udtryk dels i vores egne initiativer og dels i krav og ønsker 
til vores virksomheder” og “at oplysninger, vi giver om vores 
virksomheder og om virksomhedernes varer og andre ydelser, skal være 
korrekte og relevante”. Desuden forpligter de sig til hensigter om “at 
vores virksomheder skal drives økonomisk forsvarligt (…) således, at 
medarbejderne kan være trygge ved virksomhederne som arbejdsplads” 
og “at medlemsoplysninger skal behandles med fortrolighed og under 
hensyn til tryghed for det enkelte medlem”. 
 
I forbindelse med nøgleværdien “nytænkning” forpligter KF, FDB, 
Coop NKL og medlemsforeningerne sig til hensigter om at de skal “føre 
en aktiv dialog med omverdenen og udvikle os i takt med samfundet, 
samtidig med at vi vil søge at påvirke samfundsudviklingen til fordel 
for forbrugerne” og “at drage nytte af ny viden og teknologi til gavn for 
medlemmerne og forbrugerne. Desuden forpligter de sig til hensigter 
om at “udvikle vores virksomheder, så det giver mulighed for at 
tilgodese nye forbrugerønsker” og at “udvikle medlemsfordele og tage 
initiativer, der kan øge nytteværdien for medlemmerne”. 
 
FDB forpligter sig til generelt handlingerne om at værdigrundlaget 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm


Bilag til Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk Ledelseskommunikation 

Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

http://www.djoef.dk/forlag/nyhedsmail/nyhSTRATEGISKLEDELSESKOMMUNIKATION2.htm 

229 

“gælder for FDB og brugsforeningerne og for de virksomheder, som 
FDB og brugsforeningerne ejer, driver eller har bestemmende 
indflydelse over” og at værdigrundlaget er udmøntet i en række 
indsatsområder gældende for perioden 2002-2007. “Indsatsområderne 
er opdelt i:  
A. Forenings- og forbrugerpolitisk indsats i FDB og brugsforeningerne  
B. Forenings- og forbrugerpolitisk indsats i virksomheder tilknyttet 
FDB og brugsforeningerne.”  
 
A: I perioden forpligter de sig til hensigten om at “prioritere følgende 
forenings- og forbrugerpolitiske indsatsområder i FDB og 
brugsforeningerne”: medlemsindflydelse, medlemsfordele, 
forbrugeroplysning og forbrugerpolitik.  
 
B: I perioden forpligter de sig til hensigter om at “fremme den 
forenings- og forbrugerpolitiske indsats gennem samarbejde med de 
virksomheder, der er tilknyttet FDB og brugsforeningerne” og 
“prioritere følgende forenings- og forbrugerpolitiske indsatsområder”: 
medlemsfordele og –aktiviteter, forbrugertryghed, miljø, etik og 
information. 
 
FDBs meget omfattende forpligtelser fortsætter med en lang række 
hensigter som de forbinder med indsatsområderne. Det vil føre for vidt 
at nævne alle forpligtelserne. Derfor opregnes blot de interessenter de 
forpligter sig over for. For detaljerede oplysninger om de enkelte 
forpligtelser henvises til hele værdigrundlaget ovenfor. De forpligter sig 
over for følgende interessenter: FDB; det medlemsdemokratiske system 
i overensstemmelse med de internationale andelsprincipper, det 
nordiske værdikompas og de danske forbrugeres forudsætninger og 
interesser; forbrugerne, medlemmerne og andre grupper af interessenter; 
egne virksomheder; COOP Norden, herunder specielt COOP Danmark, 
samt eksterne partnere; medlemsorganisationen; brugsforeningerne; 
medlemmerne: udvalgte målgrupper; sundheds- og sikkerhedsmæssige, 
miljømæssige og etiske forhold; børn og unge i Danmark; den offentlige 
forbrugerpolitiske debat; det danske samfund; 
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brugsforeningsbevægelsen; myndigheder og samfund; danske 
politikere; søsterorganisationer i Norden, EU og internationalt; 
kooperative virksomheder; offentligheden; de virksomheder, der er 
tilknyttet FDB og brugsforeningerne; forenings- og forbrugerpolitiske 
indsatsområder; miljø, etik; detailvirksomheder tilknyttet FDB og 
brugsforeningerne; brancher; eksterne partnere, kultur- og fritidstilbud; 
medlemsvalgte; medarbejderne; det ydre miljø; miljøstyrelsen; 
lovgivningen; mennesker; dyrevelfærd; datterselskaber; udsatte grupper 
i og udenfor virksomheden; personer fra etniske minoriteter; 
medarbejderstaben; leverandørerne; medarbejderne i 
leverandørvirksomheder; ILOs konventioner; FDBs bestyrelse; 
internationalt anerkendte fair trade principper; dyr, der er opdrættet med 
særlige dyrevelfærdshensyn; gældende dyreværnslov for animalske 
fødevarer i producentlandet; samme krav til importerede animalske 
fødevarer som gælder for dansk produktion; FDBs repræsentantskab; 
Kongressen. 

9  
Borealis  

Værdierne forpligter Borealis i forhold til fire principper: “to build one 
company which is new, different and better”, “to be a responsible 
corporate citizen”, “to increase value for our owners and customers” og 
“to win through our people”. Dette uddybes i forhold til en række 
hensigter. Borealis forpligter sig over for “customers and suppliers, in 
our relations with authorities and the public, and in our relations with 
colleagues within the company” i forhold til hensigter som at være “a 
responsible corporate citizen”, “a leader in ethical business practices in 
the polyolefins industry” og til “constant improvement in the areas of 
health, safety and the environment – both within Borealis and in the 
communities where we live and work”. Borealis forpligter sig til 
handlingerne om at nå deres mål “in cost and manpower reduction 
without forced layoffs – and with high local involvement and high 
standards of how we treat our people. We are changing the way we 
work in manufacturing by introducing multi-skilling and manufacturing 
teams at all our production sites”. Desuden forpligter Borealis sig til 
handlingen om at støtte “the international medical relief organisation”. 

Generelt: principper 
Kunder, 
leverandører, 
myndigheder, 
offentlighed, 
kollegaer, miljø, 
samfund, ejere, 
deres mennesker: 
hensigter 
 
The international 
medical relief 
organisation, deres 
mennesker: handling

10  
Novo 

Værdierne forpligter Novo i forhold til principperne “accountable, 
ambitious, responsible, open and honest”og “ready for change”. Dette 

Samfundet: 
hensigter.  
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Interessenter: 
hensigter  

Nordisk uddybes i forhold til en række hensigter. De forpligter sig til hensigten 
om at være “accountable” over for samfundet i forhold til “the quality 
of our efforts, for contributing to our goals and for developing our 
culture and shared values”. De forpligter sig til hensigten om at være 
ambitiøse og sætte de højeste standarder og mål. De forpligter sig til 
hensigten om at være ansvarlige, dvs. “conduct our business in a 
socially and environmentally responsible way and contribute to the 
enrichment of the communities in which we operate” og til at søge “an 
active dialogue with our stakeholders”. Generelt forpligter de sig til 
hensigten om at være åbne og ærlige og beskytte integriteten af Novo 
Gruppen og de ansatte. Derudover forpligter de sig generelt til 
hensigten om at være forandringsparate og over for deres mennesker 
forpligter de sig til at fremme “a learning culture”. 

Generelt: principper, 
hensigter. 

Ansatte: hensigter 
Miljø: hensigter  
Deres mennesker: 
hensigter 

11  
Group 4 
Falck  

Shareholderværdierne forpligter Group 4 Falck til handlinger og 
hensigter i forhold til at arbejde efter shareholdervaluebegreber, 
herunder “skabe høj organisk vækst, øge indtjeningen og 
driftsmarginalen, reducere nettodriftsaktiviteterne” og “vokse via 
akkvisitioner”. 

Generelt: hensigter 
og handlinger.  

15  
FLS 
Industries 

Erklæringen “FLS Ethics” forpligter FLS generelt til hensigten om at 
være en ansvarlig organisation. De forpligter sig til principperne, 
demokratiske processer og basale menneskerettigheder. FLS forpligter 
sig i forhold til hensigten om at “contribute to the development of 
infrastructure and economic growth in the countries in which it 
operates”. De forpligter sig generelt til handlingen om at fortsætte “the 
process of implementing ethical standards throughout the organisation”. 
Over for deres ansatte forpligter FLS sig i forhold til hensigten om ikke 
at “undertake assignments in countries in which its employees would 
have to work under unacceptable conditions or in countries with whom 
trade is illegal”. FLS forpligter sig over for samfundet til handlingen om 
at deltage i “national and international bodies and working groups that 
deal with human rights and sustainable development”. 

Generelt: principper, 
handling og hensigt  
Lande hvori de har 
aktiviteter: hensigt 
Ansatte: hensigter 
Samfundet: 
handlinger.  

16  
Danisco 

Værdierne forpligter Danisco i forhold til handlingerne om at bruge 
deres “financial and human resources to add value to our customers by 
supplying innovative products and services based on our in-depth 
understanding of the customers' needs and requirements. We ensure 

Kunder, forbrugere, 
aktionærer: 
handlinger. Ansatte: 
handlinger  
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Generelt: handlinger 
og principper 

profitability for our shareholders and strive to increase Danisco's market 
value”. De forpligter sig i forhold til hensigten om at de vil “act as a 
good citizen in social and environmental respects”. Danisco forpligter 
sig generelt i forhold til handlingerne og principperne “we create value, 
we are innovative, we build competencies, we take responsibility, we 
believe in dialogue”. Dette uddybes i forhold til en række handlinger og 
interessenter. Danisco forpligter sig i forhold til handlinger over for 
deres kunder med ordene “a profound understanding of their business 
and by understanding the demands and needs of the consumers”. Over 
for aktionærerne forpligter Danisco sig til handlingen “continuous profit 
and growth”. Over for ansatte forpligter Danisco sig i forhold til 
handlingerne “maintaining and improving their employability”. Over 
for “the societies in which we operate” forpligter Danisco sig i forhold 
til handlingen om at integrere “sustainability in the things we do”. 
Danisco forpligter sig over for “our company, for ourselves and for our 
surroundings” til handlingen om at tage “responsibility for the quality 
and safety of our products and for safety at the workplace” og handle 
som ansvarlige naboer. Danisco forpligter sig i forhold til handlingen 
om at indgå i dialog med kollegaer og omgivelser. 

Miljø: hensigter 
Samfund: 
handlinger 

Sig selv: handlinger 
Naboer, kollegaer: 
handlinger 

17  
Statoil 
Danmark 

Værdigrundlaget forpligter Statoil til princippet om at være 
professionelle. Det uddybes med generelle hensigter om at  
“holde hvad vi lover og undgå fejl”,  
“tilbyde en høj kvalitet”,  
“tilbyde stærke koncepter”,  
“have de rette produkter til den rigtige pris” og  
“have medarbejdere med høj kompetence”.  
Værdigrundlaget forpligter også Statoil til princippet om at være 
“nytænkende” over for dem selv og kunder. Det uddybes med en række 
hensigter om at  
“have mod til at se på os selv og branchen med nye og friske øjne”,  
“sætte fokus på produkt- og serviceudvikling”,  
“lytte til hinanden for at finde og gennemføre det, som er fornuftigt og 
lønsomt” og  
“altid lede efter muligheder og fordele fremfor begrænsninger”.  
Sidst forpligter Statoil til et princip om at være opmærksom over for 

Generelt, 
medarbejdere, 
kunder, branche: 
principper, hensigter
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kunden. Det uddybes med hensigter om at  
“sælge det, som kunderne har behov for”,  
“lytte til andre og lytte til hinanden”,  
“stille op for en kollega, når der er brug for det”,  
“have respekt for kunderne og respekt for hinanden” og  
“behandles som kunde”. 

18  
Danske 
Trælast 

Værdierne forpligter Danske Trælast over for deres nuværende og 
fremtidige ansatte med hensyn til en række handlinger de forbinder med 
“mangfoldighed, talent for handel, unge og ældre, medarbejderaktier” 
og “personalegoder”. Herunder særligt til at de plejer “talenter og 
tilbyder dig udfordrende og ansvarsfulde jobs”, har “fokus på 
uddannelse, træning, ansvar og frontlinekompetence” og udlejer 
“koncernens sommerhuse” og til at man kan “få personalerabat på visse 
køb i koncernens divisioner”. 

Ansatte: handlinger. 

19  
Danfoss 

Erklæringen forpligter Danfoss til hensigten om at “producere og levere 
kunderigtige og miljøvenlige produkter globalt”. Danfoss forpligter sig i 
forhold til handlingen om at støtte “personlig udvikling og engagement 
både i gruppe og som individ”. Danfoss forpligter sig i forhold til 
hensigten om at “fremme Danfoss kulturen globalt samtidig med at vi 
støtter og respekterer de lokale værdier” og til at “styrke de samfund, 
hvor vi spiller en aktiv rolle”. 

Kunder, miljø: 
hensigt  
Samfund: hensigter. 
Sig selv: handling. 

21  
DONG 

Værdierne forpligter DONG generelt i forhold til en handling om at 
“sætte fokus på: Kunder, udvikling, værdiskabelse, miljø og sikkerhed, 
engagement og troværdighed”. Over for de ansatte forpligter DONG sig 
i forhold til hensigten om at gøre værdierne kendte. DONG forpligter 
sine ansatte i forhold til en række handlinger, blandt andet at de “sætter 
kundernes behov i centrum”, “forfølger forretningsmæssige løsninger 
på en offensiv og innovativ måde”, “lægger vægt på miljø og 
sikkerhed” og “har en åben dialog”. 

Generelt, kunder, 
miljø: handlinger 
Ansatte: hensigter 

22  
SAS 
Danmark  

Værdierne forpligter SAS til hensigten om at have ansatte der er 
karakteriseret ved “care, can be trusted, are progressive and 
professional”. 

Generelt: hensigt 
 

24  
Post 
Danmark 

Værdierne forpligter Post Danmark i forhold til hensigter som at “bruge 
virksomhedens økonomiske og menneskelige ressourcer til at skabe 
værdi for vores kunder, ejer, medarbejdere og for samfundet”. De 

Kunder, ejer, 
medarbejdere, 
samfundet: hensigter
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forpligter sig til handlingen om at “gennemføre forbedringer til gavn for 
kunder og virksomhed” og til at værdsætte og belønne professionalisme 
og faglighed.  

Kunder: handling 
 

25  
Lego 
Gruppen  

Værdierne forpligter Lego generelt i forhold hensigten om at: “believe 
that play is the essential ingredient in a child's growth and 
development”. 

Generelt, børn: 
hensigt  

26  
J. Lauritzen 
Holding 

Værdigrundlaget forpligter J. Lauritzen Holding i forhold til hensigten 
om “at fremstå som: innovativ og handlekraftig; en attraktiv 
arbejdsplads med betydelige udfordringer og muligheder for personlig 
udvikling; ansvarsbevidst over for kunder, medarbejdere, aktionærer og 
det omgivende samfund; en virksomhed, hvor kvalitetsmål for 
produkter og ydelser defineres i relation til kundernes behov og 
ønsker”. Desuden forpligtes selskaberne i forhold hensigten om at 
overholde “basale etiske og miljømæssige – herunder 
arbejdsmiljømæssige – krav”. 

Kunder, 
medarbejdere, 
aktionærer, 
samfund, selskaber 
og miljø: hensigter. 
 
 

27  
Grundfos 

Værdierne forpligter Grundfos på en lang række principper, hensigter 
og handlinger i forhold til deres værdier.  
Under værdien bæredygtighed forpligter de sig til hensigterne om  
at pumperne “skal tage størst muligt hensyn til miljøet”,  
at “videregive en renere og mere levevenlig jord til vore efterkommere 
end den, vi selv fik overdraget” og  
at tilrettelægge produktionen således at “den belaster omverdenen 
mindst muligt”.  
Over for nuværende og kommende medarbejdere forpligter de sig til et 
“sundt og sikkert arbejdsmiljø”.  
 
Under værdien Mennesket i fokus forpligter de sig til hensigterne om at 
“handle med kunder over hele verden”, “respektere de sanktioner, som 
verdenssamfundet, herunder FN, indfører mod enkeltlande, der krænker 
demokrati og menneskerettigheder” og “drive forretning under 
hensyntagen til korrekt forretningsmæssig og etisk opførsel”. Derudover 
forpligter Grundfos sig til at behandle egne medarbejdere “som vi 
behandler familie og gode venner”, “hjælpe med problemer i det 
omfang, jobbet har noget med dem at gøre og/eller kan bidrage til at 
løse eller mindske dem” og til at møde “engagement, ansvar og 

Generelt: principper, 
hensigter og 
handlinger 
Miljø, vore 
efterkommere, 
omverden, 
medarbejdere, 
kunder, 
verdenssamfundet, 
FN, 
interessegrupper, 
leverandører, 
stifteren, sig selv: 
hensigt 
Medarbejdere med 
reduceret 
arbejdsevne: 
handling 
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Under værdien Partnerskab forpligter Grundfos sig til handlingen om at 
lægge “stor vægt på at vejlede kunderne, så de får et produkt, der svarer 
til deres behov”, hjælpe “kunder med at komme af med pumperne igen, 
når de har udtjent deres rolle” og hvor afstandene er meget store indgå 
“aftaler med lokale serviceforetagender, som vi sørger for har den 
ekspertise og de værktøjer, der er nødvendige, for at de kan udføre 
serviceopgaven”.  

kompetence (…) med udfoldelsesmuligheder”.  
 
Under værdien Globalt tænkende forpligter Grundfos sig til hensigten 
om at “vise respekt for de lokale værdier, kulturer, handlingsmønstre og 
samfundsforhold” og til handlingen om at “overholde såvel 
internationale som lokale normer, regler og love der, hvor vi opererer”.  
 
Under værdien Åben og troværdig forpligter Grundfos sig til hensigten 
om at “føre en aktiv informationspolitik, hvor vi systematisk fortæller 
vore interessegrupper, hvad vi gør, hvad vi påtænker at gøre – og 
hvorfor” og til handlingen at påtage “et ansvar for at være en aktiv 
dialogpartner i samfundsdebatten. Derudover forpligter de sig til 
hensigterne om ikke at “fortælle omverdenen noget, før medarbejderne 
er informeret”, til at “fortælle både om de gode og om de mindre gode 
forhold” og til at “være åbne”.  
 
Under værdien Førerskab forpligter Grundfos sig generelt i forhold til 
hensigterne om at stræbe efter “at blive ved med at være en af verdens 
førende (…) producenter af pumper til vandforsyning, opvarmning og 
spildevandsafledning”, “at etablere produktion på eller i nærheden af 
alle store markeder”, at “fortsat selv producere nøgleprodukter og –
komponenter” og til handlingen om at forske således at de kan “leve op 
til kundernes forventning”.  

 
Under værdien Ansvarlighed forpligter Grundfos sig til hensigterne om 
at “opføre sig ansvarligt – forretningsmæssigt såvel som 
samfundsmæssigt”, at produkterne “skal være til gavn for de samfund, 
hvor produkterne anvendes”, “at vores vækst skal tilpasses de 
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lokalsamfund, vi er en del af”, at “udforske nye metoder til at skåne 
miljøet” og at “påvirke kunder, leverandører og andre interessegrupper 
til at tænke i miljørigtige løsninger”. Derudover forpligter de sig til 
handlingen om at beskæftige “medarbejdere med reduceret 
arbejdsevne”.  
Under værdien Selvstændighed forpligter de sig til hensigten om at 
“bevare koncernen som uafhængig virksomhed i overensstemmelse med 
stifterens ønske”. 

29  
Vestas Wind 
Systems 

Etikken forpligter Vestas generelt i forhold til hensigter om “i en 
relevant dialog og et aktivt samarbejde med samarbejdspartnerne 
konstant bestræbe sig på at forbedre forståelsen, for at forstærke 
normerne og at arbejde for en kontinuerlig forbedring i alle forhold i 
relation til forretningsetik, social ansvarlighed, menneskerettigheder, 
sundhed på arbejdsmarkedet, sikkerhed og det ydre miljø”. Vestas 
forpligter sig også generelt til hensigter om at følge rammeaftaler i en 
række erklæringer og konventioner. Videre forpligter Vestas sig til 
hensigter om “i en vedvarende dialog og i samarbejde med 
forretningspartnere, hvor end det er relevant, målbevidst forsætte med 
udvikling af konkrete vejledninger og politikker for specifikke områder 
eksempelvis sundhed på arbejdspladsen, sikkerhed og det eksterne 
miljø. De ansatte i Vestas koncernen vil gennem medlemskab af 
samarbejds- og sikkerhedsudvalg og i det daglige arbejde forsøge at 
fremme de principper, retningslinier og procedurer, som er beskrevet i 
ovennævnte erklæringer og konventioner”. 

Generelt, miljø, 
samarbejdspartnere, 
forretningspartnere, 
ansatte: hensigter 
 

30  
Dansk Shell 

Værdierne forpligter Shell generelt i forhold til principperne “honesty, 
integrity and respect for people”, til at fremme principperne “trust, 
openness, teamwork and professionalism” og til handlingen “regular 
assessments of how well our actions reflect our commitment to those 
principles”. 

Generelt: principper 
og handling 

32  
VKR 

Værdigrundlaget forpligter VKR til hensigten om “at være en 
mønstervirksomhed”. Det uddybes med hensigter “at oparbejde en 
række mønstervirksomheder, som samarbejder på mønsterværdig måde. 
Idet der ved en mønstervirksomhed forstås: En virksomhed, som 
arbejder med samfundsnyttige produkter og behandler sine kunder, 
leverandører, medarbejdere af alle kategorier og aktionærer bedre end 

Generelt, kunder, 
leverandører, 
medarbejdere af alle 
kategorier og 
aktionærer: 
hensigter 
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de fleste andre virksomheder”. Desuden forpligter de sig til handlingen 
om at indtjene “et overskud, der kan finansiere vækst og bevare 
økonomisk uafhængighed.” 

33  
Egmont 
Fonden 

Værdierne forpligter Egmont generelt forhold til principperne 
“initiative”, dvs. “all companies must create room for initiative”, 
“creativity”, “cooperation”, “quality”, herunder hensigten om at 
“quality also mean that our products have to respect the values and 
ethics in the countries where we operate”, og “responsiveness”, dvs. 
“being open to change, decisive and awake in a world and a field that 
changes constantly”. Over for de ansatte forpligter Egmont sig i forhold 
til handlingen om at have dem i fokus og i forhold til “initiative” 
forpligtes alle ansatte til handlingen om at “take part in generating new 
ideas”. 

Generelt: hensigt og 
principper. 
Ansatte: handling 

37  
Lundbeck 

Værdierne forpligter Lundbeck til principper og hensigter i forbindelse 
med “imagination, respect, confidence, ethics” og “dignity” over for 
dem som Lundbeck samarbejder med rundt i verdenen. Lundbeck 
forpligter sig til handlinger hensigter når de skriver “our philosophy is 
based on respect for the individual” og “no matter whether this person is 
a patient, a customer, or an employee, the products we provide, the way 
we work and the way we recruit all reflect the needs and wishes of the 
individual”. Desuden forpligter de sig til hensigten om at “help 
professionals to restore the self-confidence of their patients”. 

Dem som Lundbeck 
samarbejder med 
rundt i verden: 
principper og 
hensigter 
Patient, kunde, 
medarbejder: 
handlinger og 
hensigter 
Professionelle: 
hensigter 

38  
ØK  

Kerneværdierne forpligter ØK til handlinger, hensigter og principper 
når de skriver  
“we listen to customers and strive to optimise external and internal 
customer satisfaction through providing products and services of high 
quality and value”,  
“we believe in setting high standards and strive to exceed them. We 
recognise and reward superior results”, 
“we search for excellence in everything we do and believe in new ideas 
and creative solutions for continuous improvement”, 
“we value teamwork and work together in pursuit of our Vision. We 
seek to create a learning organisation where employees respect each 

Kunder, 
medarbejdere:handli
nger, hensigter og 
principper 
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other, are motivated and have the opportunity for development” og  
“we demand openness and honesty in everything we do. We believe that 
every activity must be able to pass the test of public and internal 
scrutiny at all times”. 

40  
NCC 
Danmark 

Værdierne forpligter NCC i forhold til handlinger når de skriver: “yder 
en indsats, som kunderne oplever som ekstraordinær” og “konstant at 
finde og bruge de løsninger, der bedst opfylder kundernes behov”. Over 
for medarbejderne forpligtes NCC i forhold til handlingen om at 
delegere “ansvar og beføjelser”. 

Kunder, 
medarbejderne: 
handlinger  

41  
GN Store 
Nord 

Værdierne forpligter GN generelt i forhold til principper og hensigter 
ved ordene “result orientation”, “innovation” “accountability”, 
“commitment” og “openness”. GN forpligter sig til hensigten om at 
integrere værdierne “into everyday working lifes of its employees”.  

Generelt: principper 
og hensigter 
Ansatte: hensigter 

42  
Akzo Nobel 

Erklæringen Business Principles forpligter Akzo Nobel til hensigten om 
at “the Business Principles set out the core values that should underlie 
the conduct of all Akzo Nobel companies”. Erklæringen forpligter også 
til handlingerne om at “Akzo Nobel's General Business Principles apply 
equally to our business transactions throughout the world and to the 
individual behavior of employees in conducting Akzo Nobel's business” 
og om at “General Business Principles leave business unit management 
and country management free to specify further local rules of business 
conduct, provided such rules are consistent with our core values and 
with safeguarding Akzo Nobel's good reputation worldwide”. 
 
Erklæringen Business Principles forpligter “the Board of Management 
and each Business Unit Manager” til handlingen om at sikre at “Akzo 
Nobel's General Business Principles are communicated to and observed 
by Akzo Nobel employees”.  
Erklæringen Business Principles forpligter Akzo Nobel generelt til 
hensigten om at stræbe efter at møde “high standards of performance 
and behavior based on the Company's core values of business conduct”. 
Derudover forpligter erklæringen Business Principles Akzo Nobel til 
principperne “entrepreneurial spirit, personal integrity, social 
responsibility” i kerneværdierne.  
Erklæringen Business Principles forpligter Akzo Nobel til hensigter når 

Akzo Nobels 
virksomheder: 
hensigter, 
Medarbejdere, 
ledelse, direktion: 
handlinger 
Generelt: hensigter, 
principper 
Medarbejdere, 
samfund, miljø, 
aktionærer, 
investorer, børn og 
love: hensigter 
Medarbejdere, 
direktion, ledelse, 
samfund,  
handlinger og 
hensigter 
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de skriver “Akzo Nobel is committed to creating long-term value for its 
customers, shareholders, employees and society, recognizing that 
sustainable profit is essential for the continuity of its business”, 
“We will focus our efforts on the success of our customers. In this 
respect it is our responsibility to provide customers with products and 
services that offer value in terms of price and quality, and that meet 
high health, safety, and environmental standards”, 
“We will provide competitive returns on our shareholders' investments. 
In this respect it is our responsibility to take due account of the 
expectations of our investors”, 
“We will create an attractive working environment for our employees. 
In this respect it is our responsibility to recruit, hire and promote 
employees on the sole basis of suitability for the job, to stimulate their 
individual and professional development, and to provide safe and 
healthy working conditions. It is also our responsibility to prohibit 
harassment of any kind and exploitation of child labor”, 
“We will conduct our activities in a socially responsible manner. In this 
respect we observe the laws of the countries in which we operate, 
support fundamental human rights in line with the legitimate role of 
business and give proper regard to health, safety and the environment 
consistent with our commitment to contribute to sustainable 
development”. 

Derudover forpligter de sig til handlinger og hensigter når de skriver: 

“Akzo Nobel supports the principles of free enterprise and fair 
competition. The Company aims to meet customer's needs faster, better, 
and more distinctively than our competitors. To this end, Akzo Nobel 
will compete vigorously but fairly, and within the framework of 
applicable competition laws”, “Bribery and any other form of unethical 
business practice is prohibited”, “all business transactions shall be 
accurately and completely recorded in accordance with the Company's 
accounting principles and local laws”, “Akzo Nobel companies are to 
give their employees the opportunity to play an active role in societal 
matters”, “Akzo Nobel companies are not to make payments to political 
parties, or their institutions, agencies, or representatives”, “Akzo Nobel 
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companies endeavor to communicate with others in an open, factual, 
and timely manner”. 
 
Erklæringen Business Principles forpligter til hensigter med ordene 
“The Board of Management will not hold management accountable for 
any loss of business resulting from compliance with Akzo Nobel's 
General Business Principles, and will see to it that no employee suffers 
as a consequence of reporting a breach or suspected breach of these 
principles”. 

43  
Nomeco 

Værdierne forpligter Nomeco i forhold til hensigter om at “sikre lavest 
mulige omkostninger til distribution af lægemidler i Danmark”, 
“koncentrere sine hovedaktiviteter om (…) varehåndtering, distribution 
og informationsteknologi”, “bevare og udbygge forbindelsen til 
myndigheder og relevante brancheorganisationer med det formål at 
have størst mulig indflydelse på selskabets fremtidige situation”, 
“anvende de nødvendige ressourcer til deltagelse i arbejdet i 
internationale organisationer” og “skabe grundlag for ansvarlig 
miljøadfærd ved systematisk inddragelse af miljømæssige aspekter ved 
gennemførelse af beslutninger”. Over for medarbejderene forpligter 
Nomeco sig til hensigter om at sikre “at selskabet opfattes som en god 
arbejdsplads, og at medarbejderne til stadighed besidder det 
engagement og de kvalifikationer, der gør Nomeco til den bedste 
samarbejdspartner inden for sit aktivitetsområde”. 

Generelt, miljø, 
myndigheder, 
medarbejder, 
relevante 
brancheorganisation: 
hensigter 

46  
Hydro 
Texaco 
Holdings 

Værdigrundlaget forpligter Hydro Texaco til hensigter når de skriver: 
“ Hydro Texaco vil tage udgangspunkt i kundens behov og 
forventninger”,  
“ved altid at yde vort bedste for at indfri krav og forventninger, vil vi 
have de mest begejstrede kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere”, 
“Hydro Texaco vil gennem målrettet indsats (…)” sikre ejerne “et 
tilfredsstillende afkast” og “Hydro Texaco vil være et ansvarligt og 
miljøaktivt selskab, som altid gør sit bedste for at udvise høj moral samt 
respekt for det omgivende miljø og fremtiden”. 
 
Hydro Texaco forpligter sig til principper med værdierne: “Energi, 
Humør, Tillid, Fællesskab, Troværdighed, Respekt, Ærlighed, 

Kunden, 
samarbejdspartnere, 
medarbejdere, ejere, 
miljø: hensigter 
 
Generelt: principper 
og hensigter  
 
Kunden, 
ledelse:handlinger 
og hensigter 
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Menneskelighed, Engagement, Uhøjtidelighed, Åbenhed”. 
Hydro Texaco forpligter sig til handlinger og hensigter når de skriver:  
Værdierne er “nedbrudt i reelle holdninger og ikke mindst handlinger”,  
“Vi har travlt og er meget flittige”, 
“Vi er alle veltrænede i at træffe hurtige beslutninger”, 
“En aftale skal overholdes både internt og i forhold til kunden”, 
“Vi skriver kun absolut nødvendige papirer og rapporter, meget gerne 
uden kopier”, 
“Vi skaffer os viden, vi gætter ikke”, 
“Ledelse skal være effektiv, det er ingen kunstart, ledere må ikke være 
flaskehalse”, 
“Vi er uhøjtidelige, tonen er ligefrem, rå og ubarmhjertig indadtil og 
korrekt og situationsbestemt udadtil”, 
“Vi har et positivt menneskesyn, ingen diskrimination”, 
“Vi har overskud til at have det rigtigt sjovt sammen, gerne tit”. 
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Tabel 10: Identitet: Erklæringernes essentielle og distinkte træk 

Virksomhed Vision Mission Værdigrundlag 
1 A.P. Møller - Mærsk 
Gruppen 

  distinkt og essentiel 

2 TDC essentiel og distinkt  essentiel 

3 Danish Crown distinkt essentiel essentiel 

4 Arla Foods distinkt distinkt  

5 Dansk Supermarked essentiel   

6 ISS distinkt  essentiel 

7 Carlsberg essentiel og distinkt distinkt essentiel og distinkt 

8 FDB C00P Danmark essentiel og distinkt essentiel og distinkt distinkt 

9 Borealis    distinkt 

10 Novo Nordisk distinkt og essentiel essentiel essentiel 

11 Group 4 Falck  distinkt distinkt essentiel 

12 Maersk    

13 DSV distinkt   

14 Skandinavisk 
Holding 

   

15 FLS Industries  distinkt distinkt og essentiel 

16 Danisco distinkt distinkt essentiel 

17 Statoil Danmark essentiel  essentiel 

18 Danske Trælast essentiel og distinkt distinkt essentiel og distinkt 

19 Danfoss essentiel og distinkt distinkt distinkt 

20 Dagrofa    

21 DONG   essentiel 

22 SAS Danmark  essentiel og distinkt distinkt essentiel 

23 DLG distinkt   

24 Post Danmark essentiel og distinkt essentiel og distinkt essentiel og distinkt 

25 Lego Gruppen  distinkt og essentiel essentiel distinkt 

26 Vesterhavet (J. 
Lauritzen Holding) 

 distinkt essentiel 

27 Grundfos essentiel og distinkt distinkt distinkt 

28 KFK essentiel distinkt  
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29 Vestas Wind 
Systems 

distinkt distinkt essentiel 

30 Dansk Shell esentielle og distinkt  essentiel og distinkt 

31 O.W. Bunker 
Holding 

   

32 VKR Holding  essentiel distinkt 

33 Egmont Fonden distinkt  essentiel og distinkt 

34 Rockwool   distinkt  

35 OSS distinkt   

36 IBM Danmark  distinkt  

37 H. Lundbeck distinkt distinkt essentiel og distinkt 

38 ØK   essentiel 

39 DSB essentiel distinkt  

40 NCC Danmark   essentiel 

41 GN Store Nord essentiel  essentiel og distinkt 

42 Akzo Nobel  essentiel og distinkt essentiel 

43 Nomeco  essentiel distinkt 

44 Daimler Chrysler essentiel og distinkt essentiel og distinkt  

45 NKT Holding distinkt   

46 Hydro Texaco 
Hold. 

distinkt og essentiel  essentiel og distinkt 

47 Dangaard Telecom     

48 Eltra distinkt   

49 Steff-Houlberg    

50 Telecom Europe 
Hold. 

   

 
∗ “Essentielle og distinkte” betyder at erklæringen er overvejende essentiel med distinkte træk og 
omvendt “distinkte og essentielle” betyder at erklæringen er overvejende distinkt med enkelte 
essentielle træk.  
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Tabel 11: Virksomhedernes selvbeskrivelse 

Virksomhed Selvdefinition 
1 A.P. Møller - 
Mærsk Gruppen 

 

2 TDC I visionen beskrives Tele Danmark med ordene: “en europæisk 
kommunikationsvirksomhed i Danmark”. 

3 Danish Crown I værdierne beskrives Danish Crown med ordene: “et af verdens førende 
fødevareselskaber”. 

4 Arla Foods I visionen erklæres at “Arla Foods vil være forbrugernes og kundernes foretrukne 
mejeri”. 

5 Dansk 
Supermarked 

I visionen erklæres at “DSG's forretningsenheder/kæder skal være kendt og bedømt 
som det bedste indkøbssted”. 

6 ISS  

7 Carlsberg I visionen beskrives Carlsberg med ordene: “a market oriented company with a 
leading position within the global brewing industry”. 

8 FDB C00P 
Danmark 

I visionen erklæres at “FDB vil være en markant medlems- og forbrugerorganisation” 
og “FDB vil være en målrettet og medlemsstyret forbrugerorganisation”. I 
værdigrundlaget erklæres at “FDB er en forening, der efter sine vedtægter skal virke 
for medlemmernes og forbrugernes interesser i overensstemmelse med de 
internationale andelsprincipper, som er vedtaget af den Internationale Kooperative 
Alliance”. 

9 Borealis  I værdierne erklæres at Borealis “want to be a leader in ethical business practices in 
the polyolefins industry”. 

10 Novo Nordisk I visionen erklæres at Novo Nordisk “vil være verdens førende virksomhed inden for 
diabetesbehandling”. 

11 Group 4 Falck  I visionen erklæres at Group 4 Falck “vil blive verdens førende udbyder af sikrings- 
og sikringsrelaterede serviceydelser”. 

12 Maersk  

13 DSV  

14 Skandinavisk 
Holding 

 

15 FLS Industries I missionen beskrives FLS med ordene: “a global supplier of cement making 
equipment”. 

16 Danisco I visionen erklæres at Danisco vil være “the leading global supplier of ingredient to 
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the food industry”. 

17 Statoil Danmark  

18 Danske Trælast I forretningsgrundlaget beskrives Danske Trælast med ordene: “distributør af 
byggematerialer” og “handelsvirksomhed”. 

19 Danfoss I erklæringen beskrives Danfoss med ordene: “en kundeorienteret, 
verdensomspændende leverandør af tekniske produkter, tjenesteydelser og løsninger”. 

20 Dagrofa  

21 DONG  

22 SAS Danmark  I visionen beskrives SAS med ordet “flyselskab”. 

23 DLG I visionen beskrives DLG med ordet “grovvareleverandør”. 

24 Post Danmark  

25 Lego Gruppen  I visionen erklæres at Lego vil være “ the world's strongest brand among families with 
children in year 2005”. I missionen erklæres at Lego vil være “verdens førende 
leverandør af kvalitetsprodukter og –oplevelser, som stimulerer fantasi, kreativitet, 
begejstring og læring”. 

26 Vesterhavet A/S 
(J. Lauritzen 
Holding) 

 

27 Grundfos I missionen beskrives Grundfos med ordene: “en af verdens førende 
pumpeproducenter”. 

28 KFK I forretningsgrundlaget beskrives KFK med ordene: “KFK er og vil fortsat være en af 
Skandinaviens førende leverandører af produkter og serviceydelser til landbruget.” 

29 Vestas Wind 
Systems 

I visionen beskrives Vestas med ordene: “verdens førende producent af vindmøller” 

30 Dansk Shell  

31 O.W. Bunker 
Holding 

 

32 VKR Holding I værdigrundlaget beskrives VKR med ordet “mønstervirksomhed” 

33 Egmont Fonden I visionen erklæres at Egmont vil være “a world-class entertainment media house that 
creates quality entertainment for children and adults while they read, watch, listen and 
play”. 

34 Rockwool  I forretningsgrundlaget beskrives Rockwool med ordene: “markedsleder inden for 
stenuldsområdet”. 

35 OSS I visionen erklæres at “Odense Staalskibsværft skal være en førsteklasses 
skibsværftsgruppe”. 

36 IBM Danmark  
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37 Lundbeck  I visionen beskrives Lundbeck med ordene: “pharmaceutical manufacturer”. 
 

38 ØK  

39 DSB I missionen erklæres at DSB vil være “customers' preferred provider of railway 
transport and related services”. 

40 NCC Danmark  

41 GN Store Nord  

42 Akzo Nobel I Company Statement beskrives Akzo Nobel med ordene: “a multicultural company. 
We are market-driven and technology-based, serving customers throughout the world 
with healthcare products, coatings, and chemicals”. 

43 Nomeco I værdierne beskrives Nomeco med ordene: “landsdækkende lægemiddelgrossist”. 

44 Daimler 
Chrysler 

I missionen erklæres at Daimler Chrysler “skal være den ledende og mest respekterede 
producent og leverandør af køretøjer og relaterede produkter og ydelser”. 

45 NKT Holding I visionen beskrives NKT med ordene: “industriel leverandør af tekniske produkter”.  

46 Hydro Texaco 
Holdings 

I visionen beskrives Hydro Texaco med ordet “energiselskab”. 

47 Dangaard 
Telecom  

 

48 Eltra I visionen beskrives Eltra med ordene: “en effektiv, kvalitetsbevidst og innovativ 
entreprenør for dansk energipolitik”. 

49 Steff-Houlberg  

50 Telecom Europe 
Holdings 
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Noter 
 

1 Vi har ladet de indsamlede links i 2001 og 2002 være aktive i dokomentet. Har du den elektroniske version som pdf fil 

kan du klikke på de indsatte link og se om de stadig er aktive. Normalt er det ikke god skik at indsætte links i 

dokumenter som dette, fordi links bliver forældet eller skifter placering på servere. Her er pointen dog omvendt, idet 

links der stadig virker (mere end 80 % ved udgivelsestidspunktet oktober 2005) siger noget om en vision og missions 

levetid. Virksomheder skifter ikkke vision så ofte. Links der ikke virker skal derfor ikke føre til irritation. Links der 

virker giver derimod information.  

 
2 Koderne i samtlige overskrifter henviser til nedenstående Branchebeskrivelser: 

 

Branchekoder  Beskrivelser 

BILH Bilhandel og –import 

BYGG Bygge- og boligmaterialer/komponenter 

DETH Detailhandel 

ENER Energi (fremstilling, distribution og/eller salg) 

ENGH Engroshandel 

ENTR Entreprenører og rådg. Ingeniører mv. 

ITEL IT, elektronik, edb-service og kommunikation 

JERN Jern- og metalindustri, VVS og værktøj 

KEMI Kemisk industri 

KONG Konglomerater 

LEVN Levneds- og nydelsesmiddelindustri 

MASK Maskinindustri 

MEDI Medicinalindustri, hospitals- og medicoudstyr 

MEFO Medier, forlag, grafisk industri og reklame 

MØBL Møbelindustri og boligudstyr 

PAPI Papir- og emballageindustri 

REDE Rederier og skibsværfter 

SERV Service 

TEKS Tekstil- og beklædningsindustri 

TRAN Transport og spedition 

UNDE Underholdning og legetøj 
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3 A.P. Møller: Sammenlagte hovedtal for D/S Svendborg, D/S 1912, Tank- og Ruteskibe I/S samt Olie- og Gasaktivitet 

I/S. Tank- og Ruteskibe er det klart største med en aktivitet på 77,86 mia. kr. A.P. Møller har betydelige ejerandele i en 

række Børsen 500-selskaber: Maersk, Odense Stålskibsværft, Roulund, Maersk Medical, Rosti, DISA, Mærsk Olie og 

Gas, Maersk Air, Mærsk Data, Danske Stålvalseværk, Em Z Svitzer og Dansk Supermarked (Børsen DK 500, 2002:80). 

 
4 I 2000 skiftede Tele Danmark navn til TDC. Nye selvstændige datterselskaber og en ny struktur blev dannet.  
5 TDC har også en kortere udgave af visionen, set 070202 på http://www.tdc.dk/tdc/menu/sm0012.htm og en engelsk 

udgave, set 070202 på http://www.tdc.dk/tdc/english/menu/sm0278.htm 

 
6 Arla Foods har under fanen Vision deres vision og en række underfaner som henvender sig til forbrugere, kunder, 

medarbejdere, mælkeproducenter og samfundet. Selvom teksterne under disse faner er visionære i deres formuleringer, 

er de ikke gjort til genstand for analysen. 

 
7 Dansk Supermarked: Selskabet har fuldt erhvervet selskabskapitalen i Netto A/S, Føtex A/S, Bilka Lavprisvarehus 

A/S, Dansk Supermarked Administration A/S og Dansk Supermarked Indkøb A/S. Disse selskaber indgår dermed i 

koncernregnskabet for Dansk Supermarked, og i listen bruges der tilrettede tal for regnskabet 1999/00 (Børsen DK 500, 

2002:80). 
8 Mail: 22/2/01 fra DSG:Vores årsregnskab sender vi per princip ikke ud, hverken til studerende eller 

andre interesserede. Derfor er du nødt til at bestille regnskabet hos Erhvervs-og Selskabsstyrelsen. Med venlig hilsen 

Poul Guldborg 

 
9 Der er forskel på vision og værdier på hjemmesiderne iss-group.com og iss.dk. Til analysen er valgt erklæringer fra 

iss-group.com. 

 
10 Et akronym er et forbogstavsord, dvs. et ord dannet af begyndelsesbogstaverne i flere ord. 

 
11 En neologisme er en sproglig nydannelse. Neologisme var oprindeligt en neologisme. 

 
12 Carlsberg: Selskabet ejer 60 pct. af Carlsberg Breweries, der er driftsselskabet i bryggerigruppen. Omsætningen for 

Carlsberg Gruppen blev i 2001 på 46.975 mio. kr. Herunder bidrog øl- og læskedriksafgifter med 12.515 mio. kr., 

hvorfor Carlsberg ewr opført i listen en nettoomsætning på 34.460 mio. kr. (Børsen DK 500, 2002:80). 

 
13 Selvom Carlsberg betegner erklæringen som “vision and values” er den registreret som en vision, idet der andetsteds 

på hjemmesiden findes en erklæring som alene er betegnet værdier. 
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14 FDB har derudover en omfattende etikpolitik som tager udgangspunkt i værdierne (set 27-02-01: 

http://www.fdb.dk/forbrugerinfo/etik/forside.htm og i folderen Brugsforeningsbevægelsens Etikpolitik 2000. 

Reklametjenesten u.å.). 

 
15 Novozymez blev 1. januar 2000 udskilt fra Novo Nordisk. Derefter betegner Novo og Novogruppen begge selskaber, 

mens selskaberne hver for sig kaldes Novozymes og Novo Nordisk. Denne undersøgelse omfatter Novo Nordisk. 

 
16 Group 4 Falck: Selskabet omfatter det gamle Falck og det belgiske Group 4 efter deres fusion. Sikringskoncernen har 

siden årsregnskabet købt det amerikanske Wackenhut, der indregnes i Group 4 Falck A/S' regnskab fra den 1 maj 2002. 

 
17 Der offentliggøres flere visioner på DSV hjemmeside. De er alle gengivet og analyseret. 

 
18 SAS: Omfatter de danske 2/7 af SAS Gruppen for omsætning og antal ansatte. Omregnet med kurserne DKK/SEK: 

0,8825 for 2000 og DKK/SEK: 0,8276 for 1999 (http://www.borsen.dk/diverse/top500liste/borsen500-noter.php).  

 
19 SAS har på deres hjemmeside en eco-political vision (set 140102 på 

http://www.scandinavian.net/company/environment/profile/goals.asp) som uddyber deres miljøindstilling. Den er ikke 

analyseret da den ikke er SAS’ overordnede vision. 

 
20 På Post Danmarks hjemmeside følges vision, mission og værdier umiddelbart af Post Danmarks Strategi. Den 

anvendes til at uddybe erklæringerne. 

 
21 I marts 2001 overtog JL-Fondet samtlige aktier i J. Lauritzen Holding A/S, og selskabet blev afnoteret fra 

Københavns Fondsbørs. J. Lauritzen Holding A/S skiftede herefter navn til Vesterhavet A/S. I analysen anvendes 

J.Lauritzens erklæringer da Vesterhavets er under udarbejdelse, efter aftale med administrerende direktør Bent 

Østergaard. 

 
22 Forretningsgrundlaget er fremsendt på mail Tue, 21 Aug 2001 af Vestas Marketing Coordinator, Vestas Wind 

Systems A/S. 

 
23 Shell har også et meget omfattende sæt forretningsprincipper hvori værdierne indgår og som forpligter Shell på en 

lang række områder på 17/10/02: http://www1.shell.com/dk-da/content/0,4008,34359-55924,00.html. 

 
24 Ved forespørgsel om tilladelse til at anvende Egmonts erklæringer i denne bog, oplyser kommunikationsdirektøren at 

nye erklæringer er under udarbejdelse. Derfor afspejler erklæringerne ikke Egmonts nuværende selvbeskrivelse. 
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25 Rockwool skriver i mail i forbindelse med forespørgsel om deres erklæringer 20 Feb 2001 14:06:11 Tak for 

henvendelsen. Vores vision, mission og værdigrundlag er interne papirer, som vi desværre ikke kan udlevere. Med 

venlig hilsen Rockwool 

 

 

 

 
26 Hvis det kan have interesse, er her de aktuelle links pr. 03/10/2005: 
 
Værdier: 
http://www.ncc.dk/templates/GenericPage____2103.aspx?T=TOPNAV 
 
Forretningsetik: 
http://www.ncc.dk/templates/GenericPage____4697.aspx?T=TOPNAV 
 
Samlet oversigt over værdier, mission, overordnede mål, vision og strategiske mål: 
http://www.ncc.dk/templates/GenericPage____7339.aspx?T=TOPNAV 
 
27 GN har i deres Financial Report 2000 (180202 http://investor.gn.com/investor/ar2000_p9.html) omtale af deres 

værdier, men ikke lige så fyldestgørende som i 1999 rapporten, derfor gengives 1999 rapportens udgave. 
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	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	16. Danisco. LEVN. Omsætning 17.705 mio. kr.
	Vision
	Mission
	Værdier

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	17. Statoil Danmark. ENER. Omsætning 17.211 mio. kr.
	Vision
	Værdigrundlag

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	18. Danske Trælast. BYGG. Omsætning 14.639 mio. kr.
	Alternativ til vision
	Forretningsgrundlag
	Værdier

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	19. Danfoss. MASK. Omsætning 14.384 mio. kr.
	Vision
	Mission
	Grundlæggende værdier

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	20. Dagrofa. LEVN. Omsætning 14.352 mio. kr.
	21. DONG. ENER. Omsætning 13.667 mio. kr.
	Værdier
	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	22. SAS Danmark.� TRAN. Omsætning 11.800 mio. kr.
	Vision
	Mission
	Værdier

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	23. DLG. ENGH. Omsætning 11.268 mio. kr.
	Vision
	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	24. Post Danmark. SERV. Omsætning 10.936 mio. kr.
	Vision
	Mission
	Værdier

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	25. Lego Gruppen. UNDE. Omsætning 10.670 mio. kr.
	Vision
	Mission
	værdier

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	26. Vesterhavet�. KONG. Omsætning 10.592 mio. kr.
	Forretningsgrundlag
	Værdigrundlag

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	27. Poul Due Jensens Fond. MASK. Omsætning 10.214. mio. kr.
	Vision
	Mission
	Værdinormer

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	28. KFK. ENGH. Omsætning 10.187 mio. kr.
	Alternativ til vision
	Forretningsgrundlag

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	29. Vestas Vind Systems. MASK. Omsætning 9.521 mio. kr.
	Vision
	Forretningsgrundlag
	Alternativ til værdier

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	30. Dansk Shell. ENER. Omsætning 9295 mio. kr.
	Vision
	Værdier

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	31. O.W. Bunker Holding. ENGH. Omsætning 8.988 mio. kr.
	32. VKR Holding. BYGG. Omsætning 8.543. mio. kr.
	Mission
	Værdigrundlag

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	33. Egmont. MEFO. Omsætning 8.488 mio. kr.
	Vision
	Værdier

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	34. Rockwool International. BYGG. Omsætning 7.921 mio. kr.
	Forretningsgrundlag
	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	35. Odense Staalskibsværft. REDE. Omsætning 7.918 mio. kr.
	Vision
	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	36. IBM Danmark. ITEL. Omsætning 7.684 mio. kr.
	Mission
	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	37. H. Lundbeck. MEDI. Omsætning 7.656 mio. kr.
	Vision
	Mission
	Værdier

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	38. ØK. KONG. Omsætning 7.641 mio. kr.
	Kerneværdier
	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	39. DSB. TRAN. Omsætning 7.609 mio. kr.
	Vision
	Mission

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	40. NCC Danmark. ENTR. Omsætning 7.408. kr.
	Værdigrundlag
	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	41. G N Store Nord. ITEL. Omsætning 7.319 mio. kr.
	Vision
	Kerneværdier

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	42. Akzo Nobel. KEMI. Omsætning 7.256 mio. kr.
	Alternativ til mission
	Alternativ til værdier

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	43. Nomeco. MEDI. Omsætning 6.843 mio. kr.
	Mission
	Værdier

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	44. DaimlerChrysler Skandinavian. BILH. Omsætning 6.709 mio.
	Vision
	Mission

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	45. NKT Holding. MASK. Omsætning 6.426 mio. kr.
	Vision
	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	46. Hydro Texaco Holdings. ENER. Omsætning 6.300 mio. kr.
	Vision
	Værdigrundlag

	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	47. Dangaard Telecom Partners. ITEL. Omsætning 6.122 mio. kr
	48. Eltra. ENER. Omsætning 5.986 mio. kr.
	Vision
	2. Synlighed
	3. Afsender
	4. Interessenter
	5. Tema
	6. Sprog
	7. Ros, platheder, superlativer og positioneringsudtryk
	8. Argumentation
	9. Forpligtelse
	10. Identitet
	11. Selvdefinition

	49. Steff-Houlberg. LEVN. Omsætning 5.964 mio. kr.
	50. Telecom Europe Holdings. ITEL. Omsætning 5.874 mio. kr.
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