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Abstract  

This thesis sets out to explore how and with which consequences Capitalism’s institutionalization of 

CSR extends specific Christian rationalities into our modern western societies. Based on an analytical 

approach inspired by Foucault’s genealogy and archaeology and Koselleck’s historical time and con-

cepts of movement, the thesis focuses on three central historical points of impact. The first point of 

impact focuses on the postmillennial Social Gospel Movement’s influence on a transitional phase in the 

United States from 1870-1920 where the challenges of the American society in the wake of the indus-

trial revolution were thoroughly discussed. It is analyzed how a specific discursive field of possibilities 

emerges from this discussion. A field, which renders probable statements that constitute the ideal in-

dustrial system as one based on Christian values such as love, brotherhood, and cooperation and fur-

ther ascribes the realization of this system to the mutually reinforcing relation between individuality and 

sociality and the predestined progress inscribed in history by God. The second point of impact examines 

how contemporary industrialists rearticulate these rationales. Thus both Taylor, through his principals 

of scientific management, and Ford, through his industrial philosophy, echoes the Social Gospel 

Movement. They each form a local discourse regarding industrial efficiency by extending Christian val-

ues such as cooperation and the importance of service compared to profits. Finally, the third point of 

impact examines how CSR transpired as a widely distributed business practice in the United States from 

1950-1980. Based on this archeological incision it is concluded that CSR extends Christian rationalities 

as it is formed by and refers to a discursive field of possibilities, which is demarcated and permeated by 

some of the same rationales that conditioned the regularity in the Social Gospel Movement, Taylor, and 

Ford’s statements: The promotion of the individual’s self-realization; the emphasis on a mutually rein-

forcing relationship between the individual and the social, and the belief that history is predestined to 

progress. Further, it is concluded that these rationales are mixed with new rationales through the emer-

gence of CSR such as the conviction that business’ generation of profits should not be considered as 

egoism as it mutually reinforces social interest. Accordingly, the thesis argues that the institutionaliza-

tion of CSR is a manifestation of a displacement of capitalism, as a reaction to an increasing social and 

aesthetical critique. A displacement, which entails the inclusion of a reference to a postmillennial, pro-

testant ethic that mutually reinforces capitalism’s reference to a Calvinist, protestant ethic – as found in 

Weber’s famous analysis. Thus the thesis questions the CSR research, which places the concept on a 

scale between ego- and altruism, since the mix and constructive interaction between these two princi-

pals is to be understood as a condition of possibility for the prevalence and popularity of CSR. 
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1. Institutionen ’Corporate Social Responsibility’   
 

The businessmen believe that they are defending free enterprise when they declaim that business is not con-

cerned "merely" with profit but also with promoting desirable "social" ends; that business has a "social 

conscience" and takes seriously its responsibilities for providing employment, eliminating discrimination, 

avoiding pollution and whatever else may be the catchwords of the contemporary crop of reformers. In fact 

they are – or would be if they or anyone else took them seriously – preaching pure and unadulterated so-

cialism. (Friedman 1970).  

 
Meget vand er løbet gennem åen siden den nobelprisvindende økonom, Milton Friedman, i 1970 ytrede 

ovenstående i et debatindlæg i ’The New York Times Magazine’ og i forlængelse heraf konkluderede, at   

virksomheders eneste sociale ansvar er at øge deres profit, så længe det sker gennem et engagement i 

fri, åben og ærlig konkurrence (Ibid.). Dette standpunkt er sidenhen blevet udfordret gennem det glo-

bale erhvervslivs tiltagende omfavnelse af initiativer, der fremmer fokusset på det produktive potentiale 

i at skabe vækst på socialt ansvarlige præmisser. Denne udvikling har simultant formet, og er blevet 

formet af konceptet om Corporate Social Responsibility (forkortes her fra CSR). Selvom der i den akade-

miske litteratur om CSR argumenteres for, at konceptet, både teoretisk og empirisk, er for arbitrært til, 

at det kan indkapsles gennem én fyldestgørende definition (Oosterhout & Heugens 2008), synes der 

alligevel at være enighed i flere lærebogsbeskrivelser om, at CSR har at gøre med: ”A view of the corpo-

ration and its role in society that assumes a responsibility among firms to pursue goals in addition to profit 

maximization and a responsibility among a firm’s stakeholders to hold the firm accountable for its ac-

tions (kursiv i tekst).” (Werther, Jr. & Chandler 2011:5). I lokale variationer over denne overordnede 

definition har CSR i løbet af de sidste to årtier for alvor slået sig fast, som en faktor virksomheder må 

forholde sig til i deres ageren på et globalt marked. Dette i et så markant omfang at ’The Economist’ 

allerede i 2005 proklamerede, at CSR har vundet “the battle of ideas”, hvorfor det nu er tilnærmelses-

vist umuligt at finde en årsrapport fra en større international virksomhed, som retfærdiggør virksomhe-

dens eksistens med henvisning til profit frem for dens velgørende rolle i samfundet (The Economist 

2005). Denne manifestering af CSR har også sat sig igennem i en dansk kontekst, hvor det i kølvandet 

på finanskrisen, via en ændring af årsregnskabsloven i 2008, blev gjort obligatorisk for alle store virk-

somheder at supplere deres årsregnskab med en redegørelse for deres samfundsansvar. Samfundsansvar 

kan her sidestilles med CSR og forstås som virksomheders implementering af hensyn til blandt andet 

menneskerettigheder, sociale, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruptions i deres 

forretningsaktiviteter (Danske Love u.å.). Yderligere er CSR siden 1950’erne, med udgangspunkt i USA, 
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emergeret som et selvstændigt akademisk felt (Carroll 2008). I en dansk kontekst har dette blandt andet 

resulteret i oprettelsen af ’Centre for Corporate Social Responsibility’ på Copenhagen Business School i 

2002. Et videnscenter der blev stiftet ud fra en ambition om at skabe et tværfagligt forum, hvor følger-

ne af det øgede fokus på CSR og virksomheders rolle i samfundet kan udforskes (cbsCSR u.å.).  

Udviklingen der skitseres ovenfor synes at pege i retning af, at konceptet om CSR i dag har opnå-

et status af en institution, som udstikker specifikke normer, regler, teknologier og videnskategorier, der 

former markedets aktører og konditionerer deres praksisser ved at opridse et bestemt mulighedsfelt, 

som de må bevæge sig inden for. En institution hvis konsolidering, jævnfør den danske ændring af års-

regnskabsloven i 2008 og et tilsvarende EU direktiv vedtaget i 2013 (EU 2013), ligeledes faciliteres fra 

statslig og tværstatslig hold. I forlængelse heraf forekommer det derfor relevant, at inddrage Michel 

Foucaults påpegning af, at den egentlige politiske opgave i et samfund må være at kritisere institutioner 

der på denne måde fremstår neutrale og selvfølgelige ved at blotlægge deres uselvfølgelighed (Chomsky 

& Foucault 2006:41). Ifølge Foucault handler denne kritik derfor om at gå bagom institutioner for at 

kortlægge de magtforhold, rationaler og taktiske arrangementer, som de gennemstrømmes og muliggø-

res af (Foucault 2006:15). Det er netop ambitionen om at gå bagom CSR, som er udgangspunktet for 

indeværende speciale. Hermed ønsker jeg at undersøge konceptets kontingente karakter ved at belyse 

de historiske overleveringer og tilfældigheder, som har givet CSR dets nutidige form og status. Dette 

skal bidrage til en forståelse af, hvad det er for nogle rationaler der med hvilke konsekvenser indfases i 

vores samtidige kapitalistiske system gennem institutionaliseringen af CSR. Et koncept der, set i lyset af 

det indledende Friedman citat, synes at adskille sig fra kapitalismens profitorienterede grundlogik. Med 

afsæt i denne udredning har specialet til hensigt at skrive sig ind i og nuancere debatten om, hvorvidt 

CSR skal forstås som virksomhedsaltruisme eller som et strategisk middel der, i overensstemmelse med 

Friedmans opfattelse af virksomheders sociale ansvar, har en positiv indflydelse på den finansielle 

bundlinje (Carroll & Shabana 2010; Fleming & Jones 2013; Kurucz et al. 2008).  

1.1 Bagom CSR: Et indledende skridt  

Institutionaliseringen af CSR har fundet sted i et sammenspil med en stigende mængde af standarder, 

der faciliterer virksomheders implementering af socialt ansvarlige praksisser. Et af de mest udbredte 

eksempler på sådanne standarder er FN’s ’Global Compact’ initiativ. Dette initiativ kan betegnes som 

en principbaseret standard, der udstikker bredt definerede kriterier for CSR, hvorved virksomheders 

refleksion over problematikker relateret hertil søges ledet og formet. Altså er Global Compacts formål 

hverken at certificere eller akkreditere CSR politikker, men at tilbyde vejledning om hvad der opfattes 

som acceptabelt og uacceptabelt i denne sammenhæng (Rasche 2011:264f.). Global Compact blev lan-
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ceret i 2000, initieret af FN’s daværende generalsekretær, Kofi Annan, ud fra en ambition om at fastsæt-

te fælles værdier og principper, der skulle give det globale marked et menneskeligt ansigt (Ibid.). Således 

opstiller Global Compact ti universelle principper inden for menneskerettigheder, arbejdsstandarder, 

miljø og antikorruption, som virksomheder opfordres til frivilligt at efterleve (FNa u.å.). Selvom det 

står virksomheder og organisationer i FN’s medlemslande frit for, om de vil støtte op om Global Com-

pact, stilles der alligevel en række forventninger til de registrerede medlemmer. Vil de organisationer og 

virksomheder der tilmelder sig Global Compact forblive medlemmer, må de operere ansvarligt og i 

overensstemmelse med initiativets ti universelle principper for CSR og yderligere udarbejde en årlig 

rapport om de igangværende tiltag, der skal sikre dette (FNb u.å.). Global Compact kan altså opfattes 

som en frivillig forpligtelse til CSR, som binder de aktører der aktivt tager del i initiativet op på en be-

stemt styring i deres omgang med medarbejdere, kunder, leverandører og generelle omverden. Hermed 

er initiativet ligeledes med til at reproducere en bestemt viden og bestemte praksisser, der konstituerer 

hvad der må forstås som sandt og falskt i en CSR kontekst. 

I skrivende stund er mere end tolvtusinde private, offentlige og ikke-statslige organisationer for-

delt på tværs af FN’s medlemslande registreret som medlemmer af Global Compact (FNc u.å.). En af 

de virksomheder som har været med siden initiativets opstart, er sportsudstyrsproducenten, Nike (FNd 

u.å.), der er et godt eksempel på de betydelige fordele en virksomhed kan opnå via implementeringen af 

omfattende socialt ansvarlige praksisser. Gennem omfavnelsen af CSR initiativer, inklusiv en årlig af-

rapportering om emnet, er Nike på mindre end tyve år således gået fra at være i stærk modvind grundet 

anklager om brug af sweatshops til at blive anset som en forgangsvirksomhed, når det kommer til bæ-

redygtig og innovativ produktion (Newell 2015). I deres seneste ’Sustainable Business Report’ for regn-

skabsåret 2014-15 fremlægger CEO, Mark Parker, i forlængelse heraf Nikes ambition på nedenstående 

vis. En ambition som tydeliggør, at der, i tråd med FN’s ambition om at give det globale marked et 

menneskeligt ansigt, er mere end blot et rationale om profitmaksimering på spil hos Nike:  

 
Every day I challenge my team (…) guided by a single, moonshot question: “Can we double our business, 

while halving our environmental impact?” Getting there means strengthening every aspect of our business. 

It means (…) pioneering a manufacturing revolution that puts workers’ voices at the heart of the business 

model; and fostering a diverse workplace and an inclusive culture that unleashes innovation. (…) Because 

different perspectives can fuel the best ideas, we are committed to a workplace that is increasingly diverse 

and inclusive. (…) And we’re advancing inclusion in the U.S. through a new Family Care benefit that 

will support all new parents, and also those caring for sick family members. (Parker 2015:2f.).  
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Altså ser den øverste leder i en ’Fortune Global 500’ (Fortune 2017a) virksomhed det som sin fornem-

meste opgave, at udvikle et mangfoldigt, inkluderende arbejdsmiljø og indføre omsorgsdragende bo-

nusordninger. Yderligere kan Parkers ambition om, at udvikle en revolutionær forretningsmodel, bygget 

op omkring de ansattes ønsker, iagttages som en forventning om, at den enkelte medarbejder engagerer 

sig dybere i og hengiver sig til virksomheden gennem udformningen af forslag, der skal bidrage til dens 

fortsatte udvikling. Hermed kommer der en tosidet CSR forståelse til syne: På den ene side påtager 

virksomheden sig et socialt ansvar i forhold til sin omverden og sine medarbejdere, men på den anden 

side forventes det også af medarbejderne, at de lader sig opsluge af og bidrager til realiseringen af virk-

somheden som et bæredygtigt projekt.  

Med denne udlægning af CSR, sammenholdt med den humanitære vision bag FN’s Global Com-

pact initiativ, synes der, at blive synliggjort en historisk tråd til en specifik overgangsfase i USA, der 

strakte sig fra 1870 frem til 1920. Her bidrog både teologer, økonomer og sociologer, ofte med kristne 

undertoner, til den intellektuelle og offentlige debat vedrørende udfordringerne, som det amerikanske 

samfund stod over for i kølvandet på den industrielle revolution (Quandt 1973). En af de mest frem-

trædende stemmer i debatten tilhørte teologen, Josiah Strong, der blandt andet påpegede, at den indu-

strielle revolution havde skabt en så intim relation af gensidig afhængighed mellem mennesker, at usel-

visk tjeneste nu måtte forstås som det organiserede samfunds naturlige lov. I Strongs optik katalyserede 

det industrielle system således en udvikling, som ville realisere en ny social orden præget af altruisme 

(Strong 1913:106f.). Yderligere argumenterede Strong for, at den moralske og ansvarlige skabning blev 

karakteriseret ved, at det var gennem tjeneste med afsæt i det samlede heles interesser, at denne tjente 

sine egne interesser bedst (Strong 1915:148). Med pointeringen af at den enkelte aktørs moralske status 

konditioneres ud fra dennes uselviske engagement i helhedens velbefindende, synes der at kunne iagtta-

ges visse ligheder til den ovenstående udlægning af CSR. Således kommer der en tilsvarende sammen-

hæng mellem uselvisk tjeneste og social ansvarlighed til syne, når det fremlægges som virksomhedens 

opgave at yde en godtgørende og omsorgsdragende indsats for sin omverden og det forventes af med-

arbejderen, at denne må lade sig opsluge af og engagere sig i virksomhedens kontinuerlige udvikling. 

Idéen om at det industrielle system rummer et særligt potentiale for at facilitere uselvisk tjeneste og 

herved generere moral og ansvarlighed i samfundet, er karakteristisk for overgangsperioden Strong 

levede i. Derfor bliver denne periode også interessant at dykke ned i for at belyse den ovenfor nævnte 

mistanke om, at de rationaler som emergerer her, i krydsfeltet mellem teologi, sociologi og økonomi, 

stadig klinger med i nutidens CSR debat. Har det kapitalistiske system med institutionaliseringen af CSR 

gennemgået en forskydning, så det nu gennemstrømmes af nogle rationaler der kan føres tilbage til en 

debat om, hvordan industrialismen kan katalysere indfasningen af en social orden bygget op om kristne 
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værdier så som næstekærlighed og solidaritet (Quandt 1973:399f.)? For at nuancere denne mistanke, 

som udgør kernen i indeværende speciales problematisering, er det yderligere relevant at inddrage Mi-

chel Foucaults forståelse af pastoralmagt, da Foucault ligeledes har et blik for, hvordan der med dette 

begreb videreføres kristne rationaler i moderne vestlige samfund. 

Ifølge Foucault er den pastorale magt en individualiserende, velgørende og omsorgsdragende 

magt, der bygger på den hebræiske forståelse af relationen mellem hyrde og hjord. En tematik som vi-

dereføres af den kristne kirke, og institutionaliseres i et pastorat med sine egne love, regler og teknikker 

(Foucault 2008:136f.;163). Pastoratet i kristendommen har herved udmøntet sig i kunsten at lede, styre, 

vejlede og skubbe menneskene fremad skridt for skridt, individuelt såvel som kollektivt, ud fra det ul-

timative mål at sikre individets frelse i efterlivet (Ibid.:176f.; Foucault 1982:783). Som del af denne 

kunst forklarer Foucault, hvordan det kristne pastorat organiserer en magtteknik takket være hvilken en 

bestemt sandhed, nemlig sjælens skjulte sandhed, bliver det element pastoratets magt udøves på (Fou-

cault 2008:196f.). I frembringelsen af denne sandhed skaber det kristne pastorat en tæt sammenknyt-

ning mellem to praksisser: Bevidsthedsvejledning og selveksamination. Bevidsthedsvejledningen konsti-

tuerer et konstant bånd mellem ’hyrden’ og ’fåret’, idet vejledning ikke skal forstås som et tidsafgrænset 

tilbud, men som en kontinuerlig omsorgsdragende relation mellem den ledende og ledede. Et af de 

afgørende midler i etableringen af denne relation er netop selveksamination, der udstyrer den åndelige 

vejleder med sin styringsgenstand: Sjælens dybde (Foucault 1981:238). Pastoralmagt er altså en kontinu-

erlig kærende magt orienteret mod frelse, som knytter sig til produktionen af sandhed om individet selv 

(Foucault 1982:783). Med afsæt i denne definition påpeger Foucault, hvordan den moderne vestlige stat 

integrerer og institutionaliserer pastoralmagten, der indfaser nogle radikalt anderledes rationaler i den 

statslige styring end den centraliserede og centraliserende magt, som den indtil da havde været karakte-

riseret ved (Ibid.:782; Foucault 1981:235). Statens appropriering af pastoralmagten har ifølge Foucault 

sikret udbredelsen og formeringen af dens funktion i hele den sociale krop løsrevet fra referencen til 

den kristne kirke, hvorfor dens formål ikke længere er at lede mennesket til frelse i den næste verden, 

men at sikre det i denne. Altså kommer frelse til at handle om en række verdslige mål så som helbred, 

velvære og sikkerhed, hvilket faciliteres via øgningen af pastorale vejledere så som politi, velfærdsord-

ninger og familie (Foucault 1982:783f.). Pastoralmagten indfaser altså et nyt forhold mellem borger og 

stat, idet vi har at gøre med en magtform som overskrider den retslige kontraktrelation mellem disse to 

parter gennem en type ledelse, der kontinuerligt kærer sig om velfærden hos de der ledes (Foucault 

1981:239f.). Netop denne forståelse af relationen mellem ledende og ledet samt det verdslige sigte for 

frelse synes også, at kunne iagttages i Strongs udlægning af det industrielle systems potentialer. Således 

påpegede han, at industrialismen faciliterede den enkeltes opnåelse af frelse i det verdslige liv ved at 
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skabe rum for den levende opofrelse i form af uselvisk tjeneste for fællesskabets bedste (Strong 

1893:363). Yderligere argumenterede han for, at det industrielle system, for at opnå sit fulde potentiale, 

måtte hæve sig over den individuelle kontrakt, da denne kontraktform skadede den sociale ansvarlighed 

i samfundet ved at generere egoisme og grådighed. I stedet mente Strong, at relationen mellem arbejds-

giver og –tager skulle baseres på samarbejde, solidaritet og broderskab (Strong 1913:194f.).  

Med udgangspunkt i Foucault og Strongs pointer forekommer det derfor relevant at stille 

spørgsmålet om, hvorvidt vi med udbredelsen af CSR ser et lignende kontinuerligt kærende og broder-

ligt forhold mellem ledende og ledet videreført i forholdet mellem virksomhed og lokalsamfund, virk-

somhed og medarbejder samt stat og virksomhed? Og videreføres der gennem CSR konceptets kondi-

tionering af velgørende praksisser et rationale om verdslig frelse forstået som uselvisk samfundstjene-

ste? Disse spørgsmål bliver yderligere interessante, idet Foucaults pointe om at der er sket en prolifera-

tion af den pastoralemagt i moderne vestlige samfund kan kritiseres for at være en tese, som aldrig fol-

des ud empirisk (Karlsen 2008). Derfor bliver det også relevant at nuancere denne tese ved at undersø-

ge, hvordan der i enkelte lande og kontekster videreføres kristne rationaler gennem moderne koncepter 

og institutioner, som ellers fremstår sekulære. Det er netop indeværende speciales ambition at bidrage 

til denne nuancering ved, at undersøge hvordan CSR er emergeret i en amerikansk kontekst og hvorle-

des konceptet gennemstrømmes af en række kristent funderede rationaler. For når Nike har en ambiti-

on om, at opbygge en forretningsmodel med afsæt i medarbejdernes ønsker, er det så ikke netop et 

udtryk for at de ønsker at overskride den kontraktlige relation, hvor medarbejderen blot er en der bliver 

betalt for at udføre et stykke arbejde? Kan det ikke netop iagttages som en invitation til en kontinuerlig 

kærende og broderlig relation, hvor virksomheden på den ene side tilbyder medarbejderne omsorgs-

ordninger og et inspirerende arbejdsmiljø, mens medarbejderne på den anden side forventes at hengive 

sig til virksomheden og tænke deres egen identitet herigennem? Og kan det ikke på lignende vis iagtta-

ges som introduktionen af en lignende ledelsesrelation på tværstatsligt niveau, når FN opfordrer med-

lemslandenes organisationer til at selveksaminere deres praksisser og konditionerer formuleringen heraf 

ved at udstede standarder for årlige afrapporteringer, som efterfølgende gøres til genstand for organisa-

tionernes selvstyring?  

1.2 Problemfelt  

Det er ovenstående mistanke om, at der med institutionaliseringen af CSR videreføres specifikke ratio-

naler i vores samtidige vestlige erhvervsliv, der i deres grundform er kristne, som vil blive udforsket i 

dette speciale. Det amerikanske fokus skyldes, at det er her CSR konceptet eksplicit begrebsliggøres for 

første gang i 1950’ernes akademiske ledelseslitteratur (Carroll 2008). Specialets hensigt er dog at søge 
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endnu længere tilbage for at undersøge, hvordan konceptet har nogle forformer, der skyder op i den 

allerede nævnte overgangsperiode i USA fra 1870-1920. Hermed er det også blandt specialets formål at 

nuancere den sekulariseringsdiskurs, der synes at have præget store dele af socialvidenskaben siden so-

ciologiens fremkomst som selvstændigt vidensfelt. En diskurs der groft skitseret fremlægger det som en 

naturlig del af samfundets igangværende modernisering, at religion mister autoritet til fordel for politi-

ske, sociale og økonomiske institutioner og påpeger, at religion som følge heraf vil spille en stadigt 

mindre rolle som meningsgivende pejlemærke (Berg-Sørensen 2011:589f.). Foreløbigt kan der dog med 

afsæt i den indledende problematisering opstilles følgende problemformulering:  

 
Hvordan og med hvilke konsekvenser videreføres der specifikke kristne rationaler i vores moderne vestlige 

samfund med det kapitalistiske systems institutionalisering af Corporate Social Responsibility’?  

 
For at besvare og nuancere problemformuleringen opstiller jeg yderligere tre arbejdsspørgsmål, som 

hver vil agere udgangspunkt for et analytisk kapitel:  

 
1. Hvordan emergerer der specifikke kristent funderede rationaler, som knytter sig til det industrielle systems 

moraliserende potentiale, i debatten mellem teologiske og samfundsvidenskabelige kapaciteter, der prægede 

den amerikanske overgangsfase fra 1870-1920?  

2. Hvordan bliver de kristent funderede rationaler, der emergerer i den progressive debat mellem teologer og 

samfundsvidenskabelige kapaciteter, allerede i samtiden for denne debat videreført i konkrete industrielle 

praksisser i datidens USA? 

3. Hvordan videreføres de specifikke kristent funderede rationaler og industrielle praksisser med opkomsten 

af Corporate Social Responsibility som et selvstændigt og hurtigt voksende vidensfelt i den akademiske le-

delseslitteratur i USA fra 1950-1980?  

 
I belysningen af ovenstående problemformulering og arbejdsspørgsmål bliver det først nødvendigt at 

udfolde specialets analysestrategiske tilgang, som vil agere udgangspunkt og forståelsesramme for de 

følgende tre analytiske kapitler. Endeligt vil konsekvenserne af analysens pointer blive udfoldet i en 

diskussion, der også vil positionere specialet i forhold til eksisterende CSR forskning, før specialets 

fund vil blive opsummeret i en konklusion.  
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2. En genealogisk rationalitetsanalyse   

 
(…) if the genealogist refuses to extend his faith in metaphysics, if he listens to history, he finds that there 

is ”something altogether different” behind things: not a timeless and essential secret, but the secret that they 

have no essence or that their essence was fabricated in a piecemeal fashion from aliens forms.” (Foucault 

1977:142) 

 
Med ovenstående citat som indledende rammesætning vil specialets analysestrategiske udgangspunkt 

blive udfoldet i indeværende afsnit. Dette indebærer en udredning af, hvorledes Foucaults forståelse af 

forholdet mellem genealogi og arkæologi samt diskurs og rationalitet kan bidrage til belysningen af, 

hvordan konceptet om CSR gennemstrømmes af kristent funderede rationaler, der kan ledes tilbage til 

den allerede nævnte overgangsperiode i USA. I forlængelse heraf vil det blive uddybet, hvorledes Rein-

hart Kosellecks forståelse af relationen mellem erfaringsrum og forventningshorisont samt udviklings-

begreber kan styrke specialets metodiske sensitivitet i forhold til religiøse rationalers indflydelse på nu-

tidige koncepter. Således vil tilgangen der fremlægges i det følgende danne udgangspunkt for den videre 

analyse velvidende, at de inddragede begreber ikke er metodiske idealtyper der kan kopieres, men udgør 

en analytisk ramme, som vil tilegne sig sin egen specifikke mening i konteksten af indeværende speciale.  

2.1 Genealogi som nutidshistorie  

Overordnet kan Foucaults anvendelse af genealogien opsummeres som en kritisk form for nutidshisto-

rie, der konfronterer nutiden med sin fortid ved at blotlægge, hvordan nutidige, selvfølgeliggjorte vi-

densformer og institutioner er historiske frembringelser (Foucault 1977:142; Villadsen 2006:87f). Gene-

alogien kan derfor forstås som en opkomstanalyse, der ikke søger at tilbagespore et givet fænomen til 

dets rene, oprindelige form, men derimod har som ambition at påvise hvordan det der fremstår singu-

lært, homogent og selvfølgeligt, blot er en heterogen og kontingent sammensætning af en række overle-

verede historiske elementer (Foucault 1977:144; Villadsen 2006:90). Den genealogiske tilgang bliver 

hermed relevant i forhold til at belyse, hvordan CSR kan forstås som en kontingent sammensætning af 

specifikke videreførte historiske elementer. At fremvise disse historiske videreførelser er ifølge Foucault 

det samme som at fremvise kontinuiteter (Foucault 1977:146). Genealogiens blik for kontinuiteter fun-

gerer som en kritisk modfortælling til modernitetens påstande om, at den definitivt bryder med forti-

dens former for umenneskelighed. Altså indebærer den genealogiske tilgang et fokus på kontinuiteten 

mellem systemer af praksisser i det moderne samfund og fortidige praksisser, som eftertiden har affejet 

som uoplyste (Villadsen 2006:91). Genealogien fremhæver derfor kontinuitet, når historien udlægges 
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som et resultat af adskilte perioder og markante brud, men omvendt inkluderer den også et blik for 

diskontinuitet, når historien beskrives som en logisk og lineær fremskrivning mod nutiden. Et diskonti-

nuert blik som søger at påvise, hvordan fortidens praksisser fremstår som radikalt fremmede snarere 

end selvfølgelige forløbere for nutidige praksisser. Fremhævelsen af diskontinuiteter går derfor ud på at 

lokalisere og beskrive vidensformer og institutioner, som over tid er blevet undertrykt eller udfaset (Vil-

ladsen 2006:93f.). Udgangspunktet for Foucaults genealogiske tilgang er altså undersøgelser af, hvordan 

visse historiske praksisser er blevet udgrænset, mens andre er blevet videreført og sammensat i nye 

konstellationer. Den genealogiske analyse beskriver således de historiske mulighedsbetingelser for at et 

bestemt objekt kunne opstå uden at tage for givet, at det måtte opstå (Foucault 1980a:116f.).  

Hermed kan hensigten med den følgende analyse foreløbigt opsummeres til at være en belysning 

af de historiske mulighedsbetingelser for, at konceptet om CSR kunne opstå. Denne belysning vil tage 

afsæt i en analyse af kontinuiteterne og diskontinuiteterne mellem det specifikke sæt af rationaler, som 

blev udkrystalliseret i et selvstændigt akademisk vidensfelt om CSR i 1950’ernes USA og de rationaler, 

der gennemstrømmede debatten om industrialismens moralske potentiale i den tidligere nævnte ameri-

kanske overgangsperiode. Således vil det blive undersøgt, hvordan CSR kan forstås som et heterogent 

objekt, der er sammensat af vidt forskellige historiske elementer. Det er her væsentligt at understrege, at 

det i tråd med afsættet i Foucaults genealogiske tilgang ikke er min ambition at levere en total historie-

skrivning, der har til hensigt at levere udtømmende, kronologiske beskrivelser af historiske forløb. I 

stedet vil den følgende analyse tage udgangspunkt i tre historiske nedslagspunkter, som jeg mener er 

særligt interessante i forhold til at forstå de historiske elementer, som CSR synes sammensat af. Det 

første historiske nedslagspunkt fokuserer på Social Gospel bevægelsen og deres meddebattørers ind-

spark i debatten om det industrielle systems potentiale i forhold til at indfase en forbedret moralsk or-

den i samfundet, som finder sted i USA fra 1870’erne frem mod 1920 (Quandt 1973). Det andet histori-

ske nedslag tager udgangspunkt i holdningerne og praksisserne hos førende industrialister i 1910’erne 

og -20’ernes USA (Ford 1922; Taylor 1911). Endeligt vil det tredje historiske nedslagspunkt koncentrere 

sig om perioden fra 1950’erne til 1980, hvor CSR emergerer som et selvstændigt vidensfelt i den aka-

demiske ledelseslitteratur i USA og søges begrebsafgrænset af forskellige aktør (Carroll 2008).  

Hvert af disse nedslag vil blive belyst ud fra et arkiv bestående af en række monumenter. Monu-

menter skal i konteksten af dette speciale forstås som tekster, der bidrager til en kritisk anderledes be-

lysning af CSR. De tekster som den følgende analyse vil blive baseret på, er derfor ikke udvalgt fordi de 

nødvendigvis var de første til at problematisere eller systematisere CSR konceptets oprindelse. De er 

udvalgt fordi, de særligt klart illustrerer kontinuiteterne og diskontinuiteterne mellem en specifik altrui-

stisk form for protestantisme og nutidens institutionaliserede forståelse af CSR (Foucault 1970:159).  
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2.2 Det arkæologiske snit: Diskurs og rationalitet  

De historiske nedslagspunkter kan i Foucaults terminologi betegnes som arkæologiske snit. Ifølge Fou-

cault skal genealogien forstås som den uundværlige, historiske anden side til arkæologien, hvis fokus er 

de lokale diskursiviteter, som viser sig i analysen af de arkæologiske snit. Således kan genealogien opfat-

tes som den taktik, hvormed den oversete og underkastede viden, som blotlægges i den arkæologiske 

analyse af lokale diskursiviteter, sættes i spil igen. Altså er det gennem genealogiens lokalisering af og 

blik for kontinuiteter og diskontinuiteter mellem de arkæologiske snit, at den lokale viden, som arkæo-

logien kortlægger for hvert af disse nedslag, reaktiveres og konfronterer nutiden med sin fortid (Fou-

cault 2006:239; Foucault 1980b:85). Den arkæologiske diskursanalyse søger, at gribe det enkelte udsagn 

i dets øjeblikkelige knaphed og absolutte ental for at bestemme dets præcise grænser og etablere forbin-

delserne til andre udsagn det kan være forbundet med og vise, hvilke andre udsagn det udelukker (Fou-

cault 1979:156). Arkæologien drejer sig derfor om at optrævle diskursers systematiske institutionalise-

ring ved at udlæse det regelsæt, som synes at have styret regulariteten i mængden af fremsatte udsagn 

(Ibid.:159). Altså skal diskursen forstås som en regelret praksis, der bestemmer, hvordan der kan tales, 

hvorfra der kan tales og hvem der kan tale hvornår. Med andre ord opridser diskursen et mulighedsfelt. 

Dette mulighedsfelt består dog ikke kun af sproglige ytringer, da det enkelte udsagn må forholde sig til 

de allerede fremsatte udsagn og deres hjælpemidler, praksisser og institutioner (Villadsen 2006:97ff.).  

I den følgende analyse vil jeg derfor søge at fremlæse regulariteten i de fremsatte udsagn for hvert 

og på tværs af de tre arkæologiske snit. Dette vil danne udgangspunkt for belysningen af, hvilke regel-

sæt der synes at have formet de fremanalyserede diskurser og hermed konditioneret, hvad der kunne 

ytres og hvem der kunne ytre sig omkring de diskuterede tematikker. Disse regelsæt vil jeg, med ud-

gangspunkt i Foucaults forståelse af rationalitet, forstå som specifikke sæt af rationaler. Foucault mener, 

i overensstemmelse med kapitlets indledende citat, at det ikke giver mening at snakke om en essentiel 

og selvfølgelig forståelse af rationalitet da dette ligeledes indebærer en opfattelse af, at fornuften har en 

iboende absolut værdi. I Foucaults optik må brugen af et begreb om rationalitet derfor begrænse sig til 

en relativ betydning. Det handler derfor om at undersøge, hvordan specifikke former for rationalitet 

indskriver sig selv i systemer af praksisser samt hvilken rolle de spiller inden for disse, da Foucault an-

erkender at sådanne praksisser ikke kan eksistere uden henvisning til et sæt af rationaler (Foucault 

1991:79). Derfor handler det i Foucaults optik om at analysere de specifikke og kontingente former for 

rationalitet, som gennemstrømmer vores kultur og samfund (Foucault 1982:779f.). I forlængelse heraf 

påpeger Foucault, at han arbejder med skemaer for rationalitet forstået som eksplicitte programmer i 

form af kalkulerede, begrundede forordninger, som institutioner reorganiseres, rum arrangeres og ad-

færd reguleres ud fra. Disse programmers indvirkning på institutionerne er dog ikke fuldstændig: De 
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simplificeres, nogle vælges frem for andre og ting går aldrig som planlagt. Herved ønsker Foucault at 

undersøge, hvordan forskellige strategier er: ”(…) mutually opposed, composed and superposed” (Fou-

cault 1991:80) hvorved de producerer vedvarende effekter i det virkelige, som sagtens kan forstås ud fra 

deres rationalitet, selvom de afviger fra den indledende programmering (Ibid.:80f.). Uagtet hvordan 

disse programmer materialiserer sig i systemer af praksisser, kan der altså ifølge Foucault stadig udlæses 

bestemte sæt af rationaler med afsæt heri, idet de krystalliseres ud i institutioner, informerer individuel 

adfærd og fungerer som gitre for forståelsen af ting. Altså sætter programmeringerne sig igennem som 

fragmenter i virkeligheden, som forårsager så specifikke effekter i det virkelige som distinktionen mel-

lem sandt og falskt implicit i måden, hvorpå individer styrer sig selv og andre (Ibid.:81f.).  

I mit studie af hvordan der med institutionaliseringen af CSR i det kapitalistiske system viderefø-

res kristne rationaler i moderne ledelsespraksisser, vil jeg således belyse hvorledes CSR er emergeret 

omkring et specifikt sæt af rationaler, som sandsynliggør og sætter rammer for de praksisser, som indfa-

ses i nutidige virksomheder gennem deres implementering af omfattende politikker for social ansvarlig-

hed. Et sæt af rationaler som således former lokale diskurser, der konditionerer hvordan medarbejderne 

styrer sig selv og deres kollegaer, hvordan den enkelte virksomhed indrettes og hvorledes alt fra pro-

duktion og arbejdsmetoder til den indbyrdes relation mellem ledelse og medarbejdere tilrettelægges. 

Altså vil jeg analysere, hvordan vores samtidige rammer for CSR informeres af specifikke rationaler der 

synes, at kunne ledes tilbage til den amerikanske overgangsperiode fra 1870-1920. For at nuancere dette 

vil det blive undersøgt, hvordan de fremanalyserede diskursers afgrænsning af et mulighedsfelt sandsyn-

liggør og retningsgiver konstruktionen af diverse identiteter og koncepter som objekter, der kan styres 

og reguleres (Villadsen 2006:99). Derfor vil jeg løbende udforme opsummerende overvejelser om, 

hvordan der forekommer en lokal produktion af sandheder gennem de lokaliserede diskurser, der ud-

stikker specifikke subjektiviteter som det forventes, at medarbejdere, ledelse, og virksomheder gør til 

genstand for deres selvstyring, hvis de vil forstås som socialt ansvarlige aktører. For at skærpe specialets 

analytiske blik for forekomsten af konkurrerende sandhedsproduktioner inden for den samme diskurs, 

og for at styrke den metodiske sensitivitet over for religiøse rationalers indflydelse på nutidige begreber, 

vil et udvalg af Kosellecks teoretiske koncepter yderligere blive inddraget. 

2.3 Fremskridt: Fra erfaringsrum til forventningshorisont  

Overordnet påpeger Koselleck, hvordan der i den løbende rekonstituering af spændingen mellem erfa-

ring og forventning opstår nye beslutninger, som udstikker retningen for historisk tid (Koselleck 

2004:262). Koselleck opfatter derfor erfaring og forventning som to egnede kategorier til udførelsen af 

historiske analyser: De konstituerer simultant og løbende historien og erkendelsen heraf ved at demon-
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strere og producere den indre relation mellem i går, i dag og i morgen (Koselleck 2004:258). I forlæn-

gelse heraf definerer Koselleck erfaring som nutidig fortid, hvis hændelser er blevet registreret og kan 

huskes. Relativt hertil skal forventning forstås som udlægninger af fremtiden i nutiden, der orienterer 

sig mod det endnu ikke erfarede og konstitueres af håb og frygt, rationelle analyser og nysgerrighed 

(Ibid.:259). Trods begge kategoriers afsæt i nutiden skal de dog ikke forstås som symmetriske begreber, 

men som del af forskellige ordener: Opstillede forventninger kan revurderes, hvor erfaringer registreres 

og indsamles, når først de er gjorte (Ibid.:260f.). Derfor finder Koselleck det meningsfuldt, at skelne 

mellem et rum af erfaring og en horisont af forventning. Ingen erfaring kan rekonstrueres i dens krono-

logiske fremtræden, da erfaringer altid vil være sammensatte af, hvad der kan genkaldes ud fra rummet, 

der opstår i mødet mellem den enkeltes og andres viden. Hvad angår forventninger optegner de i Ko-

sellecks udlægning en horisont, der skal forstås som linjen bag hvilken, der vil åbne sig et nyt men end-

nu usynligt erfaringsrum (Ibid.:260f.). I forlængelse heraf understreger Koselleck, at erfaringsrum og 

forventningshorisonter ikke skal opfattes som statisk relaterede til hinanden: De fikserer en tidsmæssig 

forskel i nutiden ved asymmetrisk at fordoble fortid og fremtid på hinanden. Forholdet mellem erfaring 

og forventning, som kontinuerligt rekonstitueres herigennem, får således en prognostisk karakter, da 

denne rekonstituering åbner op for nye, gensidigt konditionerende fortolkninger af den erfarede fortid 

og forventninger til den kommende fremtid (Koselleck 2004.:263).  

Kosellecks øje for forståelser af fortiden og fremtiden i nutiden bliver anvendeligt i den følgende 

analyse, hvor regulariteten i mængden af fremsatte udsagn, særligt i det første arkæologiske snit, synes at 

knytte sig til bestemte erfaringer vedrørende det industrielle system og forventninger til dets fremtidige 

tilstand. Altså bliver begreberne om erfaringsrum og forventningshorisont et brugbart blik at lægge på 

det oparbejdede arkiv for at synliggøre det sæt af rationaler, der sandsynliggjorde at de belyste udsagn 

fandt sted netop i den analyserede kontekst. Her bliver det yderligere relevant at inddrage Kosellecks 

udlægning af, hvordan relationen mellem erfaringsrum og forventningshorisont åbner op for emergen-

sen af begreber, der varsler en udvikling på vegne af samfundet. Dette går igennem en forklaring af, 

hvordan forventningshorisont og erfaringsrum løsrives fra hinanden, idet den kristne doktrin om de 

sidste dage afløses af en tro på, at verdens perfektionering lægger i menneskets egne hænder (Ibid.:266). 

Ifølge Koselleck begrænsede troen på kristendommens budskab om de sidste dage, indtil midten af det 

syttende århundrede, spændingen mellem erfaring og forventning i et sådant omfang, at de forekom 

uadskillelige (Ibid.:264). Oplysningstidens fremkomst og promovering af, hvad der senere ville blive 

forstået som ’fremskridt’, åbnede dog op for en ny forventningshorisont, der rekonstituerede den hidti-

digt urokkelige relation mellem forventning og erfaring. Denne rekonstituering tog afsæt i en overbe-

visning om, at Gud var nødt til at muliggøre den kontinuerlige forbedring af hans skabelsesværk for, at 
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det kunne forblive i den perfekte tilstand, han kreerede det i. Således kunne historien nu opfattes som 

en langsigtet proces af tiltagende fuldkommenhed, som trods tilbageslag og afvigelser blev planlagt og 

udført af mennesket selv (Koselleck 2004:265f.). Det nye var altså, at de optegnede forventningshori-

sonter rakte ud efter fremtiden. Derfor var erfaringsrummet ikke længere begrænset af forventningsho-

risonten og det blev omvendt også anerkendt, at erfaringer udledt af fortiden ikke kunne forlænges 

direkte ind i fremtiden: Hvis hele historien skulle opfattes som unik, måtte fremtiden også forstås som 

forskellig fra og bedre end fortiden (Ibid.:266ff.). Koselleck påpeger hermed, at fremskridt er det første 

historiske koncept som reducerer den tidslige forskel mellem erfaring og forventning i et samlet begreb. 

Yderligere argumenterer han for, at forståelsen af fremskridt som den tidslige og progressive forskel 

mellem erfaring og forventning, har åbnet op for fremkomsten af mere specifikke udviklingsbegreber. 

Begreber som lover en udvikling på vegne af konkrete samfundssfærer, som svarer til den bevægelse 

begrebet om fremskridt lover på vegne af den samlede historie (Ibid.:270).  

Med afsæt i ovenstående vil den følgende analyse ligeledes belyse, hvordan de forskellige tænke-

res specifikke konstituering af relationen mellem erfaringsrum og forventningshorisont konditionerer 

konstruktionen af specifikke udviklingsbegreber så som næstekærlighed, broderskab og tjeneste som i 

sig selv synes at varsle en udvikling mod et forbedret industrielt samfund. På tværs af de tre arkæologi-

ske snit vil der således blive undersøgt kontinuitet og diskontinuitet mellem de identificerede udvik-

lingsbegreber og konceptet om CSR. Dette vil blive gjort for at undersøge, hvordan og hvorvidt CSR 

kan forstås som et udviklingsbegreb, der teoretisk forudsiger en retning i historien og samtidig forsøger 

at have en praktisk indflydelse på realiseringen af denne (Koselleck 2004:273).  

2.4 Analysens disposition  

Med udgangspunkt i ovenstående udredning vil analysen blive inddelt i tre kapitler. Et for hvert arkæo-

logiske snit. Når jeg på tværs af disse tre kapitler anvender de analytiske koncepter, som der er blevet 

redegjort for i indeværende kapitel, skal det ikke forstås som forsøg på at repræsentere en virkelighed 

derude, men som et epistemologisk blik, der anlægges for at åbne for bestemte iagttagelser af, hvordan 

der med fremkomsten af CSR videreføres specifikke kristne rationaler i vores samtidige moderne sam-

fund. Dispositionen for belysningen af de tre arkæologiske nedslag vil være som følger: Kapitel tre, ’So-

cial Gospel: Den guddommelige industrialisme’, vil tage udgangspunkt i tre afsnit. De to første afsnit 

fokuserer henholdsvis på de erfaringsrum og forventningshorisonter, der kommer til syne i Social Go-

spel tænkerne og deres meddebattørers artikulationer om forholdet mellem industri, kristendom og 

moral. Det tredje afsnit vil belyse tiltagene, der præsenteres som midler til at sikre fremskridtet, der 

konstitueres som forskellen mellem fortid og fremtid i de analyserede udsagn. I forlængelse heraf vil det 
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blive undersøgt, hvordan der i de belyste udsigelser konstrueres, hvad der kan forstås som udviklings-

begreber, som varsler en bestemt udvikling på vegne af samfundet og samtidig søger at få en praktisk 

indflydelse på denne udvikling. Med afsæt i disse tre afsnit vil der blive søgt fremlæst en regularitet i 

mængden af fremsatte udsagn ud fra ambitionen om at fremanalysere det specifikke sæt af rationaler, 

som synes at have formet den eller de gældende diskurs(er). Yderligere vil det blive undersøgt, hvordan 

dette får indflydelse på hvad der forstås som sand viden og hvilke mulige subjektiviteter, der udstikkes 

herigennem. Omfanget af dette kapitel vil overskride størrelsen på de to øvrige analytiske kapitler, da 

det er i det indledende arkæologiske snit, at opkomsten af de rå forformer til hvad vi i dag kender som 

CSR, finder sted. Derfor vil de pointer, der fremanalyseres her udgøre omdrejningspunktet for den 

videre analyse. Kapitel 4, ’Taylorisme og fordisme: Kristne værdiers effektivitet’, vil indeholde de samme 

analytiske overvejelser som analysens første kapitel. Disse overvejelser vil blive bygget op omkring to 

afsnit, der fokuserer på principperne bag henholdsvis taylorisme og fordisme. Altså vil første afsnit tage 

afsæt i Frederick W. Taylors teori om videnskabelig ledelse, mens andet afsnit vil tage afsæt i Henry 

Fords industrielle filosofi. Taylor og Ford inddrages for at belyse, hvordan der allerede i samtiden for 

diskussionen som belyses i kapitel tre, kan udlæses lignende rationaler i udsagnene hos to af datidens 

mest indflydelsesrige industrialister. Derfor vil der løbende blive knyttet kommentarer til de kontinuite-

ter og diskontinuiteter, der kan spores mellem disse to arkæologiske snit. Herigennem vil det blive be-

lyst hvilke specifikke rationaler, der enten videreføres, omformes eller udfases på tværs af de to nedslag. 

Kapitel 5, ’CSR: Videreførelsen af kristne rationaler?’, vil blive bygget op omkring tre afsnit, der udar-

bejdes ud fra det samme analytiske blik som de to foregående analytiske kapitler. Dette vil blive gjort 

med afsæt i udsagnene fra fire hovedaktører for begrebsafgrænsningen og udbredelsen af principperne 

bag CSR. Det første afsnit fokuserer på, hvorfor der vurderes at være behov for CSR i perioden fra 

1950-1980, hvor konceptet begrebsliggøres og manifesteres som et selvstændigt akademisk vidensfelt i 

den amerikanske ledelseslitteratur. Det andet afsnit fokuserer på den afgrænsning af konceptet, som 

finder sted i denne periode og fokuserer herved på, hvad der forstås ved virksomheders sociale ansvar 

og hvilke konsekvenser dette har for forventningerne til virksomhederne og deres medarbejderes prak-

sisser. Endeligt vil det tredje afsnit belyse, hvordan de ansvarliggjorte virksomheder antages at bidrage 

til promoveringen af samfundets sociale interesser og hvorledes dette harmonerer og disharmonerer 

med deres simultane ambition om at generere profit. Yderligere vil der løbende blive inkluderet op-

summerende overvejelser omkring, hvordan de specifikke rationaler som lokaliseres i de to øvrige ana-

lytiske kapitler videreføres, omformes og udfases til fordel for nye idéer med fremkomsten af CSR som 

rettesnor for virksomheders selvstyring.  
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3. Social Gospel: Den guddommelige industrialisme   

Social Gospel bevægelsen har sine rødder i protestantismen og spillede en væsentlige rolle i den ver-

densomspændende udbredelse af social kristendom. Social Gospel bevægelsen tog bestik af de udfor-

dringer, der opstod i kølvandet på den industrielle revolution, så som industrielle stridigheder og den 

ulige fordeling af rigdom, og kæmpede i forlængelse heraf for at fremme social retfærdighed ud fra 

kristne værdier så som samarbejde og næstekærlighed (Handy 1966:3f.). Hermed skrev Social Gospel 

bevægelsen sig op imod de samtidige tænkere, som inspirerede, lod sig inspirere af og videreudviklede 

Darwins doktrin om ”survival of the fittest”. Blandt disse var den britiske filosof og tidlige sociolog, 

Herbert Spencer (1820-1903), der opfattede moral som alt der ville bidrage til menneskets evolutionære 

fremskridt. Han argumenterede således for, at socialvidenskaben skulle lære folk at hengive sig til det 

sociale fremskridts dynamiske faktorer og overbevise dem om, at staten ville bremse dette fremskridt 

hvis den intervenerede i samfundets naturlige vækst. Spencer opfattede derfor konkurrence som en 

katalysator for menneskets evolution og påpegede, at der ikke var nogen hurtig løsning på social ulig-

hed. I stedet mente han, at fattigdom og ulighed ville blive løst som følge af den tålmodige, naturlige 

evolution, hvor de der ikke var stærke nok til at leve og løsrive sig fra livet i fattigdom ville dø og give 

plads til stærkere mennesker. Den samtidige debat kom derfor til at handle om, hvorvidt mennesket 

grundlæggende var skabt til fællesskab eller kamp og om den naturlige moralske lov bestod i samarbej-

de eller konkurrence (Eddy 2010:22ff.).  

I det følgende vil jeg fokusere på Social Gospel tænkerne, og de prominente samfundsvidenska-

belige kapaciteter som var på deres side i denne debat, og argumenterede for, at vejen mod en forbedret 

social og industriel orden gik gennem fællesskab og samarbejde med afsæt i en protestantisk postmille-

nialistisk overbevisning. Postmillenialismen kan karakteriseres som den religiøse overbevisning om, at 

Guds rige løbende vil blive realiseret i denne verden: At retfærdighed, fred og kærlighed før eller siden 

vil sætte sig igennem som enerådende samfundsværdier. Altså troede postmillenialisterne på den gradvi-

se frelse af verden under indflydelse af Jesus’ ånd og lære snarere end den fysiske tilstedeværelse af en 

messias skikkelse (Quandt 1973:391). Betoningen af hvorvidt denne frelse skulle faciliteres af religiøse 

eller sekulære institutioners frelsende kræfter, ændrede sig dog blandt de postmillenialistiske tænkere op 

gennem det nittende århundrede. Hos teologen, Edward Beecher (1803-1895), understreges kirkens 

uomgængelige status, som katalysator for genkomsten af Guds rige på jord. Således påpegede Beecher, 

at kirkens endemål og berettigelse var, at bringe stat, handel, den politiske økonomi, kunst, videnskab 

og uddannelse under Guds indflydelse og forvandle dem til harmoniske og konsistente komponenter i 

hans rige. Et resultat der ifølge Beecher kun kunne opnås gennem kirkens universelle internalisering af 

Gud i alle individer, hvorved hans lov og budskab ville blive indskrevet i selv de genstande, som før var 
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blevet opfattet som verdslige og sekulære (Beecher 1865:287). For Beecher ville Guds rige på jord der-

for være fuldtudviklet og altomfattende, når Gud som en transcendent alvidende kraft gennemtrængte 

alle dele af samfundet forankret i regenererede hellige kvinder og mænd (Ibid.:288).  

Indeværende kapitel tager dog sit afsæt i et senere arkæologisk snit i form af Social Gospel bevæ-

gelsens velmagtsperiode fra 1870’erne til 1920, hvor Første Verdenskrig havde dulmet den optimistiske 

tro på menneskehedens immanente godhed. Årsagen til dette valg er, at det postmillenialistiske budskab 

i denne periode blev reartikuleret med fokus på, hvordan individets moralske forbedring måtte sikres 

gennem kulturen, videnskaben og andre sekulære institutioners fremskridt. I denne reartikulering til-

skrives koncepter som næstekærlighed og solidaritet fortsat en afgørende rolle i perfektioneringen af 

samfundet, men udbredelsen af disse værdier blev nu opfattet som en naturlig konsekvens af den men-

neskelige evolution, hvorved referencerne til en transcendent gudeskikkelse aftog (Quandt 1973:394ff.). 

Social Gospel bevægelsens anerkendelse af menneskehedens immanente godhed samt sekulære institu-

tioners regenererende potentiale er interessant for dette speciale, da fokusforskydningen relativt til tidli-

gere postmillenialistiske tænkere, så som Edward Beecher, indebærer en sammenblanding af religiøse, 

sociale og videnskabelige rationaler. Et blandingsforhold som de tre følgende kapitler har til hensigt at 

undersøge, hvorvidt resulterer i forformer til CSR forstået som rationaler der videreføres, idet koncep-

tet begrebsliggøres i USA i 1950’erne. For at belyse dette tager indeværende kapitel afsæt i en række 

tænkere, der alle spillede en betydelig rolle for eller argumenterede op imod Social Gospel bevægelsens 

indspark i den amerikanske samtidsdebat om det industrielle samfunds potentiale og patologier. Disse 

tænkere vil hver især blive introduceret, når deres pointer udfoldes som del af analysen.  

3.1 Konstitueringen af et erfaringsrum: Det industrielle samfunds patologier  

Fælles for Social Gospel bevægelsens ledende skikkelser og de samfundsvidenskabelige kapaciteter, som 

bevægelsen både inspirerede og lod sig inspirere af, var en tro på, at den spirende industrialisme i USA 

mod slutningen af det nittendeårhundrede havde et særligt potentiale i forhold til at fremme og interna-

lisere kristne værdier som næstekærlighed, solidaritet og moral i det amerikanske samfund. Dette særlige 

potentiale blev tilskrevet industrialismens evne til at skabe interdependens mellem samfundets individer 

som følge af arbejdsstyrkens stigende specialisering (Quandt 1973:398f.). Selvom der herskede en over-

vejende enighed i Social Gospel bevægelsen om, at Gud havde indskrevet fremskridt mod en stadig 

bedre menneskehed i historien var flere af bevægelsens medlemmer alligevel af overbevisningen, at 

industrialismen i sin daværende form medførte en række patologier som skulle overvindes før, det in-

dustrielle systems solidaritets- og moralgenererende potentiale kunne indfries. Med andre ord herskede 

der en opfattelse af, at det enkelte individ måtte agere fødselshjælper gennem dets handlinger før Guds 
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plan for samfundet kunne realiseres (Quandt 1973:399f.). Det er diagnosticeringen af disse patologier, 

som indeværende afsnit vil fokusere på.  

Washington Gladden (1836-1918) kan betegnes som en overgangsfigur i fokusforskydningen fra 

en allestedsnærværende Gud til menneskehedens naturlige evolution, når det kommer til betoningen af 

den drivende kraft bag samfundets moralske forbedring (Ibid.:397). Gladden var en ledende amerikansk 

præst og en af Social Gospel bevægelsens tidlige ledere. Han var modstander af raceadskillelse samt 

krig, og var en af de første ledende religiøse skikkelser i USA til at bakke op om fagforeningerne (Han-

dy 1966:24f.;27ff.). Således var Gladdens primære interesse konflikten mellem kapital og arbejdskraft, 

som han så som en afgørende forhindring for genkomsten af Guds rige på jord. Gladden harcelerede 

mod det samtidige økonomiske systems insisteren på at ekskludere alle moralske overvejelser fra relati-

onen til arbejderen, der herved blev reduceret til en simpel vare. I forlængelse heraf påpegede Gladden, 

at det under kapitalismen i sin daværende forfatning var umuligt at forestille sig et marked baseret på 

lige konkurrencevilkår for alle, siden det økonomiske system i sig selv reproducerede den kontinuerlige 

fastholdelse af arbejderen i en tilstand af elendighed (Gladden 1886:244). Altså var Gladden af opfattel-

sen, at det industrielle samfund mod slutningen af det nittendeårhundrede faciliterede arbejdsgiverens 

udbytning af arbejdstageren med direkte konsekvenser for sidstnævntes frihed, helbred og moral og 

hermed også det amerikanske samfunds generelle velbefindende (Ibid.:245). Gladden fandt derfor kapi-

talistens profitorienterede tilegnelse af arbejderens ydelser både amoralsk og blasfemisk, idet han poin-

terede at Gud forenede økonomi og etik, hvorfor det er uden for menneskets beføjelser at adskille disse 

(Ibid.:246). Når en sådan adskillelse alligevel fandt sted, skulle det ifølge Gladden forstås som udtryk 

for en omfattende egoisme, der skubbede den industrielle verden mod afgrunden til kaos. En afgrund 

der åbnede sig fordi, næstekærlighed blev fortrængt fra markedet til kirken og velgørende foreninger, 

mens selvforherligelse og konkurrence emergerede som det kapitalistiske systems lov (Gladden 

1894:144). Med afsæt i denne diagnose understregede Gladden vigtigheden af, at arbejdsgiver såvel som 

arbejdstager indså at de var hinandens næste, og at kristendommens fornemmeste budskab er at vi skal 

elske vores næste som os selv (Ibid.:145). Altså optegnes der gennem Gladdens udsagn et erfaringsrum, 

hvor industrialismens uforløste potentiale som katalysator for den åndelige regenerering af samfundet 

såvel som dets individer, tilskrives det økonomiske systems gensidige subjektivering af arbejdsgivere og 

arbejdstagere som egoistiske og nyttemaksimerende aktører.  

Hos den tidligere nævnte, Josiah Strong (1847-1916), manifesteres forskydningen fra åndelig re-

generering og spirituel genfødsel, der stadig er på spil hos Gladden, til et mere rendyrket fokus på mo-

ralsk forbedring. Ligesom Gladden var Strong præst samt en af Social Gospel bevægelsens grundlægge-

re og ledere. Strong fremhævede videnskaben og industrien som instanser, der ligesom kirken har deres 
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egen frelsende kraft, og blev med afsæt i denne overbevisning anerkendt som en pioner i den politiske 

kamp for social reform baseret på udbredelsen af applied christianity (Muller 1959:183f.; Quandt 

1973:398). I overensstemmelse med Gladdens diagnose af det industrielle samfunds patologier påpege-

de Strong, at der antændes en grundlæggende egoisme i individet til skade for det nationale liv, når til-

værelsen centreres omkring kampen for at forstørre ens personlige velstand (Strong 1885:120). Som 

nævnt i indledningen var Strong ellers af overbevisningen, at den industrielle revolution havde fikseret 

mennesket i en så intim relation af interdependens, at uselvisk tjeneste burde være det organiserede 

samfunds naturlige lov (Strong 1913:106f.). I stedet kunne han dog konstatere, at industrialismen i sin 

daværende form baserede sig selv på en lov om selviskhed, der medførte industrielle onder så som bør-

nearbejde, underbetalt kvindearbejde, umenneskelige arbejdsforhold og arbejdstider, der gjorde det 

umuligt for det arbejdende folk at pleje deres åndelige udvikling (Ibid.:100). Med afsæt heri ytrede 

Strong nedenstående kritik af diskrepansen mellem den nye sociale orden indfaset som følge af den 

industrielle revolution og de værdier, som industrialismen blev struktureret omkring i praksis:  

 
Surely the selfish philosophy of industry is no longer workable. Selfishness is not only unsocial but anti-

social. It is disintegrative. Hence the more multiplied and far reaching, the more complex and delicate hu-

man relations are, the more destructive does selfishness become. "Every man for himself" in the midst of 

the new social order is an anachronism. It is the spirit of the eighteenth century animating the body of the 

twentieth. It is the tiger of the jungle let loose in the busy marts of men. (Ibid.:125).  

 
Altså optegnes der et erfaringsrum hos Strong med store ligheder til Gladdens udlægning af det indu-

strielle samfunds udfordringer. I Strongs diagnose tydeliggøres det dog, hvordan der er en tro på den 

industrielle revolutions potentiale i forhold til at facilitere skabelsen af solidaritet og moralsk forbedring 

blandt samfundets individer grundet den gensidige afhængighed, der opstår mellem markedets aktører 

som følge af arbejdsstyrkens specialisering. Et potentiale hvis opfyldelse dog udlægges som midlertidigt 

forhindret, fordi samfundsånden halter efter den sociale ordens udvikling. I det konstituerede erfarings-

rum hos Strong dukker samfundets individer således op som selvcentrerede subjekter, der simultant 

former og formes af industrialismens selviske filosofi. Herved undertrykkes den nye sociale ordens ibo-

ende altruisme, som dermed forhindres i at sætte sig igennem som en subjektiverende kraft.  

Dette erfaringsrum suppleres af en tredje af Social Gospel bevægelsens ledende skikkelser, præ-

sten, Lyman Abbott (1835-1922), der ligeledes kritiserede det industrielle systems selviske filosofi. Ab-

bott var som de øvrige medlemmer af Social Gospel bevægelsen aktiv forkæmper for sociale reformer, 

og advokerede blandt andet for slaveriets afskaffelse til fordel for et gennemgribende og oprigtigt de-
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mokrati, ligesom han også gik aktivt ind i diskussionen om den industrielle arbejdsdeling (Brown 

1949:22ff.). Abbott betegnede det industrielle systems selviske filosofi som individuel industrialisme, og 

stemplede den som: ”(…) false scientifically, false economically, false industrially, false ethically.” (Ab-

bott 1905:38). I forlængelse heraf påpegede han, hvordan den individuelle industrialisme resulterede i 

uacceptable industrielle onder og inficerede både samfundet og dets individer med en seriøs og konti-

nuerlig moralsk fornedrelse (Ibid.). Abbott var yderligere af opfattelsen, at den individuelle industria-

lisme fremmede den ”survival of the fittest” mentalitet i samfundet, som Spencer blandt andet var for-

taler for. En mentalitet som ifølge Abbott ikke blot mindskede incitamentet til, at de stærke hjalp de 

svage, de rige hjalp de fattige og de kloge hjalp de mindre kloge, men direkte modarbejdede handlinger 

af hjælpsom og omsorgsfuld karakter. I Abbotts optik var det derfor afgørende for den gensidige mo-

ralske forbedring af samfundet og dets individer, at strukturere det industrielle system med afsæt i bud-

skabet om, at kampen for egen eksistens kun er én af livets love på lige fod med kampen for andre og 

”survival of the unfittest” (Ibid.:41f.). Før en sådan altruistisk ånd prægede det industrielle system, ville 

det i Abbotts udlægning blot fortsætte med at promovere umenneskelighed, sætte klasse mod klasse og 

individ mod individ samt producere jalousi, had og ondskab, hvormed industrialismens solidaritets- og 

næstekærlighedsgenererende potentiale ville forblive uforløst (Ibid.:45f.). I Gladden, Strong og Abbotts 

artikulationer kan der således iagttages de første afgrænsninger af en diskurs, der sandsynliggør udsagn 

som fremhæver næstekærlighed, samarbejde og åndelig udvikling som grundsten i et funktionelt øko-

nomisk system, og herved udelukker udsagn, der, som hos Spencer, præsenterer konkurrence, egoistisk 

selvopfyldelse og ukontrolleret liberalisme som løsninger på samfundets udfordringer.  

Social Gospel bevægelsen var yderligere influeret af og influerede forskellige amerikanske sam-

fundsvidenskabelige kapaciteter. De mest markante skikkelser var her som økonomen, Richard T. Ely 

(1854-1943), der også tog aktivt del i bevægelsens arbejde, og sociologien, Jane Addams (1860-1935), 

som hver især både underbygger og videreudvikler de ovenfor udledte erfaringsrum. Ely grundlagde 

sammen med blandt andre Gladden: ’The American Economic Association’, der skulle fremme samar-

bejdet mellem kirke, stat og videnskab i løsningen af sociale problemer og stiftede sammen med Strong: 

’the Institute of Christian Sociology,’ der præsenterede realiseringen af Guds rige på jord som det ame-

rikanske samfunds endelige ideal. For Ely var kristendommens primære anliggende altså ikke sjælens 

fremtidige tilstand, men samfundets fremtidige perfektionering. En perfektionering som afhang af ud-

bredelsen af det kristne kærlighedsbudskab (Quandt 1973:402). Ligesom sine nære samarbejdspartnere i 

Social Gospel bevægelsen var Ely af opfattelsen, at historien befandt sig ved et vendepunkt mod slut-

ningen af det nittendeårhundrede og at samfundets perfektionering, i form af genmkomsten af Guds 

rige på jord, kom stadigt nærmere. I forlængelse heraf argumenterede Ely dog for, at denne indfrielse 
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skulle hjælpes på vej gennem industrielle reformer. Disse reformer skulle nøje udformes i spændingsfel-

tet mellem fordelene og begrænsningerne ved statslig lovgivning og administration på den ene side og 

privatfilantropi på den anden. Ely påpegede her, hvordan privatfilantropi uden statslig støtte hidtil hav-

de fejlet, hvorfor der måtte udarbejdes reformer der kunne facilitere en produktiv balance mellem stats-

lig intervention i markedet og private velgørende initiativer. Den private filantropis manglende evne til 

at sikre en konstruktiv og moralsk forsvarlig industriel orden kom ifølge Ely først og fremmest til ud-

tryk i den massive benyttelse af børnearbejde, hvilket han udpegede som en af de største forhindringer 

for samfundets perfektionering: Børnearbejde destruerede den nye generations sind, krop og sjæl, idet 

børnenes lange arbejdsdage under kummerlige forhold forhindrede dem i at pleje deres åndelige udvik-

ling gennem uddannelse og kirkegang. Ely mente derfor, at samfundets moralske forbedring ville blive 

forhindret indtil børnearbejde blev forbudt ved lov (Ely 1896:203). Selvom Ely gennem sine artikulati-

oner konstruerer et erfaringsrum lig de ovenstående og herved reproducerer den lokale diskurs, hvor 

næstekærlighed og åndelig udvikling fikseres som et afgørende element i en konstruktiv industriel or-

den, er der også noget andet på spil i hans udsagn. Hvor de ovenfor nævnte Social Gospel tænkere 

overordnet er af overbevisningen, at det industrielle system i sig selv har potentialet til at indfase en ny 

social ånd i samfundet og herved initiere udbredelsen af næstekærlighed, samarbejde og solidaritet me-

ner Ely, at denne udvikling skal hjælpes på vej gennem statslig intervention i form af industrielle refor-

mer. Hermed kan der altså iagttages den første uenighed om, hvorvidt genkomsten af Guds rige på jord 

er en tilstand som gradvist er ved at blive realiseret nedefra og op, eller om det er en proces, hvis fuld-

førelse kan fremskyndes gennem aktive tiltag ovenfra og ned.  

Jane Addams (1860-1935) var ikke praktiserende kristen efter sin samtids standarder, men var alli-

gevel stærkt inspireret af og i dialog med Social Gospel bevægelsens synspunkter grundet sit arbejde 

med overlappende problemstillinger i begyndelsen af det tyvendeårhundrede. Særligt bevægelsens bud-

skab om lighed og social retfærdighed skinnede igennem i Addams eget arbejde, hvor hendes aktivisti-

ske indsats for at fremme kvinders rettigheder, afskaffe børnearbejde og forhindre klassekamp gjorde 

hende til den første kvindelige modtager af Nobels fredspris i 1931. Ligesom Social Gospel tænkerne 

var Addams af overbevisningen, at udviklingen mod en bedre humanisme stod indskrevet i historien og 

at man i starten af det tyvendeårhundrede befandt sig ved et afgørende vendepunkt, hvor industrialis-

mens patologier kunne kureres og et harmonisk og moralsk forbedret samfund kunne emergere. Såle-

des mente Addams, at kunne iagttage tegn i sin samtid der vidnede om, at den industrielle ordens hidti-

dige undertrykkelse af arbejderen var i gang med at blive afløst af et broderligt forhold mellem arbejds-

givere og -tagere (Addams 1911:19f.). Når dette forhold endnu ikke havde sat sig endegyldigt igennem, 

skyldtes det i Addams’ optik, at der stadig herskede en grundlæggende foragt for arbejderen. Denne 
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foragt kom blandt andet til udtryk gennem en urimelig lav løn, som ifølge Addams afspejlede arbejdsgi-

verens tro på, at den ansattes eneste reelle behov var det dyriske behov for ly og føde. Hermed mente 

Addams, at samtidens talrige industrielle patologier grundlæggende kredsede omkring modstridende 

holdninger til arbejderens mindste levestandard (Addams 1911:116). Det var disse uoverensstemmende 

konsekvenser ved den industrielle arbejdsdeling, som i Addams’ udlægning splittede samfundet i to 

lejre: Arbejdsgiverne i den ene lejr og arbejdstagerne i den anden, hvilket resulterede i vidt forskellige 

moralsæt baseret på gruppetilhørsforhold (Ibid.:124). Endeligt påpegede Addams, hvordan arbejdsgi-

vernes udbytning af arbejdstagerne var en konsekvens af den amerikanske tilbedelse af succes. En værdi 

der fremstod, som den eneste standard virksomheders virke blev målt op imod, hvorfor midlerne til at 

opnå succes blev sekundære med katastrofale konsekvenser for samfundet (Ibid.:137f.):  

 
Any check on the moral consciousness is paralyzed when the belief is once established that success is its 

own justification. When the stream of this belief joins the current of class interest, the spirit of the prize 

fighters' ring which cheers the best round and worships the winner, becomes paramount. (…) At the mo-

ment we all forget that the determination to sacrifice all higher considerations to business efficiency, to 

make the machine move smoothly at any cost, "to stick at nothing," may easily make a breach in the ethi-

cal constitution of society which can be made good only by years of painful reparation. (Ibid.:142).  

 
Altså var Addams af opfattelsen, at ophøjelsen af succes som et mål i sig selv var blandt det industrielle 

samfunds mest alvorlige patologier: Et for entydigt fokus på målet frem for midlerne faciliterede egoi-

stisk adfærd og klassekamp, hvilket modarbejdede den etiske konstituering af samfundet. Denne for-

herligelse af succes samt foragten for arbejderen kunne ifølge Addams forhindres gennem en rekon-

struktion af statens rolle i markedet, hvilket arbejdets organisering ville være et udtryk for (Ibid.113).  

Det kan således opsummeres, at der hos Addams og Ely konstrueres et erfaringsrum, der ind-

holdsmæssigt er overlappende med det overordnede erfaringsrum, som optegnes i Social Gospel tæn-

kernes diagnose af den daværende industrielle orden. Således lægges der også hos Addams og Ely vægt 

på, hvordan samfundet såvel som dets individer formes af en grundlæggende egoistisk ånd, der forhin-

drer indfrielsen af den industrielle revolutions solidaritets- og næstekærlighedsgenererende potentiale. 

Hos Addams sætter denne fundamentale egoisme sig igennem i arbejdsgivernes kamp mod arbejdsta-

gerne, og hos Ely viser den sig i form af den moralsk fornedrende udbredelse af børnearbejde. Herved 

kan der fremlæses en hvis regularitet på tværs af de inddragede Social Gospel tænkere samt Addams og 

Elys udsagn om det industrielle systems patologier. Denne regularitet tager form af en diskurs, der ska-

ber et mulighedsfelt som sandsynliggør udsagn, hvor en selvisk filosofi fremhæves som det industrielle 
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samfunds mest grundlæggende patologi. En patologi der måtte kureres, hvis samfundet og dets indivi-

der skulle gennemgå en moralsk forbedring og hermed opfylde det postmillenialistiske budskab. Det 

kan dog ligeledes opsummeres, at der kan iagttages irregularitet på tværs af de analyserede udsagn. Såle-

des danner der sig et skel mellem Social Gospel tænkerne og de samfundsvidenskabelige meddebattø-

rer, når det kommer til udlægningen af hvilke tiltag, der skal sikre samfundets moralske forbedring. Hos 

de teologiske tænkere er der en tro på, at det industrielle system i sig selv har potentialet til at indfase en 

ny og forbedret social ånd i samfundet nedefra og op, mens der hos de samfundsvidenskabelige tænke-

re i højere grad lægges vægt på, at den ønskede udvikling kan hjælpes på vej ovenfra og ned i et sam-

menspil med staten. Hermed kommer der også en central pointe til syne relateret til Foucaults diskurs-

forståelse. Foucault påepeger, at diskursen er polyvalent og har en udpræget evne til at cirkulere og om-

forme sig lokalt. En diskurs konstruerer således et mulighedsfelt, der muliggør lokale variationer i for-

ståelsen og  artikulationerne af de historiske, kontingente a priori rationaler, som diskursen gennem-

strømmes og afgrænses af. Altså former diskursen en regularitet i spredningen af fremsatte udsagn og 

må derfor forstås som et spredningssystem, der faciliterer fremkomsten af varierende udsagn, som hen-

viser til og konditioneres ud fra fælles præmisser (Foucault 2003:76). Som det ses i ovenstående udred-

ning sandsynliggør diskursen derfor snarere end at påtvinge. Det er netop diskursen forstået som et 

spredningssystem, der synes at sætte sig igennem i de hidtil analyserede artikulationer. Således kan der, 

trods de lokale nuanceforskelle, alligevel udlæses en regularitet på tværs af de fremsatte udsagn, idet 

både Social Gospel tænkerne og de samfundsvidenskabelige meddebattører ytrer sig med afsæt i fælles a 

priori rationaler, der sætter næstekærlighed over egoisme og samarbejde over konkurrence. 

Ud fra de fremanalyserede erfaringsrum kan udgangspunktet for kapitlets følgende afsnit derfor 

overordnet sammenfattes som værende et samfund gennemsyret af en egoistisk ånd, der konstituerer 

dets medlemmer som egenrådige og nyttemaksimerende subjekter. Således synliggøres det også, hvor-

dan Social Gospel tænkerne samt Ely og Addams skriver sig op imod en yderside med Spencer i spid-

sen, der omvendt mente at samfundets og individets udvikling skulle drives af en naturlig evolution, der 

fremmede og blev katalyseret af konkurrence, egoistisk selvopfyldelse og et selvcentreret verdensudsyn. 

Herved kan ovenstående udsagn også forstås som led i en social kamp om at definere, hvilken fremtid 

historien er i gang med at realisere og hvilke værdier, der skal karakterisere USA som nation. Sigtet for 

det følgende afsnit er i forlængelse heraf at nuancere, hvad det er for nogle forventningshorisonter som 

kommer til syne i de inddragede tænkeres udsagn om, hvordan samfundet samt dets individer må tage 

sig ud, hvis Guds rige på jord skal realiseres.  
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3.2 En forventningshorisont konstrueres: Den moraliserede industrielle orden  

I forventningshorisonten, der kommer til syne i Gladdens artikulationer, bliver det igen tydeligt, hvor-

dan hans betoning af en allestedsnærværende Gud er mere udtalt end hos de øvrige medlemmer af So-

cial Gospel bevægelsen. Således er det åndelige og moralsk regenererede samfund for Gladden et sam-

fund, hvor alle facetter, herunder handel og industri, gennemstrømmes af Guds ånd og styres af kristen 

lov (Gladden 1894:6). Ifølge Gladden ville dette resultere i en industriel orden, hvor det blev alment 

accepteret, at man ikke kan basere sin magt og lykke på andres ulykke. Gladden opfattede dette bud-

skab, som samfundets grundlæggende princip og betegnede det: ”The law of the unity of human inte-

rests” (Ibid.:180). Selvom dette princip havde svære vilkår i Gladdens samtid, mente han at dets udbre-

delse stod indskrevet i historien, og at det derfor ville sætte sig igennem i takt med samfundets fremti-

dige regenerering. Således påpegede Gladden, at: ”(…) every year brings us a little nearer to the recog-

nition of this principle, and we shall see, by and by, that it governs the relations of men in industrial 

society as well as in the church, the family, and the state.” (Ibid.). Gladden syntes, at kunne spore tegn i 

samtiden der tydede på, at udviklingen mod fremtidens regenererede samfund, præget af en gennem-

gribende kristen ånd, allerede var undervejs. Blandt disse tegn var, at flere industrielle ledere allerede 

havde forstået, at de ikke kun skulle forfølge deres egne interesser, men også den generelle velfærd og 

lykke hos arbejdstagerne. I Gladdens optik ville fremtidens regenererede samfund derfor være et sam-

fund, hvor forretning blev iagttaget som Guds højeste kald og et middel til at realisere en uselvisk ånd, 

der faciliterede både omsorg og venskab mellem markedets aktører (Ibid.:307). Hermed ville samarbej-

de emergere som det industrielle samfunds cement, og gensidig sympati blandt samfundets medlemmer 

ville fremstå som det industrielle systems højeste lov og udfase den gamle ordens forherligelse af kon-

kurrence (Ibid.:176). Altså konstrueres der hos Gladden en forventningshorisont, hvor Guds ånd er 

allestedsnærværende og faciliterer en altruistisk industriel orden, som er struktureret omkring kristen 

lov og karakteriseres ved samarbejde, omsorg og venskab. Dette regenererede samfund både former og 

formes af de hidtil stridende, egennyttige individer, der i Gladdens forventningshorisont nu dukker op 

som næstekærlige og uselviske subjekter, der tager ansvar for hinandens velfærd. Herved resubjektive-

res markedets aktører på tværs af arbejdsgivere og -tagere som samarbejdspartnere til forskel fra den 

tidligere industrielle ordens subjektivering af disse parter som konkurrenter.  

Hos Strong konstrueres der en forventningshorisont, hvor Guds rige på jord vil være realiseret 

når det enkelte samfundsmedlem er inspireret af en kristen entusiasme, der i sit ønske om at ville men-

neskeheden det godt, overgår egoismens vilje til at ville menneskeheden det ondt (Strong 1893:361). 

Ifølge Strong var denne kristne entusiasme allerede ved at blive realiseret i hans samtid, hvor han, som 

Gladden, så tegn der bekræftede ham i, at fremskridtet mod en bedre humanisme stod indskrevet i hi-
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storien. Således påpegede Strong, at forhold som for få århundreder siden ville være blevet taget for 

givet, nu blev mødt af forargelse (Ibid.:160). Yderligere argumenterede Strong for, at den globale hu-

manisme blev styrket i kraft af, at den moderne civilisations vilkår skabte en tiltagende interdependens 

mellem forskellige klasser og nationer: Dampskibet, lokomotivet og telegrafen forvandlede hele verden 

til ét nabolag sammentømret gennem handel og kommunikation, hvorved jordens samlede befolkning 

blev hinandens naboer. Strong var derfor af overbevisningen, at historien bevægede sig mod en over-

skridelse af både tid og rum, idet den teknologiske udviklings dekonstruktion af det fysiske rum blev 

suppleret af en stigende følelse af samhørighed mellem overlappende generationer. Herved blev betyd-

ningen af tid mindre, mens den enkeltes mobilitet blev større (Ibid.:345f.). Strong udpegede derfor et 

skel mellem en gammel individualistisk og en ny social civilisation, der emergerede som konsekvens af 

at verden i højere grad end nogensinde kunne opfattes som et samlet samfund (Strong 1913:93f.). Tro-

en på at der allerede i samtiden var ved at blive realiseret en ny, humaniserende social ånd, synes altså at 

være mere udtalt hos Strong end hos Gladden. En social ånd som den industrielle revolution, ifølge 

Strong, spillede en afgørende rolle i realiseringen af:  

 
 Indeed, with the coming of the industrial revolution, society has undergone a change so momentous that it 

has developed not only entirely new conditions, new possibilities and new perils, but also new attributes — 

a social consciousness, which makes possible, and is making actual, a social conscience and the recognition 

of new social rights and duties; there is appearing also a new social spirit. Thus within two or three genera-

tions the social organism has achieved the same plane of evolution that man reached when he gained a con-

science and became human. We may say that society has now been humanized and has become responsible. 

(Ibid.:93). 

 
Strong var således af opfattelsen, at samfundet allerede i hans samtid var blevet humaniseret og ansvar-

liggjort i et omfang, der svarede til den evolutionistiske udvikling som fandt sted, da mennesket blev 

udstyret med en bevidsthed. Dette resulterede i Strongs optik i en diskrepans mellem samfundet, som 

allerede fremstod ansvarligt, og dets individer, som stadig applicerede den individualistiske civilisations 

egoistiske principper i deres ageren på markedet (Ibid.:106f.). Hermed konstitueres der en forvent-

ningshorisont hos Strong, hvor Guds rige på jord vil være realiseret når markedsaktørernes handlinger 

bliver struktureret med afsæt i samme socialt ansvarlige ånd, som allerede har humaniseret og ansvarlig-

gjort samfundet. Forventningshorisonten, der kan udlæses af Strongs artikulationer, udgør altså en til-

stand, hvor den nye sociale ånd gennemstrømmer både samfundet og dets medlemmer, som dermed 

henholdsvis formes og subjektiveres ud fra værdier om humanisme og ansvarlighed.   
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Ovenstående forventningshorisont reartikuleres hos Abbott, der mener at kuren mod industria-

lismens onder er en ny ånd tilsvarende den sociale ånd, der fremlægges af Strong (Abbott 1896:281f.). 

Abbott havde dog ikke den samme tro på, at en sådan ånd allerede forekom i samfundet, men så som 

både Gladden og Strong tegn i samtiden, der vidnede om at en moralsk forbedring måtte nærme sig i 

den nære fremtid. Således mente Abbott, at eksistensen af virksomheder i sig selv var et tegn på den 

etiske karakter ved lokalsamfundet, som den enkelte virksomhed skød op i. Ifølge Abbott kunne en 

virksomhed nemlig ikke eksistere før, den moralske karakter i dens nærmiljø var så veludviklet, at det 

ville fremstå sikkert for flere tusinde mænd og kvinder, at investere deres opsparing i nye projekter le-

det af ukendte aktører. Eksistensen af virksomheder måtte derfor forstås som et vidnesbyrd om den 

høje udvikling af standarder for ærlighed og tillid i et givet lokalsamfund (Abbott 1905:27f.). I Abbotts 

optik var hele grundlaget for den industrielle civilisation derfor fremkomsten af disse moralske standar-

der, som muliggjorde kombinationen af kapital forstået som sammenlægningen af individuelle opspa-

ringer med henblik på at optimere et fælles foretagende. En akkumulering af midler, som ikke kun ban-

ken, men også jernbanen, dampskibet, minen og fabrikken var et produkt af (Ibid.:28f.). Hos Abbott 

konstitueres der således en forventningshorisont, hvor Guds rige på jord indfries idet en ny social ånd 

konditionerer, at handel og virksomhedsledelse er forankret i værdier som ærlighed og tillid. I denne 

tilstand mente Abbott, at der ville herske et gennemgribende industrielt samarbejde da han var af opfat-

telsen, at kombination af ejendom og industri såvel som kapital og arbejdskraft var del af den gud-

dommelige plan for menneskehedens udvikling. Ifølge Abbott ville realiseringen af den ønskede frem-

tid for alvor tage fart, når kapitalisterne fik øje på de økonomiske fordele ved samarbejde frem for kon-

kurrence (Ibid.:36f.). Altså kan der med udgangspunkt i de fremanalyserede forventningshorisonter, 

igen fremlæses regularitet på tværs af de lokale spredninger i de tre Social Gospel tænkeres udsagn. 

Denne regularitet bidrager til en videre afgrænsning af den allerede identificerede diskurs, som med 

afsæt i ovenstående udredning synes at sandsynliggøre opfattelser af den ideelle fremtid som en tilstand, 

hvor samfundet og dets individer gennemstrømmes af en fornyet social ånd. En social ånd som gensi-

digt har mægtiggjort samfundets individer ud fra værdier som samarbejde, ansvarlighed og ærlighed og 

faciliteret indfasningen af en altruistisk industriel orden.  

Selvom Ely var af opfattelsen, at indfrielsen af det postmillenialistiske budskab kunne fremskyn-

des gennem industrielle reformer reartikulerer han troen på, at fremskridtet mod en styrket humanisme 

står indskrevet som en forudbestemt retning i historien. Således påpegede han på følgende vis, hvordan 

det kristne næstekærligheds budskab i tiltagende grad manifesterede sig i de sociale strukturer med en 

moralsk forbedret industriel orden til følge:  
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Day by day the phrase, "All men are brothers," comes to mean more and more, and the time is surely 

coming when it will ethically mean as much in the world at large as once it did in the village community; 

and when that time comes no decent man will any longer advocate the legitimacy of the universal sway of 

sharp practice and hard bargaining. Men will then try to put all business relations upon a brotherly basis, 

and will always inquire what forms of industrial organization and what modes of doing business are in 

accordance with the highest standards of right, and best promote the general welfare. (Ely 1896:147).  

 
Herved dukker der en forventningshorisont op hos Ely, hvor verdens samlede befolkning i lige så høj 

grad fremstår som hinandens næste, som tilfældet var i det førindustrielle landsbysamfund og hvor alle 

plejer deres forretningsmæssige relationer med afsæt i en broderlig adfærd. Yderligere påpegede Ely, 

hvordan ingen længere ville se på akkumuleringen af velstand som et mål i sig selv, men opfatte deres 

ageren på markedet som et middel til at opnå den højeste fysiske og åndelige udvikling (Ibid.:148).  

Dette bliver underbygget i Jane Addams’ udlægning af ”the newer ideals of peace”, som skulle 

forstås som aktive og dynamiske idealer, der indebar en forståelse af fred som mere end bare fraværet 

af krig. Således forstod Addams fred som en mulighed for social fremgang fordi, det gjorde de tidligere 

stridende parter i stand til at samarbejde om opnåelsen af fælles sociale mål. Derfor var Addams af op-

fattelsen, at de nyere fredsidealer som en naturlig proces ville gøre en ende på krig, herunder klasse-

kamp, hvis de blev implementeret fyldestgørende i samfundet. En bevægelse hun allerede mente var i 

gang, ledt an af samfundets udsatte grupperinger så som kvinder, etniske minoriteter og arbejdere (Ad-

dams 1911:3f.). I forlængelse heraf påpegede Addams, at den grundlæggende godhed som emergerede 

simultant med menneskeheden var ved at manifestere sig selv i samtiden med en hidtil uset kraft og 

med et hidtil uset internationalt potentiale. Dette potentiale bestod i, at kombinere hvad Addams iagt-

tog som en kosmopolitisk interesse i menneskelige forhold med den sociale sympati, som hun mente 

var ved at opstå på tværs af alle nationer (Ibid.:8f.). Yderligere argumenterede Addams for, at de nyere 

fredsidealer trak menneskeheden i retningen af verdensfred og at industrien spillede en afgørende rolle 

for denne udvikling. Således var hun af overbevisningen, at arbejdets organisering ville sætte ligheds-

tegn mellem industrielle relationer og fredelige relationer og mente derfor, at universel fred ville være 

uundgåelig på sigt, hvis denne organisering spredte sig til hele verden (Ibid.:113). Altså konstrueres der 

gennem Addams’ artikulationer en forventningshorisont, hvor de nyere fredsidealer, den industrielle 

interdependens og menneskets immanente godhed alle har bidraget til den naturlige proces, hvormed 

krig og klassekamp er blevet udfaset og afløst af et sammentømret, fredeligt og harmonisk verdenssam-

fund bestående af moralsk engagerede og næstekærlige individer. En udvikling hvis snarlige realisering 

Addams fremstod optimistisk i forhold til, idet hun mente at kunne iagttage, hvordan en bølge af mo-
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ralsk entusiasme allerede havde ramt det amerikanske samfund og forvandlet fred fra et abstrakt dogme 

til en realistisk mulighed (Ibid.:237f.).  

I ovenstående udredning synliggøres det, at bevægelsen mod den ideelle fremtid er tosidet i Ad-

dams og Elys udsagn: På den ene side mener de, jævnfør kapitlets første afsnit, at udviklingen kan 

fremskyndes ovenfra og ned gennem statslige tiltag, mens det på den anden side bliver synligt i udred-

ningen oven for, at de samtidig mener udviklingen står indskrevet i historien, og allerede er ved at blive 

realiseret nedefra og op. Det kan dog foreløbigt opsummeres, at de opridsede forventningshorisonter 

hos Ely og Addams, med forskellige betoninger, synes konditioneret af og herved reproducerer diskur-

sen, som kunne udlæses af Social Gospel tænkernes udlægning af Guds verdslige rige. Regulariteten i 

spredningen af de inddragede tænkeres udsagn om den ideelle fremtid kommer til udtryk på følgende 

vis: I forventningshorisonten der konstitueres gennem Gladdens udsigelser, resulterer Guds allesteds-

nærværende ånd i en resubjektivering af samfundets individer, som herved går fra at være egennyttige til 

at være uselviske og hjælpsomme subjekter, der muliggør fremkomsten af en altruistisk industriel orden. 

De konstitutive konsekvenser ved Gladdens forventningshorisont reproduceres delvist i Elys udlæg-

ning af den idelle fremtid, selvom henvisningen til en transcendent Guds ånd udfases. Hos Ely under-

streges det dog yderligere, hvorledes en fremtid hvor samfundet og dets individer gensidigt formes og 

subjektiveres ud fra værdier så som næstekærlighed og hjælpsomhed, vil resultere i en global forret-

ningsverden baseret på broderlig adfærd. En broderlig adfærd som i Abbotts udlægning vil blive indfri-

et på tværs af arbejdsgiver og -tager, idet førstnævnte indser de økonomiske fordele ved en sådan rela-

tion. Hos Addams kan der ligeledes udlæses en forventningshorisont, hvor industrialismens arbejdsde-

ling og medførende interdependens indfrier en global sammenhængskraft. I denne udlægning vil det 

ideelle samfund således være et verdenssamfund, hvor hvert enkelt individ resubjektiveres med afsæt i 

en moralsk entusiasme, hvorved verdens samlede befolkning vil dukke op som fredelige og solidariske 

subjekter. Endeligt vil den ideelle fremtid, og hermed også Guds rige på jord, ifølge Strong være realise-

ret, når en ny social ånd gennemstrømmer både samfundet og dets medlemmer, og henholdsvis former 

og subjektiverer disse ud fra værdier som humansime og ansvarlighed.  

I det følgende afsnit vil det blive belyst, hvilke tiltag Social Gospel tænkerne og de samfundsvi-

denskabelige aktører mener må sættes i værk før, at det postmillenialistiske budskab kan indfries. Med 

andre ord vil fokusset for det næste afsnit være de midler, der i arkivet udlægges som den tidslige og 

progressive forskel mellem de konstituerede erfaringsrum og de konstruerede forventningshorisonter.  
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3.3 Fra erfaringsrum til forventningshorisont: Individualitet og socialitet  

I arkivet synes der, at kunne spores to primære og gensidigt betingede formationer for, hvorledes be-

vægelsen fra de fremanalyserede erfaringsrum til de identificerede forventningshorisonter vil blive reali-

seret. En bevægelse der altså faciliterer overgangen fra en social og industriel orden, som producerer og 

formes af grundlæggende egoistiske subjekter til en social og industriel orden, som producerer og for-

mes af grundlæggende altruistiske subjekter. De to formationer skal forstås som gensidigt betingede, 

idet den ene tager afsæt i overbevisningen om, at det enkelte individ ved at agere ud fra egne interesser 

kan bidrage til realiseringen af en større moralsk forankret social orden. Omvendt kan der dog ligeledes 

iagttages en tro på, at summen af individuelle handlinger kun vil realisere en sådan social orden, hvis det 

enkelte individ hengiver sig til og styrker sin individualitet gennem det større hele, som de selv er med 

til at realisere i denne proces. En bevægelse der skulle sikre en industriel orden, som hverken var socia-

lisme eller laissez-faire liberalisme: Socialismen ville ikke kurere det industrielle systems patologier, da 

det ofrede individet til fordel for det sociale, mens laissez-faire liberalismen heller ikke var løsningen, da 

denne økonomiske model omvendt ofrede det sociale til fordel for individet (Gladden 1894:306; Strong 

1913:198). Den følgende udredning skal derfor forstås som Social Gospel bevægelsen og deres sam-

fundsvidenskabelige sparringspartneres udformning af et tredje alternativ, hvor individets frie vilje kan 

sameksistere med og gensidigt forstærke en tiltagende moralsk social orden. 

Hos Gladden artikuleres der en overbevisning om, at hvert individ vil bidrage til realiseringen af 

en orden der er større end summen af alle individuelle handlinger i det øjeblik det står klart for den 

enkelte, at en uselvisk adfærd på lang sigt kan betale sig bedre end selvisk adfærd. Såeldes påpegede 

Gladden, at særligt arbejdsgiverne stod med en unik mulighed for at sætte gang i bevægelsen mod en 

altruistisk industriel orden, hvis de udnyttede deres position til at lede ved eksempel. Herved mente 

Gladden, at arbejdsgiverne måtte lede an i den fredfyldte rekonstruktion af industrialismen, der ligele-

des ville sprede sig til det øvrige samfund, hvor relationen mellem arbejdskraft og kapital ville emergere 

ud fra en fælles identificering baseret på gensidige interesser og samhørighed. En sådan rekonstruktion 

ville tjene begge parter, da arbejdsgiveren som følge heraf ville få mere engagerede medarbejdere og 

arbejdstageren omvendt ville føle en højere grad af tilhørsforhold og forpligtelse over for sit dagsværk 

(Gladden 1894:238). Gladden udtrykte i forlængelse heraf en tro på, at arbejdsgiveren kunne føre an i 

realiseringen af Guds rige på jord netop fordi han herved var med til at realisere en større industriel 

orden, som gensidigt ville udstyre ham med egenskaber, så som sympati, omsorg og ansvarligt leder-

skab, der ville gøre ham i stand til at lede ved eksempel. I Gladdens optik ville arbejdsgiverens promo-

vering og opslugning af industrielt partnerskab derfor gøre ham i stand til, at lægge alle diktatoriske 

vaner fra sig, som han måtte have tilegnet sig under den tidligere industrielle orden, og iagttage arbejds-
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tageren som ven frem for tjener (Gladden 1894:234). Ifølge Gladden kunne et industrielt partnerskab 

indfases, fordi både arbejdsgiver og –tager ville indse, at de var bundet sammen af fælles interesser: Da 

enhver industriel krig havde skadelige konsekvenser for almenvellet, ville det være i alles interesse at 

forhindre forekomsten af konflikter. I Gladdens udlægning ville et industrielt partnerskab derfor både 

været formet af og samtidig forme dets involverede parter ud fra en ’en for alle, alle for en’-mentalitet, 

der ville selvfølgeliggøre at alles interesse blev den enkeltes interesse og omvendt (Ibid.:241). Hermed 

synliggøres det, hvordan den tidslige forskel mellem erfaringsrum og forventningshorisont konstitueres 

som en gensidig bevægelse mellem individets forfølgelse af egne interesser og den simultane realisering 

af en større social orden i form af industrielt partnerskab. Et større hele som forventes at styrke den 

enkeltes individualitet, idet arbejdsgiver og -tager hengiver sig til dette partnerskab og tænker deres in-

dividualitet herigennem, hvilket simultant vil facilitere konsolideringen af den selvsamme sociale orden. 

I Strongs udlægning af hvorledes man kunne bevæge sig fra den daværende nutid til en fremtidig 

realisering af postmillenialismens budskab, fremhæves næstekærlighed som den primære forudsætning. 

Strong var således af opfattelsen, at genkomsten af Guds rige på jord ville frelse det organiserede sam-

fund, idet næstekærlighed emergerede som drivkraften bag alle individers handlinger (Strong 1893:121). 

Ifølge Strong ville dette dog ikke kompromittere den enkeltes handlefrihed: Hvor egoisme resulterede i 

adskillelse og isolation, fordi selviske aktørers interesser grundlæggende måtte forstås som forskellige, 

skulle næstekærlighed opfattes som den forenende, harmoniserende og socialiserende kraft, der gjorde 

det muligt at dyrke og udvikle egne interesser og egenskaber med henblik på fællesskabets bedste 

(Strong 1915:146f.). For det moralske væsen skulle fællesskabets og selvets interesser altså ikke ses som 

forhindringer for hinanden, da det moralsk regenererede individ i Strongs udlægning ville indse at: 

”(…) only by serving the interests of the whole of which he is a part does he service his own interests 

best.” (Ibid.:148). I overensstemmelse med dette synspunkt påpegede Strong på nedenstående vis, 

hvordan selve samfundets sociale og moralske udvikling skulle forstås som gensidigt betinget af, at dets 

medlemmer specialiserede sig og udviklede individuelle kvaliteter og interesser. Citatet understreger 

ligeledes, at genkomsten af Guds rige på jord ikke var et abstrakt fremtidshåb for Strong, men en til-

stand han mente var i gang med at manifestere sig i samtiden:  

 
Individuals may be called the cells of the social organism; and the primitive group, in which there is only a 

very limited variation among individuals, is of low order, and can rise only as its members develop different 

adaptations and abilities. In high civilizations there is not only a great variety of gifts among men, but an 

almost immeasurable difference in endowments. The differentiation of labour made the organization of in-

dustry possible, and powerfully stimulated social development; and by making the interdependence of men 
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complete and obvious induced the new social self-consciousness, which has raised society to a higher rank in 

the moral universe, and immeasurably increased its noble possibilities. Thus the individual and society are 

so related that the progress of each is conditioned by that of the other. (Strong 1913:188). 

 
Altså var Strong af overbevisningen, at højt udviklede civilisationer gav sig til kende ved en høj grad af 

forskellighed i evner og interesser blandt dets medlemmer og at det netop var den enkeltes dyrkelse af 

sin individuelle særegenhed, der bidrog til realiseringen af et større hele. Et større hele der ifølge Strong 

skulle forstås som et moralsk forbedret samfund, der gensidigt konditionerede individets muligheder 

for at realisere sig selv. Hermed reartikulerer Strong overbevisningen om, at det at ofre sig for og lade 

sig opsluge af et større hele ikke begrænser individualiteten, men styrker den. Strong mente derfor ikke, 

at opofrelse og hengivelse til ambitionen om at sikre genkomsten af Guds rige på jord var ensbetyden-

de med, at ens selvudvikling ville blive tøjlet. Tværtimod ville en sådan opofrelse ifølge Strong resultere 

i realiseringen af en individualitet karakteriseret ved både nobilitet og heroisme (Strong 1893:363). I 

Strongs optik manglede der dog en vigtig ingrediens i samfundet før, at individuelle handlinger båret af 

selvinteresse ville bidrage til indfrielsen af det postmillenialistiske budskab: Kærlighed. Således argu-

menterede Strong for, at den sociale lov om kærlighed ville forvandle tjeneste til en glæde og opofrelse 

til et privilegium. Strong var derfor af opfattelsen, at netop kærlighed, tjeneste og opofrelse fremstod 

som den sociale organismes mest fundamentale love, idet disse principper gjorde det klart, at den enkel-

tes velbefindende blev konditioneret af den samlede menneskeheds velbefindende. Når et medlem af 

massen led ville alle andre medlemmer også lide, fordi de ifølge Strong delte ét liv (Strong 1915:63f.). 

Igen kan der altså udlæses en tro på, at der hersker en gensidigt forstærkende bevægelse mellem styrkel-

sen af det individuelle og realiseringen af en større orden. Her i form af et socialt legeme præget af kær-

lighed, der gør individuel tjeneste og opofrelse til henholdsvis en glæde og et privilegium, hvorved det 

kommer til at stå klart for det enkelte individ at dets egne interesser er fællesskabets interesser.  

Abbott tilsluttede sig Gladdens opfattelse af, at bevægelsen fra samtidens patologier til den frem-

tidige indfrielse af Guds rige på jord skulle faciliteres af en forbedret relation mellem arbejdsgiver og -

tager. Således argumenterede Abbott for, at den sande relation mellem disse to parter havde karakter af 

relationen mellem selvstændige ligemænd, der, motiveret af et interessefællesskab, forenede deres kræf-

ter og ressourcer for at nå et givet mål. Begge udstyret med magten til at bestemme deres egne rettighe-

der, men ikke til at definere den anden parts forpligtelser (Abbott 1896:284f.). Hermed ville det i Ab-

botts udlægning stå klart, at arbejde ikke skulle opfattes som en vare men som en livsfase (Abbott 

1905:42). Yderligere synes Abbotts argument at rumme ligheder med Strongs udlægning af forholdet 

mellem individets interesser og realiseringen af et større hele forstået som et moralsk forankret sam-
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fundsfællesskab baseret på næstekærlighed. Således påpegede Abbott, at den nye samfundsæra, hvis 

indfrielse han mente var undervejs, krævede at kampen for andre blev en del af den enkeltes kamp for 

sig selv. Dette ville ifølge Abbott resultere i, at alle kunne leve et virksomt og harmonisk liv, hvor den 

industrielle orden ville facilitere en fælles bestræbelse på at tjene fælles interesser. Hermed mente Ab-

bott, at markedsaktørernes individuelle interesser ikke udelukkede hinanden og at industrialismens form 

var gensidigt samarbejde og ikke krig (Abbott 1905:47f.;192). Hvis arbejdsgivere og –tagere handlede 

med afsæt i, hvad der bedst kunne betale sig, ville summen af individuelle handlinger derfor realisere et 

større hele i form af en industriel orden, som Abbott betegnede kammeratlig industrialisme: Et indu-

strielt system baseret på det videnskabelige princip, at kampen for andre er lige så essentiel for evoluti-

onen som kampen for sig selv og på det økonomiske princip, at relationen mellem arbejdsmarkedets 

parter svarer til relationen mellem partnere engageret i et fælles foretagende (Ibid.:49f.). Abbott mente, 

at den kammeratlige industrialisme ville løse problemet med den individuelle kontrakt, som ligeledes 

adresseres hos Strong, hvor arbejdsgiverens forpligtelse over for arbejdstageren ikke blev opfattet som 

anderledes end hans forpligtelse over for en tilfældig forbipasserende på gaden, når han havde fået ud-

betalt sin løn. Med afsæt i deres hengivelse til den kammeratlige industrialisme ville det dog gå op for 

både arbejdsgiveren og -tageren, at deres individuelle interesser var hinandens interesser og at det der-

for ville gavne begge parter, hvis sidstnævnte også fik en stemme i udformningen af de forhold arbejdet 

blev udført under og en andel i overskuddet, når forretningen gav overskud (Ibid.:51f.). I forlængelse 

heraf konstituerede Abbott et skel mellem et gammelt system tilhørende den gamle verden og et nyt 

system tilhørende den nye verden. Et skel som i Abbots udlægning markerede overgangen til en ny 

industriel orden i form af den kammeratlige industrialisme, der gensidigt ville konditionere og blive 

konditioneret af, at arbejdsgiverne og –tagerne evnede at sætte parentes omkring deres forskelligheder 

og lod sig opsluge af den fælles menneskelighed, som bandt dem sammen (Ibid.:53f.). 

Altså er der igen en dynamik på spil, som konstituerer en gensidigt betinget relation mellem indi-

videts handlinger på første orden og den samtidige realisering af en større moralsk orden, som ligeledes 

former de værdier og interesser som det enkelte samfundsmedlem antages at hengive sig til og tænke 

sin identitet igennem. Denne overbevisning er også til stede hos Ely, der i overensstemmelse med 

Strong forventede at den sociale solidaritet i samfundet ville øges i takt med, at arbejdsdelingen i sti-

gende grad konditionerede det enkelte individs dyrkelse af dets særegenhed og individuelle interesser. 

Med dette henviste Ely til den tidligere omtalte interdependens mellem samfundets medlemmer, som 

han iagttog som et af den industrielle revolutions mest lovende potentialer i forhold til at indfri realise-

ringen af en social orden præget af næstekærlighed, samarbejde og retfærdighed (Ely 1896:139). Dette 

blev i Elys optik understreget af, at den enkeltes velstand i stigende grad måtte forstås som sammenkæ-
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det med andres velstand, hvilket dog ikke mindskede den individuelle handlefrihed:  

 
It has been pointed out in modern society that man is dependent for his economic well-being, first, upon 

what he himself produces; second, upon the exertions of others who produce the things which he wants in 

exchange for his own products; third, upon the efforts of others who produce the same things which he pro-

duces, giving us competition among sellers; fourth, upon the efforts of those who want the things that he 

wants, giving us competition among purchasers. Along one line, then, man is dependent upon himself; 

along three lines, he is dependent upon the efforts of others. (…) As the division of labor is carried farther 

and farther, economic dependence increases, and thus social solidarity grows. (Ely 1896:139.).  

 
Altså var Ely af opfattelsen, at den individuelle markedsaktørs økonomiske velbefindende afhang af det 

gensidige afhængighedsforhold og konkurrencen, der opstod i mødet mellem denne aktørs egne an-

strengelser og anstrengelserne hos de øvrige markedsaktører, hvad enten disse var direkte konkurrenter 

eller handelspartnere. Grundet denne gensidige økonomiske afhængighed ville det i Elys udlægning 

uundgåeligt resultere i realiseringen af en større orden, forstået som en forbedring af den sociale solida-

ritet i samfundet, når det enkelte individ handlede ud fra en individuel interesse i at styrke sin egen vel-

stand. En social solidaritet som gensidigt ville mægtiggøre markedets aktører ud fra værdier om næste-

kærlighed, samarbejde og retfærdighed og herved facilitere fremkomsten af effektive transaktioner samt 

overbevisningen om, at fællesskabets interesser tjener individets interesser og omvendt (Ibid.:139f.).        

Pointen om at den tidslige udligning af forskellen mellem den daværende nutid og den ønskede 

fremtid, forudsætter individets dyrkelse af sin særegenhed og individuelle interesser, reartikuleres hos 

Addams. Således påpegede Addams, at det var umuligt at fremme forekomsten af kvalificerede arbejde-

re, hvis ikke den individuelle arbejder fandt nogen interesse i sit arbejde. Hermed mente Addams, at det 

snart måtte gå op for arbejdsgiverne, at det var i deres egen interesse at forbedre arbejdstagernes mulig-

heder for frit og fuldt ud at kunne udvikle deres individualitet, da dette ville resultere i mere værdifulde 

producenter. En sådan forbedring af muligheden for selvudvikling inkluderede ifølge Addams et for-

bud mod børnearbejde (Addams 1911:162f.). I overensstemmelse med denne understregning af væsent-

ligheden i at udvikle og pleje en særegen individualitet var Addams af overbevisningen, at samfunds-

mæssig fremgang altid har sit afsæt i det progressive individ der varierer fra massen, og har den nød-

vendige energi og karisma til at udtrykke variationen. Denne individuelle progressivitet initierede i Ad-

dams’ optik realiseringen af en større orden, idet den samfundsmæssige fremgang ikke kunne betegnes 

som fuldendt før den øvrige masse også efterlevede og tilpassede sig de nye moralske standarder, som 

forgangsindividet havde udstukket gennem sine handlinger. For Addams lå fejlen i den samtidige sam-
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fundsdebat derfor ikke i at overvurdere betydningen af individuelle handlinger, men i at karakterisere 

den samfundsmæssige udvikling som fyldestgørende, når den stadig kun kom til udtryk i enkelte indivi-

ders handlinger og endnu ikke havde manifesteret sig på et overordnet socialt niveau (Addams 

1902:158f.). Modsat Gladden mente Addams dog ikke, at det var kapitalens repræsentanter der skulle 

lede ved eksempel og føre an i samfundets moralske forbedring. I stedet var hun af opfattelsen, at 

fremgang måtte foranlediges fra bunden og op, idet det øvrige samfund fulgte: ”(…) the tiny paths of 

progress which the unencumbered proletarian with nothing but his life and capacity for labor, is point-

ing out for us.” (Addams 1911:30). Hermed var Addams overbevist om, at proletariatets handlinger, 

drevet af egne interesser, på sigt ville realisere en større orden i form af en type regering, der var baseret 

på fred og fællesskab frem for restriktioner og forsvar. Som nævnt tidligere ville et middel hertil i Ad-

dams’ optik være arbejdets organisering. Således mente hun allerede at kunne iagttage, hvordan fagfor-

eningerne faciliterede et industrielt broderskab, hvis sociale bånd var stærkere end både religion og den 

socialitet, som sammentømrer medlemmerne af et givet lokalsamfund (Ibid.:30; 97f.). Yderligere var 

Addams af opfattelsen, at den individuelle kamp mod en industriel ineffektivitet, som blev forårsaget af 

fattigdom, sygdom og intellektuel svaghed, havde potentialet til at overskride nationale grænser og ind-

fri det latente fællesskab mellem alle individer på tværs af geografisk oprindelse. Dette ville ifølge Ad-

dams resultere i en ny internationalisme medførende et hidtil uset niveau af global humanisme og hen-

givenhed (Ibid.:236f.). Addams mente dog, at denne udvikling blev truet af at arbejdsgivernes travlhed 

og fokus på deres forretning ofte afskar dem fra at lade sig opsluge af den sociale etik, som opstod i det 

øvrige samfunds sociale relationer og fra det moralske liv, der udsprang af disse fælles erfaringer. Dette 

resulterede i Addams’ optik i en destruktiv filantropi, hvor kapitalisten tillod sig at bestemme hvad der 

var bedst for andre i stedet for, at indgå i en dialog med de berørte aktører. Hermed røg det større soci-

ale fællesskabs korrigerende og individualitetsforstørrende egenskaber henover hovedet på arbejdsgive-

ren (Addams 1902:154). Derfor var Addams af overbevisningen, at den tomme humanitarisme, baseret 

på højt flyvende gloser frem for handling, måtte ophøre. I stedet skulle bevægelsen mod en gennemgri-

bende moralsk transformation af den sociale og industrielle orden gå gennem en tålmodig indsats base-

ret på hverdagens erfaringer og hengivelsen til et ideal om ydmyghed (Addams 1911:27). Endeligt på-

pegede Addams, hvordan denne bevægelse ville blive fremskyndet hvis den barnlige glæde ved at lade 

sig opsluge af et fællesskab kunne sprede sig til det industriens fabrikker:   

 
We have not as yet utilized this joy of association in relation to the system of factory production which is so 

preeminently one of large bodies of men working together for hours at a time. But there is no doubt that it 

would bring a new power into modern industry if the factory could avail itself of that esprit de corps, that 
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triumphant buoyancy which the child experiences when he feels his complete identification with a social 

group; that sense of security which comes upon him sitting in a theatre or "at a party," when he issues 

forth from himself and is lost in a fairyland which has been evoked not only by his own imagination, but 

by that of his companions as well. (Addams 1911:172).  

 
Altså udtrykkes Addams en overbevisning om, at bevægelsen mod et moralsk forbedret samfund går 

gennem individets opslugning af et større hele. Et større hele der her skal forstås som oplevelsen af 

total identifikation med en social gruppe, der forstørrer individets individualitet og resulterer i et trium-

ferende livsmod, hvilket igen bidrager til styrkelsen af det fællesskab, som denne følelse udspringer af.  

Det kan altså udledes af det ovenstående, at der blandt Social Gospel bevægelsen og deres sam-

fundsvidenskabelige meddebattører hersker en overbevisning om, at realiseringen af Guds rige på jord 

ikke behøver at begrænse individets frie vilje. Tværtimod synes der at være en delt opfattelse af, at en 

styrket individualitet er en forudsætning for opfyldelsen af de konstruerede forventningshorisonter: 

Individets dyrkelse af sin særegenhed vil både resultere i interdependens og en entusiastisk tilgang til 

livets udfordringer, hvilket igen vil øge den sociale solidaritet i samfundet. Herved udtrykkes der også 

omvendt en tro på, at samfundsmedlemmernes særegne individualiteter vil bidrage konstruktivt til ind-

frielsen af postmillenialismens budskab netop fordi, at de gensidigt formes af en større orden, som de 

samtidig er med til at forme. Det er altså denne tosidede bevægelse, som forventes at reducere den tids-

lige forskel mellem fortiden i nutiden, opsummeret i de fremanalyserede erfaringsrum, og fremtiden i 

nutiden, opsummeret i de identificerede forventningshorisonter. I de analyserede udsagn, som forhol-

der sig til bevægelsen mellem disse to tilstande, synes der yderligere, at komme en række centrale be-

greber til syne, som netop lover en udvikling på vegne af samfundet og ses som afgørende for den fyl-

destgørende vekselvirkning mellem individualitet og socialitet. Dette vil blive nuanceret i det følgende.  

3.3.1 Historiens iboende fremskridt: Samarbejde, kærlighed og broderskab 

På tværs af de analyserede udsagn kan der iagttages den samme overbevisning, som i Kosellecks optik 

emergerede med oplysningstidens fremkomst. Nemlig at fremtiden nødvendigvis må være bedre end 

fortiden, idet Gud har indskrevet fremskridt som en iboende retning i historien. En retning som for-

vandler historien til en proces af tiltagende verdslig fuldkommenhed, der må planlægges og udføres af 

mennesket selv. I arkivet, indeværende kapitel har taget sit udgangspunkt i, viser denne overbevisning 

sig i udsagnene, der artikulerer en tro på at den moralske regenerering af samfundet allerede er ved at 

blive indfriet, men at det enkelte individ ligeledes må agere fødselshjælper før indfrielsen kan opfyldes. 

Dette kommer blandt andet til udtryk, når Gladden hævder at anerkendelsen af ”the law of the unity of 
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human interests” vokser år for år samtidig med, at særligt arbejdsgiverne tilskrives et ansvar for den 

videre udbredelse af dette princip. Eller når Ely hævder, at udbredelsen og betydningen af sætningen 

”all men are brothers” bliver større dag for dag, men at denne udvikling samtidig må hjælpes på vej af, 

at alle forretningsrelationer baseres på et broderligt forhold. Som tidligere redegjort for argumenterer 

Koselleck ligeledes for, hvordan forståelsen af fremskridt, som den tidslige og progressive forskel mel-

lem erfaringsrum og forventningshorisont, åbner op for fremkomsten af mere specifikke udviklingsbe-

greber. Begreber der altså forventes at rumme svaret på, hvordan den tidslige forskel mellem den nuti-

dige fortid og ønskede fremtid skal udlignes. I ovenstående udredning af bevægelsen fra de konstitue-

rede erfaringsrum til de konstruerede forventningshorisonter synes der da også, at kunne iagttages, 

hvad der kan forstås som udviklingsbegreber på tværs af de inddragede tænkere. Udviklingsbegreber 

der altså teoretisk forudsiger en ideel retning i historien for det industrielle system og samtidig søger at 

få praktisk indflydelse på opfyldelsen af denne. Med andre ord udtrykker udviklingsbegreberne de ele-

menter, som simultant skal facilitere fremkomsten og forstærkes af den konstruktive vekselvirkning 

mellem individets styrkelse af sin individualitet og emergensen af en moralsk forankret social orden.  

Med afsæt i ovenstående udredning af de inddragede tænkeres forståelse af overgangen fra erfa-

ringsrum til forventningshorisont kan det iagttages, at samarbejde hos Gladden og Abbott får karakter af 

et udviklingsbegreb. Således reduceres den tidslige forskel mellem erfaringsrum og forventningshori-

sont i Gladdens artikulationer først og fremmest til implementeringen af uselvisk samarbejde mellem 

arbejdsgiver og –tager, der skal forplante en ’en for alle, alle for en’-mentalitet i samfundet. Det primæ-

re tiltag, der skal sikre denne implementering, er arbejdsgiverens eksemplariske ledelse og udviklingen 

der loves på vegne af samfundet, bliver i denne udlægning en fredfyldt rekonstruktion af industrialis-

men. Dette reartikuleres hos Abbott, hvor det dog betones at samarbejde vil facilitere fremkomsten af 

kammeratlig industrialisme. Et tiltag som vil resultere i skabelsen af et industrielt samfund, hvor alle kan 

leve et virksomt og harmonisk liv. I Strongs udsigelser synes kærlighed at være det mest fremtrædende 

udviklingsbegreb. Således lægger Strong vægt på, hvordan forskellen mellem det konstituerede erfa-

ringsrum og den konstruerede forventningshorisont vil blive udlignet gennem fremkomsten af kærlig-

hed som drivkraften bag individuel handlen, der vil forvandle tjeneste til en glæde og opofrelse til et 

privilegium. Hermed bliver det også synligt, at tjeneste og opofrelse ifølge Strong er de primære tiltag, 

der skal appliceres for at sikre fremtiden som loves på vegne af samfundet gennem begrebet om kærlig-

hed: En tilstand hvor den enkelte tjener sine egne interesser ved at tjene fællesskabets interesser. Ende-

ligt kan det primære udviklingsbegreb hos Ely og Addams, iagttages som broderskab. Hos Ely kommer 

dette til udtryk, idet han konstituerer den fortsatte udbredelse af broderskab i samfundet som den tids-

lige forskel mellem det identificerede erfaringsrum og den fremanalyserede forventningshorisont. Bro-
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derskab lover herved en fremtid på vegne af samfundet, hvor organiseringen af det industrielle liv er 

baseret på de højeste etiske standarder og sikrer den generelle velfærd. Et løfte hvis realisering går igen-

nem den industrielle specialiserings styrkelse og udbredelse af broderskab som følge af den medførende 

interdependens. Denne opfattelse går overordnet igen hos Addams, der argumenterer for at fremkom-

sten af industrielt broderskab har potentialet til at overskride nationale grænser og medføre global hu-

manisme og hengivenhed på et hidtil uset niveau. En proces der i Addams udlægning, foruden industri-

el interdependens, også kan katalyseres gennem tiltag, der fremmer arbejdets organisering.  

Ovenstående gennemgang synes altså at blotlægge både kontinuiteter og diskontinuiteter på tværs 

af udsagnene hos de hidtil inddragede tænkere, når det kommer til de tiltag, der skal sikre den ønskede 

udvikling mod indfrielsen af postmillenialismens budskab. Skal ansvaret for denne udvikling placeres 

hos arbejdsgiverne eller –tagerne? Skal den gå gennem markedsgenereret interdependens eller arbejdets 

organisering? Således kortlægger dette analytiske blik også de forskellige tænkeres forsøg på at tilskrive 

sig selv en rolle i forhold til at definere og bidrage til de specifikke tiltag og reformer, det daværende 

industrielle samfund, i de inddragede tænkeres optik, kaldte på, hvis dets fulde potentiale skulle indfries. 

Herved synliggøres der igen en social kamp om at få indflydelse på den specifikke definition af, hvilken 

fremtid historien skulle realisere og hvordan det amerikanske samfund skulle tage sig ud. En kamp der 

altså både fandt sted internt blandt Social Gospel bevægelsen og de samfundsvidenskabelige sparrings-

partnere og mellem disse tænkere som en samlet gruppering og en darwinistisk yderside med Spencer i 

spidsen. I forlængelse af denne udredning bliver det i den videre analyse interessant at undersøge, hvor-

ledes og hvorvidt de fremanalyserede udviklingsbegreber, i form af samarbejde, kærlighed og broder-

skab, videreføres i de to følgende arkæologiske snit. Og hvilken indflydelse dette får på forståelsen af, 

hvad der udgør et funktionelt, harmonisk og social ansvarligt marked.  

3.4 Opsummering: Appliceret kristendom   

Altså kan det for indeværende kapitel opsummeres, at der både kan spores kontinuitet og diskontinuitet 

mellem Social Gospel tænkerne og deres samfundsvidenskabelige meddebattørers diagnoser af det sam-

tidige industrielle samfunds patologier og de opridsede forventningshorisonter, som må indfries hvis 

det postmillenialistiske budskab skal opfyldes. Diskontinuiteten kommer først og fremmest til udtryk i 

de fremanalyserede erfaringsrum. Selvom der synes, at kunne iagttages en generel enighed om at udvik-

lingen mod et moralsk forbedret samfund skal initieres nedefra og op gennem individuel handlen, kan 

det samtidig iagttages, at de samfundsvidenskabelige tænkere i højere grad end Social Gospel tænkerne 

er af opfattelsen, at denne udvikling simultant kan fremskyndes ovenfra og ned gennem industrielle 

reformer. Dette blotlægger altså en uenighed om de specifikke tiltag, som kan bidrage til realiseringen af 
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den ønskede fremtid. En uenighed som via konceptet om udviklingsbegreber også er blevet søgt for-

stået, som den sociale kamp om at tilskrive sig selv en rolle i det samtidige politiske arbejde med at op-

timere det industrielle system. På tværs af de forskellige nuancer i de inddragede tænkeres udsagn synes 

der dog, at kunne udledes en regularitet i de fremsatte udsagns spredning, hvilket er forsøgt kortlagt 

gennem begreberne om erfaringsrum og forventningshorisont. Ved inddragelse af disse to analytiske 

koncepter er det blevet synliggjort, hvordan der kan udlæses en lokal diskurs af det hidtil analyserede 

arkiv, der afgrænser et mulighedsfelt for, hvad der kan ytres og hvem der kan ytre sig. Denne diskurs 

cirkulerer og omformes lokalt, men sandsynliggør udsagn der henviser til en overbevisning om, at der 

med fremkomsten af den industrielle revolution er emergeret en grundlæggende egoistisk ånd i sam-

fundet. En egoistisk ånd, der konstituerer samfundets medlemmer som egenrådige og nyttemaksime-

rende subjekter, hvilket forhindrer indfrielsen af industrialismens solidaritets- og næstekærlighedsgene-

rerende potentiale og hermed genkomsten af Guds rige på jord. Den fremanalyserede diskurs produce-

rer hermed en specifik viden, der bidrager til etableringen af en række lokale sandheder om, hvad der 

skal forstås ved et destruktivt og konstruktivt industrielt system, hvordan det ideelle industrielle sam-

fund må tage sig ud og hvilke konsekvenser den fremtidige indfrielse af denne tilstand vil medføre. I 

den viden der produceres på tværs af de analyserede udsagn, konstitueres den ideelle fremtid således 

som en tilstand, hvor genkomsten af Guds rige på jord er realiseret, idet samfundet og industrien er 

baseret på en broderlig, kammeratlig adfærd. En tilstand der simultant formes af og faciliterer konstruk-

tionen af moralsk entusiastiske, næstekærlige, samarbejdsvillige og ansvarlige subjekter. Yderligere fore-

kommer der en grundlæggende enighed om karakteren af den bevægelse, som på individniveau skal 

myndiggøre samfundets medlemmer til at realisere dette sigte: Ved at dyrke og udvikle sin særegne in-

dividualitet vil det enkelte individ være med til at realisere et større hele i form af en social orden foran-

kret i en gensidig afhængighed mellem samfundets medlemmer. En social orden som samtidig forstør-

rer og former de involveredes individualitet ud fra kristne værdier, idet de hengiver sig til og tænker 

deres identitet herigennem. Denne formation positioneres, med sit blik for sameksistensen mellem in-

dividualitet og socialitet, som den foretrukne industrielle orden på bekostning af både socialisme og 

laissez-faire liberalisme. Endeligt forventes det, at den gensidigt forstærkende orden skal katalysere og 

allerede er ved at blive realiseret af det fremskridt mod en bedre verden, som Gud har indskrevet i hi-

storien ved at muliggøre menneskets perfektionering af hans skabelsesværk.  

Der synes altså at komme flere specifikke rationaler til syne, som gennemstrømmer den fremana-

lyserede lokale diskurs for det belyste arkæologiske snit og herved afgrænser det diskursive muligheds-

felt, som de inddragede tænkere positionerer sig og agerer inden for på varierende vis. Således synes der 

at forekomme en regularitet i spredningen af de analyserede udsagn, idet de alle komponeres af og hen-
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viser til et fælles sæt a priori rationaler. Herunder et rationale der fremhæver altruisme på bekostning af 

egoisme; et rationale der hævder, at det optimale industrielle system komponeres af samarbejde, næste-

kærlighed og broderskab; et rationale der ser relationen mellem styrkelsen af individuel autonomi og 

opretholdelsen af en moralsk forstærket social orden som gensidigt forstærkende frem for gensidigt 

udelukkende og et rationale som hævder, at Gud har indskrevet fremskridt som en motor i historien, 

der kan katalyseres gennem menneskets verdslige handlinger. Disse specifikke rationaler rekonstruerer 

således den industrielle og sociale orden som horisontale, fællesskabsgenererende strukturer, hvorved 

både arbejdsgiver og –tager, rig og fattig samt højt og lavt uddannede alle tildeles en position at ytre sig 

fra og tilskrives en rolle i samfundets perfektionering, så længe dette gøres med afsæt i en kristen entu-

siasme. I den videre analyse vil jeg belyse, hvordan der kan spores kontinuitet og diskontinuitet mellem 

de kristent funderede rationaler, der er på spil i indeværende kapitel, og det sæt af rationaler som synes 

at have styret regulariteten i mængden af fremsatte udsagn  i de to øvrige arkæologiske snit. 
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4. Taylorisme og fordisme: Kristne værdiers effektivitet 

I det følgende kapitel vil det blive belyst, hvordan der allerede i Social Gospel bevægelsens samtid kan 

spores kontinuitet mellem de hidtil inkluderede tænkeres kristent funderede ambitioner på vegne af det 

industrielle samfund og forståelsen af visionær og entreprenant ledelse, som det præsenteres hos dati-

dens førende industrialister. Dette vil blive gjort med afsæt i synspunkterne hos Frederick W. Taylor og 

Henry Ford, som eftertiden har kanoniseret som to af de mest markante forgangsmænd for udviklingen 

af principper og tiltag som stadig videreføres i nutidige ledelsespraksisser (Batchelor 1994; Hede 2011; 

Locke 1982). Der kan her argumenteres for, at de ovenfor belyste holdninger til industrialismens frem-

tid kan have virket tiltalende for ledende industrialister, idet der særligt hos Social Gospel bevægelsen 

kan iagttages en afpolitiseringstendens. Således er det ikke den socialistiske forestilling om en arbejder-

klasse, der må fravriste industrialisterne deres rigdomme og rettigheder, de bringer i spil. I stedet er det 

den mere midtersøgende og pragmatiske idé om, at det industrielle system kan optimeres nedefra og op 

gennem det enkelte individs åndelige og moralske genfødsel. Dette vil blive nuanceret i det følgende. 

4.1 Taylors principper for videnskabelig ledelse  

Frederick W. Taylor (1856-1915) var en amerikansk maskiningeniør, der blev kendt for sit arbejde med 

at forbedre effektiviteten i den industrielle produktion, hvormed han kan betegnes som en af verdens 

første ledelseskonsulenter (Nelson 1980:21;29ff.;198). Taylor opsummerede sine tanker om effektivi-

tetsteknikker i den industrielle produktion i ’The Principles of Scientific Management’ (1911), som i 

2001 blev kåret til det tyvendeårhundredes mest indflydelsesrige udgivelse om ledelse af ’Academy of 

Management’ (Bedeian & Wren 2001:221f.). Taylor opvoksede i en stærkt troende kvækerfamilie, hvor 

særligt moderen var social aktiv som forkæmper for minoriteters rettigheder (Hede 2011:149). Kvæker-

bevægelsen kan betegnes som et pacifistisk samfund af kristne, der er baseret på forkastelsen af den 

organiserede kirke til fordel for troen på, at Jesus er tilstede som et indre lys i alle mennesker. I forlæn-

gelse af denne overbevisning tager kvækernes erkendelse og udbredelse af Kristus’ lære afsæt i det en-

kelte individs egne erfaringer, hvorfor lighed er blandt bevægelsens dominerende idealer (Hamm 

2003:21ff.). Hermed kan der iagttages kontinuitet mellem kvækerbevægelsens værdsættelse af lighed og 

Social Gospel bevægelsens postmillienialistiske overbevisning om, at alle mennesker er hinandens næ-

ste. At Taylor tager disse værdier med videre i sit voksen- og arbejdsliv, synes da også at kunne iagttages 

i hans formulering af principperne bag scientific management (oversættes herfra til videnskabelig ledelse). 

Således baserede Taylor sin forståelse af videnskabelig ledelse, også kendt som taylorisme, på de føl-

gende fire principper: 1. Erstat metoder baseret på tommelfingerregler med metoder baseret på viden-

skabelige studier af de pågældende arbejdsopgaver. 2. Ledelsen må videnskabeligt udvælge, træne og 
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udvikle alle ansatte frem for passivt at overlade dem til at oplære sig selv. 3. Den udviklede videnskab 

med afsæt i studierne af arbejdernes arbejdsopgaver og den videnskabeligt forankrede oplæring af ar-

bejderen, skal kombineres. 4. Der må herske et konstant og intimt samarbejde mellem ledelsen og ar-

bejderne, så begge parter tager ligeligt del i de daglige arbejdsgaver og sikrer, at de opståede problemer 

løses i fællesskab med udgangspunkt i de videnskabelige love, der er blevet udviklet jævnfør de tre fore-

gående principper (Taylor 1912:280; Taylor 1911:114f.). Ifølge Taylor ville den korrekte applicering af 

disse fire principper resultere i videnskab i stedet for tommelfingerregler, harmoni i stedet for stridig-

heder, samarbejde i stedet for individualisme, maksimal omsætning i stedet for begrænset omsætning 

samt udviklingen af det enkelte individ mod dets fulde potentiale (Ibid.:140). Med udtænkningen af en 

videnskabelig ledelsesform, der skulle resultere i harmoni frem for stridigheder og fremme det enkelte 

individs potentiale, synes Taylors opvækst i et stærkt troende kvækermiljø altså at have haft indflydelse 

på hans udlægning af, hvad der måtte forstås ved ansvarlig og effektiv ledelse. I forlængelse heraf kan 

der yderligere spores kontinuitet mellem Taylors understregning af fordelene ved industrielt samarbejde 

og Social Gospel bevægelsen samt Ely og Addams’ pointering af, at et lignende forhold af næstekærlig-

hed, samarbejde og broderskab måtte indfases mellem arbejdsgivere og -tagere, hvis genkomsten af 

Guds rige på jord skulle realiseres. Som det vil blive eksemplificeret i det følgende, synes der også at 

være yderligere kontinuiteter på spil mellem Taylors holdninger til industriel effektivitet og synspunk-

terne vedrørende det industrielle systems patologier og potentiale, som blev fremlagt i det foregående 

kapitel. Samtidig er der dog ligeledes en grundlæggende diskontinuitet på spil, hvor særligt det eksplicit 

kristne vokabularium udfases hos Taylor.  

For Taylor skulle videnskabelig ledelse forstås som en løsning på samtidens industrielle patologi-

er. I hans optik blev disse patologier først og fremmest forårsaget af soldiering forstået som tendensen 

til med overlæg at arbejde langsomt for at undgå udretningen af, hvad der med rimelighed kunne be-

tegnes som et fuldt dagsværk (Ibid.:13f.). Taylor beskrev dette fænomen, som det største onde ved da-

tidens industrielle system og argumenterede i forlængelse heraf for, at systematisk soldiering var univer-

selt forekommende under alle de hidtil udtænkte ledelsesmodeller og bundede i arbejdernes detaljerede 

granskning af, hvad der ville fremme deres interesser bedst (Ibid.:20f.). I Taylors udsagn kan der altså 

også, som det var tilfældet hos Social Gospel bevægelsen og deres samfundsvidenskabelige meddebat-

tører, udlæses et erfaringsrum, der giver en grundlæggende selvisk mentalitet skylden for, at det indu-

strielle system ikke indfrier sit fulde potentiale. Relativt hertil kan der dog iagttages et diskursivt skifte i 

Taylors udlægning af problemet: Hvor det i det foregående kapitel blev præsenteret som en egoistisk 

ånd, der gennemstrømmede samfundet og prægede både arbejdsgiver og -tager, er det i Taylors optik 

hovedsageligt sidstnævntes selviske og kalkulerende adfærd, som udgør roden til industrialismens inef-
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fektivitet. Hos Taylor konstitueres videnskabelig ledelse altså som tiltaget, der kan katalysere overgan-

gen fra det optegnede erfaringsrum, hvor arbejdernes beregnende dovenskab hæmmer den industrielle 

produktions effektivitet, til den konstruerede forventningshorisont, hvor der hersker effektivitet, har-

moni og et venskabeligt samarbejde mellem ledelsen og arbejderne. Således argumenterede Taylor for, 

at videnskabelig ledelse kunne karakteriseres som en ledelsesform, hvor harmoni var reglen snarere end 

undtagelsen. Denne grundlæggende harmoni ville emergere, idet ledelsen såvel som arbejderne indså, at 

det ville være umuligt for begge parter at være succesfulde medmindre de indgik i et intimt, broderligt 

samarbejde (Taylor 1912:279). Taylor var af overbevisningen, at den øgede effektivitet som følge af den 

korrekte applicering af principperne for videnskabelig ledelse, ville gøre det muligt for ledelsen at øge 

arbejdernes lønninger med op til hundrede procent. Denne økonomiske gevinst sammenholdt med den 

daglige, intime skulder ved skulder kontakt mellem de to parter, ville ifølge Taylor fjerne alle motiver 

for kalkuleret dovenskab (Taylor 1911:27). I forlængelse af ovenstående kom Taylor med følgende præ-

cisering under en høring i den amerikanske kongres i 1912, foran en specialkomité i Repræsentanternes 

Hus, hvor han var blevet tildelt taletid til at præsentere fordelene ved videnskabelig ledelse:  

 
 Now, gentlemen, I want you to see clearly that, because that is one of the characteristic features of scien-

tific management; (…) this is kindness; this is teaching; this is doing what I would like mighty well to 

have done to me if I were a boy trying to learn how to do something. This is not a case of cracking a whip 

over a man and saying, ‘Damn you, get there’. (…) The new way is to teach and help your man as you 

would a brother; to try to teach him the best way and show him the easiest way to do his work. This is the 

new mental attitude of the management toward the men (…). (Taylor 1912:288). 

 
Altså lægges der hos Taylor vægt på, at videnskabelig ledelse er venlighed og uddannelse frem for øvri-

ge ledelsesformers intimiderende afretning af arbejderen. Det er en ny måde at oplære og hjælpe på, 

som ikke er disciplinerende men sker via en broderlig relation, der er opmuntrende og handlingsanvi-

sende. Hermed kan der iagttages kontinuitet til Social Gospel tænkerne og deres samfundsvidenskabeli-

ge meddebattørers fremhævning af den broderlige og næstekærlige ånd, som den industrielle orden i 

deres udlægning måtte gennemstrømmes af, hvis den patologiske egoisme skulle kureres og klassekamp 

skulle afløses af universel fred. Yderligere kan der dog også argumenteres for, at der kommer en diskur-

siv forskydning til syne i Taylors brug af kristent klingende begreber som brother og kindness. Hos Tay-

lors løsriver disse begreber sig således fra deres tidligere reference til indfasningen af et Guds rige på 

jord, som kom til udtryk i det foregående kapitel, og bruges i stedet til at fremme hans sekulære ambiti-

on om at maksimere produktiviteten og hermed det økonomiske afkast i det industrielle system.  
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Selvom Taylors intention med indfasningen af en broderlig relation mellem ledelse og arbejdere 

er det sekulære mål om maksimal produktivitet, kan der alligevel spores ligheder mellem indholdet i 

flere af hans argumenter og de tidligere inddragede tænkeres udsagn konditioneret af kristent funderede 

rationaler. Dette kommer igen til udtryk i Taylors påpegning af, at det universelle, venskabelige samar-

bejde mellem ledelse og arbejdere ville overflødiggøre den mistænkeliggørende overvågning og gensidi-

ge krigsførelse, som kendetegnede de ordinære former for ledelse. Dette var ifølge Taylor grunden til, 

at der endnu ikke var forekommet en eneste strejke i virksomheder, der allerede benyttede sig af prin-

cipperne for videnskabelig ledelse (Taylor 1911:27f.). I Taylors optik var det nemlig utænkeligt, at to 

individer med ens interesser, som hver dag arbejdede ved hinandens side for at opnå et fælles mål, kun-

ne opretholde en vedvarende konflikt (Ibid.:143). Selvom der herved kan iagttages overensstemmelser 

mellem Taylor og de samtidige tænkere, der henholdsvis formulerede og debatterede i forlængelse af 

Social Gospel bevægelsens standpunkter, kan der dog ligeledes iagttages en uenighed omkring det indu-

strielle samarbejdes omfang. Hvor Gladden (1886:96f.), Strong (1885:206f.) og Abbott (1905:196) frem-

lagde profit-sharing mellem arbejdsgiver og -tager som et middel til at sikre industriel fred, ved at syn-

kronisere de to parters interesser og fremme deres broderlige relation, var Taylor modstander af et så-

dant tiltag. Skulle den gennemsnitlige arbejder yde sit bedste, var det i Taylors udlægning nødvendigt at 

han kunne udregne, hvad han havde udrettet i løbet af en arbejdsdag. Yderligere måtte det ved slutnin-

gen af hver arbejdsdag stå klart, hvad belønningen for det udrettede arbejde var. Taylor mente derfor 

ikke, at udsigten til en del af overskuddet ved regnskabsåret afslutning ville have nogen indvirkning på 

effektiviteten, som arbejderen udførte sine opgaver med. Dette skulle i stedet sikres gennem betydeligt 

højere lønninger, som det netop blev muligt for ledelsen at finansiere, hvis den enkelte arbejder udleve-

de sit fulde produktive potentiale (Taylor 1911:94).  

På lignende vis kan der spores kontinuitet såvel som diskontinuitet mellem Taylors udsagn og ud-

sagnene artikuleret af Social Gospel bevægelsen og deres samfundsvidenskabelige sparringspartnere, 

når det kommer til forståelsen af den gensidigt forstærkende sammenhæng mellem individualitet og 

social orden. Diskontinuiteten kommer til syne, idet Taylor anfægtede overbevisningen om, at optime-

ringen af det industrielle system først og fremmest skulle initieres nedefra og op i en gensidigt forstær-

kende bevægelse mellem handlinger drevet af individets frie vilje og den simultane, tiltagende frem-

komst af en moralsk forbedret social orden. I stedet var Taylors synspunkt, at det i fortiden var menne-

sket som var blevet sat først, mens det i fremtiden måtte være systemet der kom i første række. Således 

viser der sig en mere strukturalistisk overbevisning hos Taylor, der understreges idet han påpeger, at: 

”(…) the first object of any good system must be that of developing first-class men.” (Ibid.:7). Alligevel 

kan der dog også iagttages en tro på en vekselvirkende effekt mellem system og individ hos Taylor, 
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selvom det er med omvendt fortegn relativt til Social Gospel og de samfundsvidenskabelige tænkere: 

Systemers produktivitet, så som principperne for videnskabelig ledelse, afhænger og forstærkes af, at de 

nedefra og op appliceres i den korrekte ånd af de individer, hvis handlinger systemet allerede er i gang 

med at forme (Taylor 1911:128f.). Således mente Taylor, at principperne for videnskabelig ledelse, hvis 

appliceret korrekt, ville facilitere, at summen af individuelle handlinger realiserede en større orden. Altså 

omformer Taylor, opsummeret i det nedenstående citat, det tidligere udledte rationale om, at det enkel-

te individ kan bidrage til realiseringen af et større hele ved at styrke sin individualitet. Hos Taylor er det 

nemlig ikke handlinger baseret på individets frie vilje, der igangsætter denne bevægelse, men et system 

der videnskabeliggør og konditionerer dynamikken mellem individualisering og samarbejde:  

 
The time is fast going by for the great personal or individual achievement of any one man standing alone 

and without the help of those around him. And the time is coming when all great things will be done by 

that type of cooperation in which each man performs the function for which he is best suited, each man pre-

serves his own individuality and is supreme in his particular function, and each man at the same time 

loses none of his originality and proper personal initiative, and yet is controlled by and must work harmo-

niously with many other men. (Ibid.:140f.).  

 
Således gøres det hos Taylor til en præmis for den videnskabelige ledelses succes, at både ledelsen og 

arbejderne styrker deres individualitet med afsæt i det fællesskab og samarbejde, som indfases gennem 

implementering af denne ledelsesform. På denne måde tydeliggøres det, hvordan Taylor tilskriver sy-

stemet en konstituerende forrang: Det er principperne for videnskabelig ledelse og det medfølgende 

samarbejde, der skal kontrollere og konditionere den enkeltes individualisering således, at summen af 

både ledelsen og arbejdernes specialisering resulterer i en produktionseffektiviserende interdependens. 

Yderligere kan det udlæses af ovenstående citat, hvordan rationalet om at fremskridt står indskrevet 

som en forudbestemt retning i historien, reartikuleres hos Taylor. Dette kommer til udtryk i hans på-

pegning af, at tiden er ved at mindske forskellen mellem det optegnede erfaringsrum, karakteriseret ved 

en egoistisk individualitet, og den konstruerede forventningshorisont, karakteriseret ved en specialiseret 

individualitet, som forstærker det industrielle fællesskab. Yderligere bliver troen på en forudbestemt 

retning i historien understreget af Taylors overbevisning om, at den samlede befolknings immanente 

retfærdighedssans med tiden vil komme mere og mere til syne. Ifølge Taylor ville dette resultere i, at 

arbejdsgivere som ikke gad at tage del i de daglige arbejdsopgaver og prøvede at presse arbejderen til at 

arbejde hårdere for en lavere løn, ikke længere ville blive tolereret i den brede offentlighed. Hermed var 
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det i Taylors optik kun et spørgsmål om tid før, at folkestemningen ville gøre det nødvendigt for alle 

virksomheder at implementere principperne for videnskabelig ledelse (Taylor 1911:138f.).  

I Taylors udsigelse af sine visioner for videnskabelig ledelse synes der altså at komme en lokal 

diskurs til syne, der sandsynliggør udsagn, som fremhæver det effektiviserende potentiale i en videnska-

belig tilgang til arbejdets organisering samt et gensidigt respektfuldt forhold mellem ledelse og arbejde-

re. Herved rekonstrueres det industrielle ledelsesrum i Taylors udsagn ud fra idealer om samarbejde og 

venskab. En rekonstruktion som støtter sig til den fremanalyserede diskurs’ produktion af en specifik 

viden, der etablerer en række lokale sandheder om, hvad der skal forstås ved effektiv og ansvarlig ledel-

se. Denne sandhedsproduktion indebærer yderligere en resubjektivering af arbejderen, der går fra at 

være kalkulerende og egoistisk til at opnå sit fulde produktive potentiale, hvilket omvendt faciliteres af 

lederens resubjektivering fra at være disciplinerende og distanceret til at være opmuntrende og nærvæ-

rende. Selvom den immanente reference til indfrielsen af Guds rige på jord udfases i Taylors artikulati-

oner, kan der alligevel iagttages kontinuitet til flere af de historisk frembragte a priori rationaler, som 

konditionerer regulariteten i spredningen af Gladden, Strong, Abbott, Ely og Addams’ udsagn: Et rati-

onale der fordømmer egoistisk adfærd; et rationale der udpeger samarbejde og broderskab, som essen-

tielle komponenter i et optimalt fungerende industrielt system og et rationale som hævder, at fremskridt 

står indskrevet som en motor i historien, der kan katalyseres gennem menneskets handlinger. Omvendt 

er der også rationaler, som udfases i Taylors udsagn: Rationalet der hævder et gensidigt forstærkende 

forhold mellem individualitet og social orden, afløses af et strukturalistisk rationale som giver systemet 

et konstituerende forrang. Yderligere er der også et gennemgående nyt rationale på spil hos Taylor: 

Rationalet der indfaser en videnskabelig kvantificering af de industrielle arbejdsmetoder som midlet, der 

kan effektivisere det industrielle system og facilitere et funktionelt samarbejde mellem arbejdsgiver og 

arbejdstager. Overordnet synes der dog at være visse ligheder mellem det diskursive mulighedsfelt, som 

blev fremanalyseret i det foregående kapitel og det mulighedsfelt, som afgrænses i Taylors udsagn.  

4.2 Fords industrielle filosofi   

Henry Ford (1863-1947) var en amerikansk industrialist og grundlagde i 1903 Ford Motor Company 

(Nevins 1954:226). Med stiftelsen af Ford Motor Company var Ford den første til at udvikle og produ-

cere en bilmodel, Ford Model T, som de fleste middelklasse amerikanere havde råd til. Herigennem 

revolutionerede Ford det amerikanske transportnetværk såvel som det industrielle system ved at sætte 

nye normer for produktionspraksisser og –omfang (Nevins 1954:vii;42;587). Ford havde sin opvækst i 

en familie, der relativt til sin samtid praktiserede et frisindet forhold til den kirkelige institutionalisering 

af kristendommen. I sin barn- og ungdom var Ford derfor ikke præget af én bestemt kristen forgrening, 
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men opsøgte aktivt flere forskellige retninger i håb om at lokalisere en særligt appellerende fortolkning 

af det kristne budskab (Nevins 1954:89). Da dette ikke entydigt lykkedes, tog Ford i stedet sin åbne 

tilgang til religion med sig i sit virke som virksomhedsejer, hvilket for eksempel kom til udtryk i hans 

arbejde for at fremme velfærdskapitalisme. Således indførte Ford blandt andet en mindsteløn på fem 

dollars om dagen for sine arbejdere, svarende til mere end en fordobling af det hidtidige lønniveau, 

samt et ugentligt arbejdsskema bestående af fem arbejdsdage i stedet for seks (Ibid.:528ff..). I Fords 

egen udlægning af sin industrielle filosofi kan der da også umiddelbart udlæses flere eksempler på ratio-

naler, som vækker genklang til Gladden, Strong, Abbott, Ely og Addams’ forhåbninger på vegne af det 

industrielle system. Yderligere kan Taylor også implicit fremlæses som en diskussionspartner og inspira-

tionskilde for Ford, når det kommer til den videnskabelige ledelsesattitude og fokusset på effektivitet.  

I Fords optik skulle årsagen til industriel ineffektivitet, samt den stedvise skepsis imod det indu-

strielle system, findes i den selviske adfærds fornedrelse af de konkurrenceorienterede aspekter af livet. 

Dette blev ifølge Ford et problem, idet selviskhed ikke blot kunne afskrives som et karakteristika ved 

en given klasse i samfundet, men måtte forstås som et karaktertræk, der sammen med grådighed, mis-

undelse og jalousi, fremstod som en integreret del af den menneskelige natur (Ford 1922:267f.). Der 

konstitueres hermed et erfaringsrum hos Ford med ligheder til såvel Taylor som Social Gospel tænker-

ne og deres samfundsvidenskabelige meddebattørers diagnose af det industrielle samfunds patologier. 

På trods af denne lighed kan det dog samtidig udledes, at Ford ikke delte deres tro på menneskets im-

manente godhed. Hos Ford skal selvisk adfærd således ikke forstås som konsekvensen af en midlertidig 

dysfunktionel industriel orden, men som et grundlæggende menneskeligt karaktertræk den enkelte må 

lære at hæve sig over. I forlængelse heraf påpegede Ford, hvordan økonomisk tilbagegang ikke kunne 

tilskrives det økonomiske system, men blev forårsaget af menneskets manglende visdom og medføl-

gende egoisme (Ford 1929:65). Ifølge Ford skulle optimeringen af økonomien og den industrielle effek-

tivitet derfor ikke gå gennem reformer, men via den løbende tilegnelse og akkumulering af erfaring. 

Således var han af overbevisningen, at resultatet af erfaring var en styrket karakter:  

 
I believe that all we are here for is to get experience and form our character. Although our beginnings may 

be small, yet daily we are adding to our sum total of knowledge of reality—those eternalities of which real 

life is composed. I believe that our conscious individuality will never be lost. No matter what plane of 

thought we may inhabit we shall be in full consciousness of our birthright of thinking, and by each experi-

ence we shall improve our character. (Ford 1929:33).  
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Hvor der hos Taylor kunne iagttages, hvad der kan forstås som en strukturalistisk opfattelse af hvor 

individets moralske og produktive forbedring skal komme fra, kan der igen spores kontinuitet mellem 

Fords ovenstående udsagn og det tidligere udledte rationale, der hævder at individet nedefra og op kan 

initiere en gensidigt forstærkende bevægelse mellem styrkelse af individualitet og social orden. Dette 

kommer til udtryk, når Ford påpeger at det enkelte individs eksistensberettigelse er, at styrke sin karak-

ter gennem den løbende tilegnelse af erfaringer. Ford var således af opfattelsen, at akkumuleringen af 

individer med en tiltagende styrket karakter over tid ville realisere et større hele i form af en forbedret 

industriel orden og et mere harmonisk samfund, som igen ville tilbyde individet nye erfaringer at styrke 

sin karakter ud fra. Dette kommer til udtryk i Fords overbevisning om, at ingen masse kan være bedre 

end summen af individer (Ford 1922:277). Derfor mente Ford, at verden ville fremstå forbedret når 

individet: ”(…) advances from a mere dilettante at labour to a worker who finds a genuine joy in work; 

when he advances from an eye-server to one who can be entrusted to do his work without over-

sight and without prodding (…).” (Ibid.). At initiere en sådan udvikling nedefra og op skabte ifølge 

Ford en efterspørgsel efter pionerer, som kunne lede ved eksempel og føre an i afgrænsningen af, hvad 

der skulle forstås som henholdsvis rigtigt og forkert (Ford 1929:67f.). I Fords optik ville resultatet af 

dette være fremkomsten af et fællesskab mellem pioneren og andre individer med tilsvarende tanker, 

som blot havde ventet på en leder til at verificere disse (Ibid.:76f.). Hermed kommer der dog også en 

diskontinuitet til syne mellem Ford og Social Gospel bevægelsen samt deres samfundsvidenskabelige 

meddebattører: Hos Ford udfases forhåbningerne om, at den gensidigt forstærkende bevægelse mellem 

individualitet og social orden vil bidrage til den pludselige indfrielse af en guddommelig orden. I stedet 

ser han det som en uendelig proces af løbende tilegnelse af ny viden, der kan bruges til at optimere 

samfundet, hvorved ny viden opstår. Således mente Ford ikke, at det var menneskets ansvar at skabe en 

perfekt verden. I stedet måtte det løbende dokumentere sine opdagelser af, hvad der viste sig at være 

rigtigt ved løbende at luge ud i, hvad der kunne konstateres at være forkert (Ibid.:67). Ford manede 

derfor også til besindighed, hvis den sociale og industrielle udvikling mod bedre tider syntes at gå for 

langsom: I så tilfælde ville det kun være et udtryk for en påpasselighed i forhold til at lave fejl i denne 

erfaringsdrevne og karakterformende frasorteringsproces (Ibid.:106).  

Den gradvise akkumulering af erfaring og medførende demarkering af rigtigt og forkert ville i 

Fords udlægning lede til erkendelsen af, at tjeneste betaler sig bedre end selviskhed (Ibid.: 100). Ford 

mente i forlængelse heraf, at virksomheders eksistensberettigelse netop bestod i tjeneste og ikke genere-

ringen af fortjeneste, som det blev hævdet fra andre sider. Yderligere påpegede Ford, at forretningslivet 

var i mangel på en professionel ånd, der søgte integritet ud fra stolthed frem for tvang, og som havde 

øje for samt straffede egne forseelser. En form for virksomhedsetik som ifølge Ford ville blive univer-
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selt anerkendt før eller siden (Ford 1922.270f.). I Fords pointering af, at der med tiden ville manifestere 

sig en professionel ånd og en anerkendelse af, at tjeneste betaler sig bedre end selvisk adfærd, synes der 

altså igen at kunne iagttages kontinuitet til et rationale, der konditionerede regulariteten i spredningen af 

såvel Taylor som Social Gospel bevægelsen og de samfundsvidenskabelige tænkeres udsagn. Nemlig 

rationalet der rummer overbevisningen om, at fremskridt står indskrevet som en forudbestemt retning i 

historien, der kan hjælpes på vej gennem menneskets handlinger. Denne kontinuitet bliver yderligere 

understreget, idet Ford ligeledes tilsluttede sig troen på, at den forudbestemte retning i historien var i 

gang med at realisere en styrket humanisme i samfundet. Således mente Ford, at universet var sat i en 

bestemt retning og at det var godhed at forfølge denne (Ford 1929:33). Derfor købte Ford heller ikke 

det bagstræberiske argument om, at verden blot blev værre for hver generation der gik. I stedet mente 

han, at det blot handlede om at lære at forstå det nye frem for at protestere mod det:  

 
I think we are headed in the right direction and that we should learn to interpret our new life rather than 

protest against it. We are entering a new era. Old landmarks have disappeared. Our new thinking and 

new doing are bringing us a new world, a new heaven, and a new earth, for which prophets have been 

looking from time immemorial. Much of it is here already. But I wonder if we see it. (Ibid.:30f.).  

 
Herved kommer overbevisningen om, at løsningen på samfundets patologier står indskrevet som en 

udvikling i historien, som det enkelte individ må hjælpe med at realisere, også til udtryk hos Ford. En 

udvikling som ville hjælpe mennesket med at indse, at alle de nødvendige ingredienser for at leve et 

fuldkomment liv allerede eksisterede på jorden (Ford 1922:267).  

Altså kan der udlæses en forventningshorisont af Fords udsagn, hvor individet dukker op som et 

erfarent og uselvisk subjekt, hvorfor summen af individer vil sikre realiseringen af et produktivt indu-

strielt system og en blomstrende økonomi. En forventningshorisont som aldrig vil fremstå endegyldigt 

konstitueret, da historiens gang blot vil tilbyde individet nye, forbedrede erfaringer, som dets subjektivi-

tet kontinuerligt vil blive rekonstrueret ud fra. Til forskel fra Taylor samt de tidligere inddragede teolo-

giske og samfundsvidenskabelige tænkere fastsætter Ford således ikke et endegyldigt mål i fremtiden, 

som samfundet og dets individer må bevæge sig mod. I stedet konstrueres industrien og samfundet i sin 

helhed som størrelser, der er underlagt en evig optimering drevet af individets løbende akkumulering af 

erfaringer, som ligeledes må forstås som en uafgrænselig proces. En tålmodig udvikling, der vil blive 

ledt an af entreprenante subjekter, som agerer pionerer i kraft af deres forståelse og omfavnelse af de 

nye muligheder og indsigter, der blotlægges af historien. Herunder budskabet om, at virksomheders 

eksistensberettigelse er tjeneste og at praksisser af denne karakter betaler sig bedre end selviskhed.  
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Ford mente selv, at hans egen virksomhed gjorde sit for at bidrage til udbredelsen af sidstnævnte 

budskab angående tjeneste. Således påpegede Ford, at Ford Motor Company var bygget op omkring de 

følgende fire principper: 1. Fravær af frygt for fremtiden samt fravær af ærbødighed over for fortiden: 

At fejle er blot en mulighed for at starte forfra på en klogere måde. 2. Tilsidesættelse af konkurrence: 

Det er kriminelt at tage en anden mands forretning eller på lignende vis lede med styrke frem for med 

intelligens. 3. Tjeneste kommer altid før profit: Fornuftigt ledte virksomheder kan ikke undgå at genere-

re profit, men profit må altid være en belønning for udførslen af god tjeneste og kan derfor aldrig være 

et mål i sig selv. 4. Produktion er ikke at købe lavt og sælge højt: Det er at købe materialer ud fra rime-

lige vilkår, som med den mindst mulige tilføjelse af omkostninger forvandles til et brugbart produkt, 

der skænkes til forbrugeren (Ford 1922:19f.). I forlængelse af det tredje princip uddybede Ford, at indu-

stri organiseret omkring tjeneste fjernede behovet for filantropi, da en sådan industriel orden ville med-

føre tilpas store lønudbetalinger til, at alle familier kunne blive selvforsørgende. Dette var i Fords optik 

en afgørende forbedring i forhold til filantropien, som blot forærede væk og dermed skabte incitament 

for dovenskab. Skulle filantropien alligevel have sin berettigelse, måtte den ifølge Ford være produktiv 

og begrænse sig til at yde hjælp til selvhjælp. Denne udvikling mente Ford selv at bidrage til gennem sin 

oprettelse af blandt andet en handelsskole og et hospital (Ibid.:209f.). Fords aversion mod filantropi, 

der ikke mægtiggjorde modtageren men fastholdte denne i passivitet, skulle findes i hans overbevisning 

om at oprigtig menneskelig hjælpsomhed, hverken kunne professionaliseres eller kommercialiseres. 

Ford opfattede således velgørenhed som et naturligt instinkt. Dette fandt han belæg for i de private 

hjem, hvor flere forældreløse børn og ældre blev sørget for end i de dertil indrettede institutioner, og 

hvor flere bistandsydelser blev udbetalt fra familie til familie end mellem familie og lånevirksomheder 

(Ibid.:206f.). Ifølge Ford kunne hele det professionaliserede og kommercialiserede velgørenhedsappa-

rat, derfor ikke krediteres for at tilbyde oprigtige tjenesteydelser medmindre de samtidig indopererede 

et mål om, at overflødiggøre deres eget eksistensgrundlag. I Fords optik ville velgørenhed nemlig blive 

overflødiggjort, hvis de som blev fastholdt i uhjælpsomhed gennem modtagelsen af velgørende ydelser i 

stedet blev integreret i produktionen, og hermed blev i stand til at forsørge sig selv og deres nærmeste. 

Gennem sin egen virksomhed mente Ford at have bevist, at der kunne findes plads til stort set alle i 

produktionskæden ved at strukturere den ud fra en tilstrækkelig mængde underinddelinger. Gennem 

disse underinddelinger ville der ifølge Ford blive flere arbejdspladser i industrien til blinde, end der 

fandtes blinde og flere arbejdspladser til krøblinger, end der fandtes krøblinger (Ibid.:208f.).  

På denne måde kan det iagttages, at Ford havde ambitioner om at styrke den specialisering af ar-

bejdskraften, som Social Gospel bevægelsen samt de samfundsvidenskabelige tænkere var overbeviste 

om ville resultere i en moralforbedrende interdependens i samfundet. Yderligere bliver det også synligt, 
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hvordan Ford allerede i 1920’erne havde blik for synspunkter og konkrete tiltag omkring virksomhe-

ders rolle i samfundet og aktiveringen af marginaliserede grupper, som senere ville blive videreført i 

diverse CSR politikker. Dette var alt sammen del af Fords forsøg på at leve op til sit eget, Social Gospel 

klingende, princip om, at virksomheder kun har en berettigelse, hvis de giver mere til deres lokalsam-

fund end de tager og at virksomheder kun bør eksistere, hvis alle har gavn af deres eksistens (Ford 

1922:272f.). I Fords udlægning af sin industrielle filosofi synes der således at komme en diskurs til syne, 

som sandsynliggør fremsættelsen af udsagn, der konstituerer uselvisk tjeneste og individets løbende 

tilegnelse af erfaring som midlerne, der skal mindske forskellen mellem den daværende nutid og den 

ønskede fremtid. Gennem denne diskurs produceres der således en række sandheder om, hvad der skal 

forstås ved en ansvarlig og funktionel industrialisme. Herunder får det blandt andet status af en sand-

hed, at verden allerede indeholder de nødvendige forudsætninger for, at alle kan leve fuldkomne liv og 

at samfundets og industriens udvikling derfor afhænger af, at mennesket øger sin viden herom. Således 

konstrueres der i den fremanalyserede diskurs et nysgerrigt, ansvarligt og uselvisk subjekt, der tjener 

samfundet ved at demarkere, hvad der må forstås som henholdsvis rigtigt og forkert gennem indsam-

lingen af ny viden og erfaring. Selvom den immanente reference til indfrielsen af en guddommelig or-

den, som hos Taylor, udfases i Fords artikulationer, kan det altså alligevel iagttages, hvordan han gen-

nem sine udsagn viderefører specifikke rationaler, der også gennemstrømmede og afgrænsede det dis-

kursive mulighedsfelt, som Social Gospel bevægelsen og de samfundsvidenskabelige meddebattører 

positionerede sig inden for på forskellig vis gennem deres udsagn. Således overtegnes Fords ytringer 

ligeledes af et rationale, der fremhæver uselvisk adfærd i form af tjeneste på bekostning af egoisme; et 

rationale der indebærer overbevisningen om, at individer og virksomheder kan initiere et gensidigt for-

stærkende forhold mellem individualitet og social orden og et rationale der hævder, at fremskridt står 

indskrevet som en forudbestemt retning i historien, som mennesket kan hjælpe med at fremskynde. 

Omvendt kan der dog også iagttages diskontinuitet, idet det postmillenialistiske rationale udfases hos 

Ford og afløses af et rationale, der konstituerer samfundets forbedring som en uendelig proces baseret 

på erfaring. Herved opnår det pionere subjekt en privilegeret position at ytre sig fra inden for rammer-

ne af den lokaliserede diskurs, da det forventes at han eller hun leder an i indsamlingen af nye erfaringer 

og verificeringen af ny viden.  

4.3 Opsummering: Videnskabelig ledelse kontra erfaring      

Det kan således opsummeres, at både Taylor og Ford viderefører rationaler, der syntes at emergere og 

forme regulariteten i spredningen af udsagn i debatten mellem Social Gospel bevægelsen og de sam-

fundsvidenskabelige aktører om, hvordan den industrielle revolution havde et særligt potentiale i for-
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hold til at sikre genkomsten af Guds rige på jord. På trods af dette kan der dog alligevel spores en 

grundlæggende diskontinuitet på tværs af Taylor og Fords udsagn, hvorfor de hver især synes at repro-

ducere to forskellige lokale diskurser. Dette kan nuanceres ved inddragelse af det analytiske blik, som 

stilles til rådighed gennem Kosellecks koncept om udviklingsbegreber. Selvom der kan spores kontinui-

tet mellem de fremanalyserede erfaringsrum hos Taylor og Ford, der begge diagnosticerer egoistisk 

adfærd som industrialismens primære patologi, rummer deres konstruerede forventningshorisonter 

varierende visioner for retningen samfundet og industrien må bevæge sig i, hvis denne patologi skal 

kureres. I Taylors udsagn dukker videnskabelig ledelse op som udviklingsbegreb, idet det konstitueres 

som midlet der kan reducere den tidslige forskel mellem det optegnede erfaringsrum og den ønskede 

fremtid. Herved loves der gennem Taylors koncept om videnskabelig ledelse en fremtid på vegne af det 

industrielle system, hvor der hersker effektivitet, harmoni samt et venskabeligt samarbejde mellem le-

delsen og arbejderne. En udvikling som initieres ovenfra og ned gennem virksomheders applicering af 

principperne for videnskabelig ledelse. I Fords udsagn er det erfaring, der fikseres som det primære 

udviklingsbegreb. Et udviklingsbegreb som lover en gradvis og kontinuerlig forbedring af samfundet, 

der vil medføre en styrket karakter både blandt individer og virksomheder og resultere i indsigten, at 

tjeneste bedre kan betale sig end egoisme. Dette blotlægger altså også en grundlæggende uenighed mel-

lem Taylor og Ford, når det kommer til tiltagene, der skal sikre industriens forbedring: Hvor Taylor 

mener, at principperne for videnskabelig ledelse, hvis appliceret korrekt, vil føre til en øjeblikkelig op-

timering af den industrielle effektivitet, er Ford mere reformskeptisk og tvivler på virkningen af denne 

slags abrupte brud. I stedet tror han mere pragmatiske på den tålmodige forbedring af tingenes tilstand 

initieret nedefra og op gennem det enkelte individs tiltagende mentale modenhed. Herved synliggøres 

der igen en social kamp om at definere og få indflydelse på, hvilken fremtid historien skal realisere og 

hvad der skal forstås som hjørnestenene i det amerikanske samfund.  
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5. CSR: Videreførelsen af kristne rationaler?  

Indeværende kapitel vil undersøge, hvordan de specifikke rationaler der er blevet fremanalyseret i de to 

foregående kapitler både videreføres, omformes og udfases, idet CSR begrebsliggøres for første gang 

og emergerer som et selvstændigt akademisk vidensfelt, der spreder sig fra USA til resten af verden fra 

1950’erne og frem. Denne udredning vil tage afsæt i Archie B. Carrolls (2008) bibliografi over de mest 

centrale tekster i forhold til udformningen og afgrænsningen af CSR, som det forstås og praktiseres i 

dag. Informeret af Carrolls arbejde vil dette kapitel således begrænse sig til et fokus på fire hovedaktø-

rer, der alle har spillet fremtrædende roller i arbejdet med at definere CSR og derfor fremstår som afgø-

rende for vores nutidige opfattelse af konceptet. Disse aktører tog del i den teoriafgrænsende vi-

densproduktion om CSR, der fandt sted i USA fra 1950’erne frem mod slutningen af 1970’erne før 

litteraturen om emnet fra 1980 og frem kom til at koncentrere sig om videreudviklinger og genfortolk-

ninger af de allerede eksisterende teorier (Carroll 2008:34). De fire aktører som danner udgangspunkt 

for dette kapitel, er henholdsvis Howard R. Bowen, Keith Davis, William C. Frederick og den amer-

kianske ’Committee for Economic Development’, som hver især vil blive nærmere introduceret når 

deres pointer fremlægges. Det er her relevant at henlede til Carrolls nuancering af, at konceptet om 

CSR i sine første år gik under betegnelsen ’Social Responsibility’ (SR), da den moderne virksomheds 

betydning og dominans endnu ikke havde sat sig igennem i 1950’erne og start 60’erne. Carroll påpeger 

dog, at såvel SR som CSR søger at svare på det samme grundlæggende spørgsmål: Hvilket samfundsan-

svar kan det rimeligvis forventes, at business påtager sig? (Ibid.:25). I den følgende udredning, samt i det 

samlede speciale, forstår jeg derfor CSR og SR som synonyme koncepter, hvorfor jeg for overskuelig-

hedens skyld vil holde mig til at bruge førstnævnte betegnelse.   

5.1 Socialt ansvar mellem laissez-faire liberalisme og socialisme 

Howard R. Bowen (1908-1989) anerkendes i flere sammenhænge som faderen til CSR, da han med 

hovedværket ’Social Responsibilities of the Businessman’, udgivet i 1953, var den første til eksplicit at 

begrebsliggøre og sætte fokus på forretningsmænds og virksomheders sociale ansvar (Carroll 2008:25). 

Bowen var en amerikansk økonom, der foruden diverse udgivelser med rødder i Keynes’ økonomiske 

principper, tjente som dekan og præsident på flere amerikanske universiteter. Herunder ’University of 

Illinois’ samt ’University of Iowa’ (Acquier et al. 2011:610).  

’Social Responsibilities of the Businessman’ blev udgivet på et tidspunkt, hvor den samtidige ka-

pitalisme i Bowens udlægning kunne betegnes som en blandingsøkonomi. Hermed mente han, at den 

daværende amerikanske økonomi primært bestod af elementer fra laissez-faire liberalismen og socialis-

men. Laissez-faire elementet kom til udtryk, idet datidens kapitalisme beskyttede den individuelle valg-
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frihed i forhold til produktion, forbrug, beskæftigelse og geografisk mobilitet. Relativt hertil bestod det 

socialistiske element i forekomsten af statslig regulering, kontrol, planlægning og ejerskab. Herved skul-

le blandingsøkonomien ifølge Bowen forstås som et forsøg på at forene laissez-faire filosofiens vægt-

ning af frihed og økonomisk fremskridt med den humanitære filosofis promovering af sikkerhed, ret-

færdighed og personlig udvikling (Bowen 2013:25f.). Bowen mente dog, at dette blandingsforhold fun-

gerede bedre i teorien end i praksis. En for stor vægtning af laissez-faire elementet resulterede i konflikt 

mellem individuelle og sociale interesser, hvilket kunne tilskrives individets manglende evne til at efter-

leve de moralske retningslinjer der var nødvendige for, at der kunne opnås acceptable sociale resultater. 

Således forhindrede for meget laissez-faire i Bowens optik den moralske konstituering af forretnings-

manden, hvilket potentielt kunne medføre bedragerisk adfærd og manglende respekt for arbejdernes 

rettigheder (Ibid.:20). I forebyggelsen af denne adfærd kunne Bowen dog omvendt iagttage en tendens 

til, at socialismen på faretruende vis vandt frem i det amerikanske samfund. Den tiltagende socialisme 

udgjorde ifølge Bowen en trussel mod den grundlæggende frihed og foretagsomme ånd, der indtil da 

havde kendetegnet det økonomiske liv i USA. Bowen var derfor af overbevisningen, at man i starten af 

1950’erne befandt sig ved en skillevej i den økonomiske historie: Der var behov for seriøse alternativer, 

som kunne retningsgive den amerikanske økonomi (Ibid.:26f.). Herved kommer der et erfaringsrum til 

syne hos Bowen, der udtrykker den samme kritik af henholdsvis laissez-faire liberalismen og socialis-

men, som Social Gosel bevægelsen brugte som afsæt til at argumentere for nødvendigheden af et tredje 

alternativ: Laissez-faire ofrer det sociale for individet, mens socialismen ofrer individet for det sociale 

og overser hermed, at en funktionel økonomisk orden har brug for begge komponeneter. For Bowen 

var begrebet, der lovede et økonomisk system med plads til både individualitet og socialitet, CSR.  

Ifølge Carroll (2008) markerede 1960’erne en signifikant stigning i antallet af akademiske publika-

tioner, der forsøgte at formalisere og mere præcist definere, hvad der skulle forstås ved CSR i kølvandet 

på 1950’ernes introduktion af begrebet. Med andre ord var 1960’erne årtiet, hvor CSR blev manifesteret 

som et selvstændigt vidensfelt i den akademiske ledelseslitteratur og de to mest indflydelsesrige bidrags-

ydere i denne periode var Keith Davis (1918-2002) og William C. Frederick (1925-) (Carroll 2008:27). 

Davis var professor i ledelse ved ’Arizona State University’ (Davis 1967:45), tjente som den nittende 

præsident af ’Academy of Management’ (Academy of Management u.å.) og ydede i Carrolls udlægning 

så væsentlige bidrag til de tidlige definitioner af CSR, at han kun overgås af Bowen, når det kommer til 

den uofficielle titel som CSR konceptets fader (Carroll 2008:27). I erfaringsrummet der kommer til syne 

i Davis’ udlægning af, hvorfor der opstod et behov for CSR, videreføres Bowens samt Social Gospel 

bevægelsen og de samfundsvidenskabelige tænkeres socialisme kritik. Ifølge Davis herskede der i star-

ten af 1960’erne en generel konsensus om, at ”the economic man” var død. Dette indebar, at medar-
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bejdere, forbrugere og borgere nu forventede, at der blev taget hensyn til andet end blot økonomiske 

overvejelser i det private erhvervsliv (Davis 1960:74). Derfor mente Davis, at forretningsmændene måt-

te acceptere og leve op til deres sociale ansvar, hvis de ville undgå at andre aktører, så som staten og 

fagforeninger, begyndte at blande sig i deres praksisser. Et samtidigt eksempel på, at virksomhedernes 

manglende vilje til at påtage sig et socialt ansvar ville resultere i øget statslig regulering, kunne ifølge 

Davis findes i udfordringen med at beskæftige den ældre del af arbejdsstyrken. Således havde de mang-

lende ansættelser af ledige arbejdere over femogfyrre medført, at diskrimination af arbejdere med ud-

gangspunkt i alder var ved at blive gjort forbudt ved lov. Derfor mente Davis, at det var op til forret-

ningsmændene selv at sikre bevarelsen af deres handlefrihed og forebygge en forstørrelse af staten ved 

at løfte det sociale ansvar, som blev forventet af dem. Herved kunne de lede ved eksempel og være med 

til at forme fremtiden frem for at være beklagende ofre for et mere restriktivt forretningsmiljø, hvis 

fremkomst de selv bar skylden for (Ibid.:73f.). Altså konstitueres der hos Davies et erfaringsrum, hvor 

offentlighedens ændrede forventninger til det private erhvervsliv stiller forretningsmændene over for et 

dilemma: Skal de ufortrødent fortsætte driften af deres virksomheder som hidtil og risikere at blive un-

derlagt øget statslig kontrol, eller skal de tage deres skæbne i egne hænder og lede ved eksempel gen-

nem socialt ansvarlige praksisser? Herved dukker CSR, som hos Bowen, op som et koncept, der kan 

modarbejde fremkomsten af øget statslig intervention i markedet. Yderligere kan der i Davies påpeg-

ning af, at forretningsmændene må lede ved eksempel spores kontinuitet til Gladdens udlægning af, at 

det netop var arbejdsgivernes ansvar at gå forrest og agere moralsk, hvis det industrielle system skulle 

realisere sit fulde potentiale.  

Hvor Davies fremlægger CSR som et middel, der kan holde staten fra døren, tager Frederick sit 

afsæt i den modsatte grøft ved at videreføre koblingen mellem laissez-faire liberalismens utilstrækkelig-

hed og CSR konceptets opkomst. Frederick er professor emeritus i business administration ved ’Univer-

sity of Pittsburgh’, og har blandt andet være dekan for selvsamme universitet, tjent som præsident for 

’The Society of Business Ethics’ og været konsulent for ’The Ford Foundation’ (University of Pitts-

burgh u.å.). I Fredericks udlægning emergerede CSR som et koncept, der kunne bidrage til besvarelsen 

af de to grundlæggende problemstillinger, som blev rejst med laissez-faire liberalismens kollaps:  

 
(…) the collapse of laissez faire posed a giant intellectual conundrum for social theorists: How could a so-

ciety with democratic traditions and democratic aspirations rationalize the growing amounts of power ac-

cruing to businessmen? And how could that power be channeled into socially-useful functions without driv-

ing the populace into some Orwellian nightmare of 1984 proportions? (Frederick 1960: 55).  
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I ovenstående citat kommer der således et erfaringsrum til syne hos Frederick, hvor laissez-faire libera-

lismens kollaps har medført et intellektuelt vakuum, der rejser spørgsmål om, hvordan de voksende 

virksomheders tiltagende ressourcer og indflydelse kan kanaliseres i en retning, så de bidrager til sam-

fundets sociale orden i stedet for at skade den. CSR dukker herved op som et udviklingsbegreb, som 

lover svar på disse spørgsmål og udstikker en ny retning for den økonomiske orden.  

I Carrolls (2008) udlægning markerede 1970’erne en periode, hvor et utal af mere praksisoriente-

rede CSR udgivelser så dagens lys. Herved løsrev diskussionen vedrørende virksomheders sociale an-

svar sig også fra at være et primært akademisk anliggende, idet flere udgivelser nu beskæftigede sig med 

hvordan virksomheder kunne planlægge i forhold til CSR, organisere i forhold til CSR, kvantificere 

deres sociale præstationer samt institutionalisere politikker for social ansvarlighed (Carroll 2008:34). En 

af de væsentligste aktører i denne udvikling var den amerikanske ’Committee for Economic Develop-

ment’ (CED), som bestod af såvel akademikere som praktiserende forretningsmænd. CED blev stiftet i 

1942 af nogle af datidens mest indflydelsesrige forretningsmænd med henblik på at udvikle en bæredyg-

tig amerikansk økonomi i kølvandet på Anden Verdenskrig. Siden har CED konsolideret sig som en 

upartisk, non-profit organisation, der søger at fremme en bæredygtig kapitalisme og langsigtet økono-

misk vækst ved at influere lovgivningen og de gældende praksisser på området (CED u.å.). CED iagttog 

i starten af halvfjerdserne, hvordan den sociale kontrakt mellem virksomheder og samfund var i gang 

med at ændre sig. Således udgav de i 1971 en politisk erklæring, der tilkendegav forekomsten af en tilta-

gende konsensus i samfundet om, at adresseringen af USA’s sociale problemer måtte prioriteres højere 

end nogensinde. Herved søgte CED at udforme et indspark i debatten, der placerede sig mellem to 

yderpunkter: Et yderpunkt der vækker genklang til Friedman ved at hævde, at virksomheders fornem-

meste ansvar er at producere et maksimalt overskud og et yderpunkt der hævder, at virksomheder har 

det primære ansvar for at løse hovedparten af alle sociale problemer i samfundet (CED 1971:8). I for-

længelse heraf påpegede CED, at virksomheders mest basale formål er at tjene samfundets behov til 

samfundets tilfredsstillelse. Historisk set drejede dette behov sig om at tilfredsstille folkets behov for 

varer og ydelser ved at sørge for jobs, købekraft og en blomstrende økonomi. Ifølge CED var det ame-

rikanske samfunds behov og forventninger til virksomhederne dog i gang med at ændre sig, da der 

spredte sig en opfattelse i befolkningen af, at den sociale orden var røget ud af balance. Det private 

erhvervsliv måtte derfor yde en indsats for at sikre, at balancen blev genoprettet. For CED var CSR 

konceptet, der kunne hjælpe virksomhederne i denne proces ved at vise, at deres private og  samfundets 

sociale interesser fint kunne sameksistere (Ibid.:10;12f.). Hos CED kommer der således et erfaringsrum 

til syne, hvor samfundet, som det også påpeges hos Bowen, står ved en skillevej: Der breder sig en sti-
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gende opmærksomhed i samfundet om, at det er på vej ud af en forkert social tangent og CSR konsti-

tueres som konceptet, der kan forebygge denne udvikling og genoprette den sociale orden.  

Altså synes der, med forskellige betoninger, at blive konstitueret et overordnet erfaringsrum gen-

nem de fire aktørers artikulationer, der viderefører et grundlæggende rationale hos Social Gospel bevæ-

gelsen og de samfundsvidenskabelige meddebattører. Dette kommer til syne, idet der ytres en bekym-

ring for både laissez-faire liberalisme og socialisme og artikuleres et behov for et tredje alternativ. Her-

ved kommer der et diskursivt mulighedsfelt til syne, der sandsynliggør udsagn som henviser til en a 

priori præmis om, at laissez-faire liberalismen producerer egoistiske subjekter, der forhindrer oprethol-

delsen af en fyldestgørende social orden, mens socialismen producerer handlingslammede subjekter, 

hvis frie vilje hæmmes af en for høj grad af statslig intervention i markedet. Herved former den lokali-

serede diskurs også en forventningshorisont, der konstruerer den ønskede fremtid som en tilstand, hvor 

kapitalismen simultant faciliterer individuel autonomi og opretholder en konstruktiv social orden. En 

udvikling CSR lover på vegne af samfundet. 

5.2 Afgrænsningen af et koncept om virksomheders sociale ansvar 

Ifølge Bowen skulle titlen på hans CSR definerende udgivelse ’Social Responsibilities of the Busines-

sman’ forstås på nedenstående vis. Business skal i denne kontekst opfattes som en henvisning til de flere 

hundrede store virksomheder, som på daværende tidspunkt gik under betegnelsen big business, hvorfor 

businessmen henviser til lederne af disse virksomheder (Bowen 2013:6.): 

 
It refers (læs: titlen) to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or 

to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society. (…) 

It is assumed (…) that as servants of society , they must not disregard socially accepted values or place 

their own values above those of society. (Ibid.).  

 
Altså kommer der her en tidlig forståelse af CSR til udtryk, der ligesom Ford og tænkerne som diskute-

rede med afsæt i Social Gospel bevægelsens synspunkter, fremhæver væsentligheden i tjeneste ved at 

konstituere markedets mest indflydelsesrige aktører, forretningsmændene, som samfundets tjenere. I 

forlængelse heraf påpegede Bowen, at den protestantiske lære stillede en række handlingsanvisende 

principper til rådighed for forretningsmanden, der ønskede at leve op til sit sociale ansvar og samtidig 

opfylde sine forpligtelser som en god kristen. Blandt disse principper fandtes netop det Social Gospel 

og Ford klingende budskab om, at forretningsmandens primære bekymring bør være at tjene samfun-

det, hvorfor maksimeringen af profit ikke kan stå alene som en virksomheds ufravigelige mål. Yderlige-
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re ville disse principper ifølge Bowen gøre forretningsmanden opmærksom på, at alle mennesker har en 

værdi i sig selv. En holdning som skulle skinne igennem i lederens omgang med ansatte, kunder, leve-

randører og konkurrenter; i lederens anerkendelse af, at det er moralsk forkasteligt at diskriminere på 

baggrund af køn, race, religion og politisk ståsted samt i lederens facilitering af, at alle ansatte blev til-

budt lige vilkår for personlig udvikling (Bowen 2013:39ff.). Hermed kan det iagttages, hvordan den 

første begrebsafgrænsning af CSR eksplicit støtter sig til kristne rationaler, som også influerede regulari-

teten i spredningen af fremsatte udsagn belyst i de to foregående kapitler: Social Gospel bevægelsen, 

deres samfundsvidenskabelige meddebattører, Ford og Taylor artikulerede ligeledes, på forskellig vis, 

overbevisningen om, at det enkelte individ har en værdi i sig selv og at dets personlige og åndelige ud-

vikling derfor må sikres gennem fordelagtige vilkår. Yderligere har Bowen, ligesom Ford, et blik for at 

tjeneste og profit ikke udelukker hinanden. Således påpegede Bowen, at en virksomheds eksistens og 

mulighed for at tjene samfundet afhænger af dens evne til at generere profit. Skaber virksomheden ikke 

et tilstrækkeligt økonomisk overskud, vil den heller ikke kunne garantere arbejderens vilkår eller facilite-

re muligheden for selvudvikling på fyldestgørende vis. Opnåelsen af profit må derfor forstås som en 

forudsætning for, at en virksomhed kan opfylde sine forpligtelser over for samfundet (Ibid.:48).  

Skulle CSR for alvor sætte sig igennem som en effektiv kraft i samfundet, fandt Bowen det nød-

vendigt, at den enkelte forretningsmand tilegnede sig en kaldsfølelse i forhold til sit arbejde: Han måtte 

acceptere, at hans arbejde, qua den medfølgende status i og indflydelse på samfundet, netop var et kald 

og at det indebar en forpligtelse over for det sociale (Ibid.:135). Hermed påpegede Bowen, at en stor 

virksomhed må forstås som et center, der udsender indflydelse i stadigt større cirkler: Den inderste, 

første cirkel består af medarbejderne, hvis liv er struktureret omkring virksomheden; den anden cirkel 

udgøres af aktionærer, kunder og leverandører, som er direkte påvirket af virksomhedens handlinger, 

men ikke fuldt ud afhængige af disse; den tredje cirkel udfyldes af beboerne i virksomhedens lokalsam-

fund, som må indånde den forurenede luft eller se på de forfaldne faciliteter, hvis virksomheden er dår-

ligt ledet; den fjerde cirkel består af virksomhedens konkurrenter og endeligt består den yderste, femte 

cirkel af den almene offentlighed, der må lide under de sociale konsekvenser af dårlig virksomhedsle-

delse så som økonomisk ustabilitet, fattigdom og stridigheder (Ibid.:136). Hos Bowen forstås virksom-

heden derfor som en beboer og nabo i dens lokalsamfund, hvorfor den må leve op til de samme for-

pligtelser og varetage de samme opgaver som en hvilken som helst anden ansvarlig nabo. Yderligere må 

virksomheden internt sørge for medarbejdernes velvære og tilbyde dem muligheder for at styrke deres 

selvudvikling. Bowen mente dog ikke, at dette udelukkende skulle opfattes som et udtryk for altruisme, 

da et godt omdømme i lokalsamfundet og gode medarbejderrelationer også skaber økonomiske fordele 

for en virksomhed: Det øger arbejdernes moral, forbedrer relationer til offentligheden og letter adgan-
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gen til embedsmænd og andre ledende skikkelser i nærmiljøet (Bowen 2013:63). De store virksomhe-

ders status og indflydelse i samfundet betød ifølge Bowen, at forretningsmændene havde en direkte 

indflydelse på den amerikanske økonomi. De måtte derfor være bevidste om, at beslutninger truffet ud 

fra deres egne snævre interesser ikke nødvendigvis gavnede den samlede økonomi. Derfor var det i 

Bowens optik afgørende, at den enkelte forretningsmand forstod og tog aktivt hensyn til samfundets 

sociale interesser i sine handlinger (Ibid.:29).  

I Davis’ begrebsafgræsning af CSR reartikuleres overbevisningen om, at virksomheder vil under-

grave deres eget eksistensgrundlag, hvis ikke de først og fremmest prioriterer opfyldelsen af deres øko-

nomiske mål (Davis 1960:73). I overensstemmelse med dette opfattede Davis overordnet CSR, som 

beslutninger og handlinger der tages af årsager, som helt eller delvist rækker ud over en virksomheds 

direkte økonomiske interesser (Ibid.:70). Mere specifikt mente han i forlængelse heraf, at virksomheders 

sociale ansvar kan opsummeres i en enkelt sætning: ”To fulfill the human dignity, creativity, and poten-

tial of free men.” (Ibid.:76). Yderligere forekommer der også et diskursivt skifte hos Davis i forhold til 

Bowens CSR definition, idet han eksplicit indfaser et virksomhedsperspektiv. Således påpegede Davis, 

at CSR ved at træde et skridt tilbage og fokusere på, hvordan virksomheders handlinger influerer det 

samlede sociale system, adskiller sig fra tidligere religiøse og filosofiske teorier om de etiske konsekven-

ser af ét individs handlinger relativt til andre individers interesser. Hermed indførte han også et skel 

mellem forretningsmandens personlige og professionelle liv: Det har ingen social effekt, hvis forret-

ningsmanden lever en forbilledlig tilværelse i sit personlige liv, men fortsætter med at retfærdiggøre sin 

virksomheds forurenende adfærd i sit professionelle virke (Davis 1967:46). Davis påpegede derfor, at 

forretningsmændene måtte tage hensyn til ”the Iron Law of Responsibility”: De som ikke tager ansvar 

for deres magt, vil før eller siden miste den (Ibid.:49). Derfor var Davis af opfattelsen, at virksomheders 

sociale magt må modsvares af et tilsvarende socialt ansvar, hvis de vil undgå øget statslig regulering 

(Davis 1960:71). Davis understregede dog, at virksomhederne ikke skulle forstås som de eneste kilder 

til initiativ i det sociale system, hvorfor det, som nogle havde en tendens til, ville være urimeligt at til-

skrive dem et større ansvar end staten, når det kom til udbuddet af velfærdsydelser (Davis 1967:49).  

I sin nuancering af hvordan konceptet om CSR kunne være med til at besvare nogle af de 

spørgsmål, der var blevet rejst til den økonomiske og sociale orden som følge af laissez-faire liberalis-

mens kollaps, oplistede Frederick fem kriterier, som en fyldestgørende CSR teori måtte bygges op om-

kring. For det første skulle teorien baseres på et værdimæssigt grundlag, der tog hensyn til datidens sti-

gende fokus på nødvendigheden af en social effektiv økonomisk produktion og fordeling. Ifølge Frede-

rick refererede ”the social responsibilities of the businessman” derfor først og fremmest til forret-

ningsmandens overordnede ansvar for at bidrage til indfrielsen af et økonomisk system, der levede op 
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til offentlighedens forventninger. Forventninger der lød på, at samfundets økonomiske og menneskeli-

ge ressourcer måtte anvendes til at opnå brede sociale mål og ikke blot til at indfri private personer og 

virksomheders snævre interesser (Frederick 1960:59f.). For det andet måtte en fyldestgørende CSR teori 

tage udgangspunkt i de nye koncepter om ledelse og administration, som vandt frem i samtiden. Dette 

indebar en opfattelse af virksomhedslederen, som koordinator, planlægger og holdspiller. I Fredericks 

optik skulle lederen derfor rekonstruere sit selvbillede ved at reducere betydningen af status og autoritet 

i sin omgang med virksomhedens ansatte. Således måtte lederen anlægge en nænsom og opmærksom 

tilgang til sine medarbejderne og facilitere, at deres arbejdsopgaver bidrog til opfyldesen af ’det gode liv’ 

(Ibid.:60). Det tredje kriterium bestod i anerkendelsen af, at det eksisterende økonomiske system var et 

produkt af historien og en videreførelse af kulturelle traditioner. Ifølge Frederick var det derfor umuligt 

at komme uden om profitmotivet, som havde konditioneret forretningsmændenes handlinger indtil da. 

I stedet for at afvise betydningen af dette motiv måtte en succesfuld CSR teori indebære overvejelser 

om, hvordan profitmotivet kunne retningsgives og bruges konstruktivt til at fremme samfundets sociale 

interesser (Ibid.). For det fjerde måtte CSR konceptet i Fredericks udlægning inkludere en anerkendelse 

af, at den individuelle forretningsmands adfærd blev konditioneret af hans sociale rolle i forretningslivet 

og samfundet, hvilket havde to konsekvenser: Uagtet hvor noble den enkelte forretningsmands intenti-

oner var, ville han ofte være ude af stand til at gøre en signifikant social forskel for samfundet i sin hel-

hed og yderligere ville han ofte være motiveret til at tage beslutninger, som stred mod de værdier han 

hævdede at leve ud fra (Ibid.:60f.). Dette ledte Frederick til sit femte og sidste kriterium: En fyldestgø-

rende definition af CSR må have blik for, at social ansvarlig virksomhedsadfærd ikke kan produceres 

automatisk fra den ene dag til den anden. Der er ingen magiske formularer som i sig selv garanterer de 

sociale resultater, som offentligheden ønsker. I stedet måtte implementeringen af CSR i samfundet iføl-

ge Frederick opfattes som en tålmodig proces, der støttede sig til videnskabens fremskridt på området. 

Således påpegede han, at udbredelsen af CSR ville forekomme lettere i takt med, at socialvidenskaben 

udviklede den eksisterende viden om menneskelige institutioner og adfærd. Hermed ville akkumulerin-

gen af viden omkring menneskeheden gøre det muligt at adressere nogle af de problemer, som knyttede 

sig til virksomheders ansvarlighed (Ibid.:61).  

Herved kan det iagttages, hvordan Frederick reproducerer, men samtidig nuancerer, CSR diskur-

sen, som cirkulerer mellem Bowen og Davis og formes med lokale variationer i deres udsagn. Således 

har de alle tre blik for, at profitmotivet blandt forretningsmænd ikke nødvendigvis skal opfattes egoi-

stisk, men at det tværtimod har et potentiale i forhold til at fremme samfundets sociale interesser, hvis 

offentligheden skaber et incitament for dette ved at anerkende og belønne virksomheders sociale ind-

sats. Yderligere lægger både Bowen, Davis og Frederick, lig Taylor, Social Gospel bevægelsen og de 
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samfundsvidenskabelige tænkere, vægt på, at forretningsmanden må rekonstruere sit selvbillede og ind-

gå i en venskabelig relation med sine medarbejdere samt facilitere deres selvudvikling. Der synes dog 

også at være noget nyt på spil i Fredericks definition af CSR, idet han påpeger at den individuelle for-

retningsmand er fejlbarlig, og at den succesfulde implementering af CSR i det private erhvervsliv er en 

tålmodig proces, som må støtte sig til indsamlingen af erfaring og den akademiske vidensproduktion på 

området. Herved kan der spores kontinuitet til Fords filosofi, hvor det netop var den løbende tilegnelse 

af erfaring og ny viden, som ville muliggøre den gradvise optimering af det industrielle system.  

I CED’s definition af CSR videreføres der flere elementer fra Bowen, Davis og Fredericks af-

grænsninger af konceptet. Således argumenterede de som del af deres politiske erklæring om emnet for, 

at CSR består i virksomheders konstruktive bidrag til faktorer så som elimineringen af fattigdom, sik-

ringen af lige muligheder for alle i forhold til at realisere deres fulde potentiale, tilstrækkeligt med jobs 

og karrieremuligheder i alle dele af samfundet samt skabelsen af beboelige lokalsamfund med rimelige 

boligforhold, sikre gader, effektive transportmuligheder og gode kulturelle og udannelsesmæssige tilbud 

(CED 1971:13). I forlængelse af dette påpegede CED, lig Bowen, at virksomhederne i takt med deres 

vokseværk udviklede et tiltagende netværk af aktører, hvis velfærd hang sammen med den enkelte virk-

somheds ageren og hvis støtte var afgørende for virksomhedens succes. Foruden aktionærer og medar-

bejdere inkluderede dette netværk kunder, forbrugere, leverandører og naboer i virksomhedens lokal-

samfund (Ibid.:19f.). Derfor mente CED også, at de store virksomheder havde tilføjet øget respekt og 

anerkendelse i offentligheden til deres langsigtede mål foruden overlevelse og vækst. Ifølge CED frem-

stod vækst derfor ikke længere som et eksklusivt mål i sig selv, men som et middel og en motiverende 

kraft i forhold til at opnå bredere sociale mål (Ibid.:22). Således var CED af overbevisningen, at virk-

somhedernes rolle i realiseringen af samfundets sociale mål, som følge af offentlighedens stigende for-

ventninger hertil, havde spredt sig til tre ansvarscirkler: Indercirklen inkluderede det basale ansvar for 

den effektive udførelse af den økonomiske funktion i form af produkter, jobs og økonomisk vækst. 

Den midterste cirkel bestod i ansvaret for at udføre denne økonomiske funktion med en fintfølende 

opmærksomhed over for de skiftende sociale værdier og prioriteter i samfundet så som bevarelsen af 

miljøet og forbedringen af medarbejderrelationer. Endeligt indebar den yderste og nyeste cirkel virk-

somheders ansvar for at involvere sig i den aktive forbedring af den sociale orden (Ibid.:15). Den yder-

ste cirkel blev ifølge CED aktualiseret af, at samfundet i stigende grad begyndte at vende sig mod virk-

somhederne for at få hjælp til store sociale problemer så som fattigdom og urban fordærv. Dette skyld-

tes ikke, at offentligheden entydigt opfattede virksomhederne som skyldige i disse problemer, men at 

der herskede en opfattelse af, at store virksomheder besad de nødvendige ressourcer og færdigheder, 

der kunne gøre en kritisk forskel i løsningen af dem. Derfor var der en udpræget tendens til at bede 
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virksomheder om hjælp til at rette op på de negative sociale konsekvenser, som for eksempel ineffektiv 

statslig intervention havde resulteret i (CED 1971:16). I forlængelse heraf påpegede CED, at dette også 

havde åbnet statens øjne for det private erhvervslivs potentiale i forhold til at aflaste den offentlige sek-

tor i håndteringen af sociale problemer. Således havde den amerikanske regering siden starten af 

1960’erne søgt at skabe incitament for virksomheder til at påtage sig en stigende mængde af sociale 

opgaver, som tidligere var blevet opfattet som statens eksklusive ansvar. Herunder oplæring af ressour-

cesvage personer, genopbygning af ghettoer og vejledning samt støtte til minoriteter, der ville starte 

egen virksomhed (Ibid.:50). Denne privatisering af den offentlige sektor reflekterede i CED’s udlæg-

ning statens og offentlighedens accept af en række væsentlige forhold. Disse forhold inkluderede blandt 

andet anerkendelsen af, at målene for det amerikanske samfund kun kan opnås gennem et gennemgri-

bende samarbejde mellem stat, industri og uddannelse; at virksomheder med deres over-/underskuds 

disciplin har et særligt signifikant potentiale for udførelsen af sociale programmer, da denne disciplin 

har en påvist effekt i forhold til virkningsfuldt at varetage samfundets opgaver; samt at udsigten til pro-

fit er den eneste effektive måde at motivere private virksomheder til at udnytte deres ressourcer og 

egenskaber i et omfang, der vil gøre en forskel i arbejdet for socialt fremkridt. Derfor var det ifølge 

CED statens opgave, at skabe markedsvilkår som kunne opmuntre virksomheder til at engagere sig i 

offentlige anliggender (Ibid.:51). Med andre ord måtte staten og det private erhvervsliv indgå i et part-

nerskab, hvor de private virksomheder afhjalp staten med en række sociale opgaver, hvis staten til gen-

gæld belønnede dette med gunstige markedsvilkår (Ibid.:59).   

Altså kan der iagttages en regularitet i spredningen af udsagn på tværs af Bowen, Davis, Frede-

ricks og CED’s afgrænsninger af, hvad der skal forstås ved CSR. Således synes der, at være en grund-

læggende enighed om at virksomheders sociale ansvar knytter sig til handlinger, der rækker ud over 

deres snævre økonomiske interesser samtidig med, at det omvendt også anerkendes at genereringen af 

profit er et eksistensvilkår for virksomheder og at profitmotivet har et særligt potentiale i forhold til at 

engagere det private erhvervsliv i den effektive varetagelse af sociale opgaver. Denne idé om en mulig 

sameksistens og gensidig forstærkning mellem profit og socialitet vil blive udfoldet i det følgende.  

5.3 CSR: Profit og socialitet?  

Ifølge Bowen var det en fejlslutning, at etisk adfærd påkrævede en undertrykkelse af egne interesser og 

en opofrelse af det individuelle. Således så han ingen forhindringer for, at individets interesser kunne 

gøres synkrone med det sociales interesser. I forlængelse heraf påpegede Bowen, at det økonomiske 

system spillede en afgørende rolle i denne synkronisering og betegnede det som en af økonomiens for-

nemmeste opgaver at udvikle sociale arrangementer, som kunne facilitere dette (Bowen 2013:14). På 
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tværs af Bowens udsagn kan det iagttages, at han konstituerer CSR som et sådant arrangement, der har 

potentialet til at muliggøre sameksistensen mellem en styrket individualitet og social orden. CSR kon-

ceptets facilitering af denne sameksistens sætter sig igennem på to niveauer i Bowens artikulationer: 

Både internt i forhold til medarbejderens relation til virksomheden og eksternt i forhold til virksomhe-

dens relation til samfundet i sin helhed. Hvad angår førstnævnte relation påpegede Bowen, at forret-

ningsmændene med omfavnelsen af deres sociale ansvar var begyndt at indse, at de havde to primære, 

gensidigt forstærkende forpligtelser i forhold til deres medarbejdere: At skabe et personligt arbejdsmiljø 

og sikre gode vilkår for selvudvikling. Skabelsen af et personligt arbejdsmiljø bestod ifølge Bowen i, at 

etablere ansigt til ansigts relationer og en generel venskabelig atmosfære internt i virksomheden. Dette 

indebar blandt andet, at ledere samt mellemledere måtte opfatte deres underordnede som samarbejds-

partnere og udvise venskabelige kvaliteter så som omsorg, forståelse, betænksomhed, respekt og rime-

lighed i omgangen med dem. Denne venskabelige atmosfære skulle hjælpes på vej gennem forretnings-

mandens anerkendelse af, at det var enhver medarbejders ret at udvikle sit bedste jeg. En anerkendelse 

der kunne praktiseres gennem tiltag så som forfremmelser, decentralisering af beslutninger og uddan-

nelse (Bowen 2013:62). Altså kan det iagttages, hvordan den enkelte medarbejders mulighed for at styr-

ke sin individualitet gennem sit arbejde antages at bidrage til en harmonisk social orden mellem over- 

og underordnede internt i den enkelte virksomhed, hvilket igen forventes at forbedre medarbejderens 

vilkår for selvudvikling. Med andre ord kan der iagttages en forventning om, at medarbejderen simul-

tant vil styrke sin individualitet og bidrage til skabelsen af et harmonisk arbejdsmiljø ved at hengive sig 

til og tænke sin identitet gennem virksomheden. Yderligere antages summen af mægtiggjorte og entusi-

astiske medarbejdere på tværs af virksomhederne også at styrke den overordnede sociale orden i sam-

fundet gennem produktionen af harmoni frem for stridigheder mellem arbejdsmarkedets aktører, hvil-

ket igen forventes at forbedre arbejderens vilkår for at udvikle sit bedste jeg (Ibid.:63f.). Herved kan der 

på ny iagttages kontinuitet til nogle af de rationaler, som gennemstrømmede og konditionerede regulari-

teten i spredningen af fremsatte udsagn hos Social Gospel bevægelsen, de samfundsvidenskabelige tæn-

kere og Taylor. Dette kommer til udtryk i den videre udfoldelse af rationalet, der også kunne iagttages i 

det foregående afsnit, som fremhæver kammeratlige relationer og samarbejde mellem ledelse og arbej-

dere samt faciliteringen af arbejderens selvudvikling, der ligeledes stod centralt hos Ford, som afgøren-

de ingredienser i et effektivt og harmonisk økonomisk system.  

I forlængelse af denne kontinuitet er det interessant, hvordan Bowen i sin udredning af virksom-

hedens potentiale i forhold til at styrke samfundets sociale orden kritiserer det angreb på profitmotivet, 

som han særligt mente blev formuleret blandt moralister og religiøse ledere. Som nævnt tidligere var 

Bowen her af opfattelsen, at generering af profit må forstås som en grundlæggende forudsætning for 
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udøvelsen af CSR: Uden positive tal på bundlinjen har virksomhederne hverken de økonomiske res-

sourcer eller indflydelsen til at gøre en signifikant social forskel i samfundet. Derfor forstod Bowen 

heller ikke jagten på profit som ensbetydende med egoisme (Bowen 2013:143). Han mente således, det 

skulle opfattes som et særdeles positivt vilkår, at forretningsmandens private interesser var sammenfal-

dende med samfundets sociales interesser inden for flere signifikante områder, da handlinger som søger 

at fremme sociale interesser bliver mere pålidelige og effektive, hvis de forstærkes af private interesser 

(Ibid.:68). Altså synes der at forekomme en omformning af det videreførte rationale omhandlende den 

gensidigt forstærkende relation mellem individets frie vilje og fremkomsten af en styrket social orden. 

En omformning der består i, at rationalet nu også indebærer et blik for, at vekselvirkningen mellem 

individuel autonomi og socialitet knytter sig til forretningsmandens jagt på økonomisk profit, der her-

ved ikke skal forstås som et udelukkende egoistisk motiv. I Bowens udsagn konstitueres den ansvarlige 

forretningsmand således som et strategisk subjekt, der formår at skabe balance mellem sine private og 

det sociales interesser ved på den ene side at maksimere det økonomiske afkast af sin virksomhed og på 

den anden side sætte dette afkast i spil, så det gør en social forskel i samfundet. En forskel som igen 

forventes at gavne forretningsmandens private interesser gennem de økonomiske og politiske fordele, 

som et forbedret omdømme vil medføre. Derfor tilskrev Bowen ligeledes offentligheden en afgørende i 

forhold til at holde virksomheder op på deres handlinger og forlange høje moralske standarder i deres 

praksisser. Ifølge Bowen ville det falde offentligheden helt naturligt at påtage sig denne rolle, da han 

mente at kunne iagttage en evolution i amerikanernes holdninger til sociale spørgsmål, hvilket var i gang 

med at realisere et forbedret socialt klima. Hermed kan der igen spores kontinuitet til den gensidigt 

forstærkende dobbeltbevægelse mellem individualitet og socialitet. Denne gang i forhold til forret-

ningsmandens og virksomhedens rolle i samfundet: På den ene side har forretningsmanden selv, ud fra 

sine egne interesser, været med til at initiere fremkomsten af et forbedret socialt klima ved at tilbyde 

bedre vilkår til sine ansatte og yde en indsats i lokalsamfundet. På den anden side har fremkomsten af 

dette forbedrede sociale klima resulteret i, at offentligheden stiller endnu højere krav til virksomheder-

nes sociale ansvarlighed, hvorfor det bliver i forretningsmandens egen interesse at efterleve disse krav 

for at undgå trusler om statslig kontrol (Ibid.:68;75). Hermed synes Bowen gennem sin udlægning af 

CSR ligeledes at videreføre det kristent funderede rationale om, at Gud har indskrevet fremskridt som 

en forudbestemt retning i historien. Et fremskridt der her forventes at realisere en gradvis styrket social 

orden. Der synes dog også at komme et nyt markant rationale til syne i Bowens udsagn, der indebærer 

en bestemt fiksering af relationen mellem virksomhed og offentlighed. En fiksering som positionerer 

offentligheden som et konstitutivt ydre, der forventes at fastholde forretningsmænd og virksomheder i 

en moralsk forankret selvstyring. Ifølge Bowen afhang den succesfulde implementering af CSR i virk-
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somhedspraksisser af, at forretningsmændene havde et motiv til at underlægge sig de medfølgende mo-

ralske standarder, hvilket de ville have i det øjeblik offentligheden krævede at de fulgte disse standarder 

og straffede dem, hvis de lod være. Hvis ikke der herskede en bred social accept af de gældende normer 

for CSR ville forretningsmændene heller ikke have et incitament til at overholde dem: De ville hverken 

bevare eller forbedre deres omdømme ved at handle socialt ansvarligt eller tabe status, hvis de forsømte 

dette (Ibid..:138). Selvom Bowen opfattede virksomheder som private, da de er ikke-statslige, mente 

han omvendt også at de må forstås som offentlige, idet deres aktiviteter berører alle. Derfor påpegede 

Bowen også, at offentligheden har ret til at vide: ”(…) how the managers, who call themselves ”trus-

tees,” have discharged their trusts.” (Ibid.:159). Hermed understregede Bowen nødvendigheden af om-

fattende, offentligt tilgængelige afrapporteringer vedrørende private virksomheders foretagender (Ibid.). 

En opfordring som jævnfør specialets indledning er blevet videreført gennem utallige nationale og 

transnationale tiltag. Herunder FN’s Global Compact initiativ.  

Selvom Frederick har blik for, at profitmotivet har et særligt potentiale i forhold til at fremme en 

social agenda går han ikke videre i dybden med, hvordan private og sociale interesser kan tjene og for-

stærke hinanden i sine første udgivelser om virksomheders sociale ansvarlighed (Frederick 1960:60). 

Dette belyses til gengæld hos Davis, der heller ikke så nogle forhindringer for, at virksomheders private 

og samfundets sociale interesser kunne sameksistere og facilitere hinanden gensidigt. Således påpegede 

han, at forretningsmændene ved at forfølge deres egne professionelle interesser kunne have en positiv 

indflydelse på den offentlige velfærd ved at bidrage til en økonomisk udvikling, der sikrede fuld beskæf-

tigelse, modvirkede inflation og bevarede en sund konkurrence. Yderligere var Davis af opfattelsen, at 

denne udvikling ville blive forstærket, hvis forretningsmændene samtidig omfavnede deres sociale an-

svar for, at fremme udviklingen af menneskelige værdier i samfundet via et arbejdsmiljø præget af mo-

ral, samarbejde og mulighed for selvrealisering (Davis 1960:70f.). Altså kan der iagttages kontinuitet til 

Bowens udlægning af samme bevægelse: Hvis den enkelte virksomhed følger sine egne økonomiske 

interesser, vil det også simultant bidrage til realiseringen af sociale interesser i form af en styrket social 

orden både internt i virksomheden og i samfundet. Denne sociale orden vil igen forstærke virksomhe-

dens økonomiske præstationer gennem skabelsen af mere engagerede medarbejdere, der hengiver sig til 

og tænker deres identitet gennem virksomheden. Derfor var det ifølge Davis også i forretningsmandens 

egen interesse, at påtage sig et øget socialt ansvar ved for eksempel at gøre arbejdet meningsfuldt for 

sine medarbejdere, udvikle dem mod deres fulde potentiale og opmuntre dem til at agere frit og kreativt 

(Ibid.:76). Således var essensen af CSR ifølge Davis, at forretningsmanden tjente sin virksomheds inte-

resser bedst ved at tjene samfundets sociale interesser og bidrage til en sund social orden, da et funktio-

nelt forretningssystem ikke kunne eksistere i et sygt samfund (Davis 1967:46). Davis var herved af op-
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fattelsen, at CSR allerede var i gang med at bidrage til skabelsen af et pluralistisk samfund, hvor private 

og offentlige interesser ville forstærke hinanden gensidigt:  

 
A pluralistic society, therefore, is a social system in which diverse groups maintain autonomous participa-

tion and influence in the social system; it connotes a concurrent private freedom and public responsibility. 

Pluralism - and the private freedom from which it arises - is a basic cause of our growing interest in social 

responsibility. (Davis 1967:46).  

 
I forlængelse heraf påpegede Davis, at virksomhedslederne måtte gå forrest og facilitere opretholdelsen 

af det pluralistiske samfund ved at omfavne deres sociale ansvar. Hvis der herskede socialt kompetente 

ledere ville der også herske et socialt kompetent forretningssystem, hvis produktivitet ville bidrage til 

indfrielsen af menneskets fulde potentiale (Ibid.:50). Herved viderefører Davis igen rationalet, der lige-

ledes artikuleres hos Gladden, om, at arbejdsgiverne må lede ved eksempel. Yderligere kan det, som hos 

Bowen, iaggtages, at et af de centrale rationaler som emergerede i debatten mellem Social Gospel bevæ-

gelsen og de samfundsvidenskabelige tænkere videreføres og omformes. Således kan der spores konti-

nuitet til rationalet om, at der hersker en gensidigt forstærkende vekselvirkning mellem individuel auto-

nomi og social orden. Dette rationale omformes dog ligeledes i Davis’ udsagn, så det også inkluderer et 

blik for, at den enkelte aktørs private interesse i profit og opfyldelsen af samfundets sociale interesser 

har potentialet til at forstærke hinanden. Jævnfør dette rationale skal profitmotivet altså ikke forstås 

som entydigt egoistisk. Endvidere kan der med Davis’ påpegning af, at der allerede er ved at blive ind-

friet et pluralistisk samfund, spores kontinuitet til det gennemgående rationale om, at fremskridt står 

indskrevet som en forudbestemt retning i historien, som mennesket må hjælpe på vej gennem sine 

verdslige handlinger. Her er det CSR, der fikseres som midlet der kan fremskynde samfundets frem-

skridt, ved at facilitere den konstruktive vekselvirkning mellem private og sociale interesser.  

Hos CED reartikuleres overbevisningen om, at den enkelte virksomhed ved at følge sine egne 

private interesser simultant vil bidrage til realiseringen af en forbedret social orden både internt i virk-

somheden og i samfundet. Her fremhæves det private erhvervslivs over-/underskuds disciplin igen som 

en særlig effektiv katalysator for opfyldelsen af samfundets sociale interesser. Således påpegede CED i 

deres politiske erklæring fra 1971, hvordan private virksomheder ydede væsentlige bidrag til den gene-

relle forbedring af amerikanernes livskvalitet i kraft af den enkelte virksomheds profitmotiverede be-

kymring om at servicere befolkningen bedre end sine konkurrenter. Hermed mente CED, at den effek-

tive virksomhedsdrift, som var påkrævet for at få positive tal på bundlinjen, sikrede amerikanerne de 

fornødne midler til at nyde et bedre liv (CED 1971:12). Den effektive drift af virksomhederne og be-
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folkningens øgede livskvalitet blev ifølge CED gensidigt forstærket af, at forretningsmændene var be-

gyndt at bekymre sig om individets rolle i de store, gennemstrukturerede virksomheder. Dette indebar 

en ambition om at revitalisere betydningen af personlighed og håndværk, som var gået tabt ved indu-

striens samlebånd, og inkludere medarbejderne mere konstruktivt i virksomhedens daglige drift (CED 

1971:23). Altså har CED et blik for, at befolkningens generelle livskvalitet er steget som følge af de 

midler, der sættes fri i samfundet gennem den effektive, profitmotiverede virksomhedsdrift. En drift 

hvis effektivisering dog også kan tilskrives den øgede inkludering og dyrkelse af medarbejdernes indivi-

duelle potentiale, hvilket igen bidrager til deres øgede livskvalitet. Derfor mente CED også, at det var i 

virksomhedernes private interesse at bidrage til løsningen af stort set alle sociale problemer: Mennesker 

som har et godt miljø, en god uddannelse og har mulighed for at realisere deres bedste jeg, udgør bedre 

medarbejdere, kunder og naboer for den enkelte virksomhed end fattige, ignorante og undertrykte indi-

vider. Således påpegede CED, at virksomhederne kunne forstørre deres marked og arbejdsstyrke ved at 

bidrage til reduceringen af kriminalitet, sygdom, stigende velfærdsomkostninger og det generelle spild af 

menneskeligt potentiale. Ansvarsområder der alle blev inkluderet i CED’s første defintion af CSR 

(CED 1971:28). Hermed synliggøres det, hvordan det private erhvervslivs omfavnelse af konceptet om 

CSR forventes at indfri en gensidigt forstærkende relation mellem virksomhedernes private interesser 

og opfyldelsen af en forbedret social orden: Det tjener den enkelte virksomheds økonomiske interesser 

at varetage den effektive løsning af sociale problemer, hvorved de bidrager til skabelsen af en stærkere 

social orden præget af mindre kriminalitet, mindre sygdom og billigere velfærdsydelser. En social orden 

som igen er med til at styrke den enkelte virksomheds jagt på profit, idet den styrker både sit omdøm-

me, sit potentielle marked og mængden af kvalificerede medarbejdere ved at hengive sig til og tænke sin 

identitet gennem rollen som socialt ansvarlig, CSR bevidst virksomhed. CED betegnede derfor virk-

somheders bestræbelser på at fremme den offentlige velfærd som oplyst selvinteresse, idet de ved at 

agere ud fra principperne for CSR kunne vinde samfundets ressourcer og velvilje (Ibid.:27). Herved 

fikserer CED, lig Bowen, offentligheden som et konstitutivt ydre, der må holde virksomhederne op på 

en moralsk forankret selvstyring. I CEDS udlægning skulle dette blandt andet komme til udtryk gen-

nem stærke sanktioner fra offentligheden over for virksomheder, der fremstod ufølsomme i forhold til 

deres sociale ansvar. For at bevare et godt forhold til offentligheden mente CED derfor, at virksomhe-

derne måtte forudse hvad offentligheden ville efterspørge i fremtiden i stedet for blot at tilbyde dem, 

hvad de efterspurgte i fortiden (Ibid.:21;31). Overordnet var CED dog positive i forhold til, at de priva-

te virksomheder ville påtage sig deres sociale ansvar og bidrage signifikant til den fælles opgave det var, 

at bidrage til den kontinuerlige forbedring af livskvaliteten i USA, som havde været tiltagende siden det 

industrielle systems fremkomst (Ibd.:61). Endeligt kan der derfor også hos CED iagttages en tro på, at 
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fremskridtet mod en forbedret humanisme står indskrevet i historien, men at den samtidig må hjælpes 

på vej gennem virksomheder og den generelle offentligheds handlinger.  

Altså kan der iagttages en regularitet i udsagnenes spredning, der udstikker en overordnet for-

ventningshorisont, hvor det private erhvervslivs implementering af CSR faciliterer sameksistensen og 

den gensidigt forstærkende vekselvirkning mellem individuel autonomi og social orden. Yderligere kon-

stitueres denne forventningshorisont som en tilstand, hvor de private virksomheder indtager en privile-

geret position i samfundet, idet de med deres profitlogik har et særligt potentiale for effektivt at løse 

sociale problemer, hvilket ligeledes har en positiv indflydelse på deres økonomiske bundlinje.  

5.4 Opsummering: CSR som udviklingsbegreb  

Det kan herved opsummeres, at CSR på tværs af de analyserede udsagn konstitueres som et udviklings-

begreb, der udgør den tidslige og progressive forskel mellem et erfaringsrum, hvor den amerikanske 

økonomi er udstrakt mellem laissez-faire liberalisme, der negligerer det sociale, og socialisme, der for-

sømmer det individuelle, og en forventningshorisont, hvor disse to komponenter kan sameksistere og 

styrke hinanden. Således lover CSR på tværs af Bowen, Davis, Frederick og CED’s udsagn en udvikling 

på vegne af samfundet, hvor virksomhederne tjener offentlighedens interesser og styrker den sociale 

orden ved at bekæmpe fattigdom og kriminalitet; fremme miljøet, beskæftigelsen og uddannelsesni-

veauet i samfundet samt ved at facilitere individets realisering af sit fulde potentiale gennem forbedrede 

karrieremuligheder og øget samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Omvendt lover CSR dog også 

en udvikling på vegne af det private erhvervsliv, hvor det netop bliver muligt at varetage offentlighe-

dens interesser og samtidig forfølge forbedringen af eget eksistensgrundlag i form af profit. Med ud-

bredelsen af CSR forventes virksomhedens private interesser i at generere overskud og samfundets 

sociale interesser i en forstærket social orden således, at forstærke hinanden gensidigt i en sådan grad at 

det private erhvervslivs over-/underskuds disciplin konstitueres som den mest effektive tilgang til sam-

fundets sociale problemstillinger. Der kan herved argumenteres for, at CSR indoptager hensyn til de 

udviklingsbegreber der var på spil i de to foregående analytiske kapitler: På den ene side lover CSR en 

fremtid på vegne af samfundet som både involverer samarbejde og et kammeratligt broderskab mellem 

arbejdsgivere og –tagere, som ligeledes blev lovet af Social Gospel tænkerne og de samfundsvidenska-

belige meddebattører. På den anden side lover CSR også realiseringen af en effektiv, profitabel økono-

misk orden, der samtidig rummer et blik for individet realisering af sit fulde potentiale, som ligeledes, 

på forskellig vis, blev lovet hos Taylor og Ford med afsæt i varierende lokale diskurser. Der kommer 

altså en teoretisk udsigelse om den ønskede fremtidsudvikling til syne gennem den ovenstående, be-

grebsdefinerende afgrænsning af CSR. En udvikling hvis realisering det videre arbejde med CSR søger 
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at få en praktisk indflydelse på gennem udarbejdelsen af principper og standarder, der skal facilitere 

virksomheders fyldestgørende implementering af praksisser for social ansvarlighed.  

På trods af kontinuiteterne i de inddragede aktørers udsigelser om samfundsudviklingen, der skal 

katalyseres gennem CSR, kan der dog også iagttages visse diskontinuiteter på tværs af indeværende ar-

kæologiske snit. Dette kommer først og fremmest til udtryk i Bowens inddragelse af eksplicit kristne 

principper for ansvarlig virksomhedsledelse, i Davis’ blik for balancen mellem social indflydelse og so-

cial magt, i Fredericks påpegning af at forretningsmanden er fejlbarlig og kan lade sig friste af amoralske 

handlinger samt i CED’s fremhævelse af potentialet i et tæt samarbejde mellem staten og det private 

erhvervsliv. Herved understreges det igen, hvordan den fremanalyserede CSR diskurs må forstås som et 

spredningssystem der opridser et mulighedsfelt, som diskursen kan cirkulere og lade sig omforme lokalt 

inden for rammerne af. Et mulighedsfelt der dog gennemstrømmes og afgrænses af en række specifikke 

og gennemgående rationaler. Herunder flere rationaler som syntes at emergere og forme regulariteten i 

spredningen af udsagn i debatten mellem Social Gospel bevægelsen og de samfundsvidenskabelige ak-

tører om, hvordan den industrielle revolution havde et særligt potentiale i forhold til at udbrede en pro-

testantisk, postmillenialistisk etik i samfundet: Et rationale, som også var på spil hos Taylor og Ford, 

der fremhæver menneskets værdi i sig selv, og påpeger at personlig selvudvikling er afgørende for kon-

stitueringen af en moralsk forankret social og industriel orden; et rationale, der også kunne iagttages i 

Fords udsagn, som fremhæver at profit ikke kan være et mål i sig selv, men må sameksistere med sam-

fundstjeneste; et rationale som understreger den gensidigt forstærkende vekselvirkning mellem indivi-

duel autonomi og social orden; samt et rationale som hævder, at fremskridt står indskrevet som en for-

udbestemt retning i historien, som mennesket kan fremskynde gennem sine verdslige handlinger. Yder-

ligere afgrænses det diskursive mulighedsfelt, som CSR konceptet henviser til og formes af, dog også af 

en række nye rationaler, som herved blander sig med de kristent funderede rationaler i denne diskursive 

kontekst: Et rationale der påpeger at genereringen af profit er virksomheders eksistensgrundlag; et rati-

onale der hævder at dette profitmotiv ikke er egoisme, da det har en gensidigt forstærkende indvirkning 

på samfundets sociale orden; og endeligt et rationale der tilskriver offentligheden en afgørende rolle, 

som det private erhvervslivs konstitutive, moralske ydre. Herved får disse sammenblandede rationaler 

deres egen ureducerbare betydning i denne kontekst og opridser et diskursivt mulighedsfelt, som sand-

synliggør bestemte ytringer og handlinger når aktører agerer i en CSR sammenhæng. Herved muliggø-

res det, at verdens største virksomhed, Walmart, i deres Global Responsibility Report, erklærer at: ”(…) 

we’ll give the world an opportunity to see what it’s like to save and have a better life. (…) Helping peo-

ple live better also means supporting our associates and serving our communities, and doing the right 

thing every day. At the of the day, it comes down to trust.” (Fortune 2017; Walmart 2017). 
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6. CSR: Hinsides egoisme og altruisme? 

Pointen om, at der kan spores en historisk tråd mellem kapitalismen og den protestantiske kristendom, 

er tidligere blevet udfoldet i sociologien ud fra andre tilgange og med andre fokuspunkter, end hvad der 

har været tilfældet i indeværende speciale. Set i lyset af specialets problemstilling er det mest markante 

og relevante eksempel herpå Max Webers ikoniske værk ’Den Protestantiske Etik Og Kapitalismens 

Ånd’ fra 1905, hvor Weber undersøger, hvordan det kapitalistiske systems fremkomst blev sandsynlig-

gjort af en calvinistisk protestantisk etik. Webers belysning af denne sammenhæng tager afsæt i hans 

iagttagelse af, at den tidlige kapitalisme opstod i de områder af Europa, som ligeledes havde gennemgå-

et en religiøs reformation. Weber var dog ikke af opfattelsen, at protestantismen direkte forårsagede 

kapitalismen. I stedet søgte han at påvise, hvordan en protestantisk etik med rødder i calvinismen blev 

afgørende for, at de første kapitalister begyndte at handle på en asketisk og verdsligt orienteret facon. 

Calvinisternes tro på at Gud til evig tid havde prædestineret deres skæbne i efterlivet, resulterede ifølge 

Weber i en følelse af indre ensomhed, som blev forsøgt lindret gennem en stræben efter at finde tegn 

på, om ens skæbne var frelse eller fortabelse. Her kunne succes i et asketisk og stræbsomt liv tjene som 

bevis på, at man var prædestineret til førstnævnte (Månson 2007:101f.; Weber 2009:67ff.;103ff.). Derfor 

mente Weber, at kunne iagttage ligheder mellem calvinismens protestantiske etik og kapitalismens ånd, 

som ifølge Weber blev karakteriseret ved individets fokus på generering af profit gennem akkumulering 

af kapital og overbevisningen om, at en moralsk og asketisk livsførelse ville forbedre muligheden for 

dette (Månson 2007:101f.; Weber 2009:26ff.). I forlængelse heraf kan der dog argumenteres for, at spe-

cialets analytiske udredning nuancerer og videreudvikler Webers tese. Således synes kapitalismen med 

institutionaliseringen af CSR at have gennemgået en forskydning så det kapitalistiske system nu støtter 

sig til og retfærdiggør sig selv ud fra nogle rationaler, der kan ledes tilbage til en anden type protestan-

tisk etik, som ikke er calvinistisk: Nemlig den postmillenialistiske. Hermed ikke sagt at de kapitalistiske 

handlemønstre, som ifølge Weber blev sandsynliggjort af calvinismen, er blevet udfaset. Tværtimod 

synes kapitalismen med udbredelsen af CSR, at have gennemgået en omformning, så det både inklude-

rer det videreførte calvinistiske blik for egoisme, forstået som den individuelle aktørs motivation for at 

akkumulere egen velfærd, og det videreførte postmillenialistiske blik for altruisme, forstået som den 

socialt orienterede motivation for at fremme andres velfærd. En dobbeltsidet etik som altså forventes at 

kunne sameksistere og indgå i en konstruktiv vekselvirkning med udbredelsen af CSR. Spørgsmålet er 

dog, hvorfor denne kapitalistiske forskydning har fundet sted og hvad den medfølgende videreførelse 

af specifikke rationaler, som kan ledes tilbage til en debat om den industrielle revolutions potentiale i 

forhold til at indfri genkomsten af Guds rige på jord, forventes at være et modsvar til. Her bliver det 

relevant at inddrage Luc Boltanski og Eve Chiapellos hovedværk ’The New Spirit of Capitalism’ (2007). 



	 71	

Som titlen indikerer, tager ’The New Spirit of Capitalism’ ligeledes afsæt i Webers analyse af den 

kapitalistiske ånds fremkomst. I forlængelse heraf søger Boltanski og Chiapello at undersøge, hvordan 

den kapitalistiske ånd har udviklet sig og herved også ændret de kriterier som kapitalismen har legitime-

ret sig selv ud fra over tid. Således fremanalyserer Boltanski og Chiapello, hvordan kapitalismen, siden 

den begyndte at sætte sig igennem i vesten efter reformationen, har gennemgået tre overordnede faser 

præget af hver deres ideologi for, hvad der har retfærdiggjort det kapitalistiske systems videreførelse. 

Det er netop disse retfærdiggørende ideologier, der betegnes som kapitalismens ånd (Boltanski & Chia-

pello 2007:8;17;57). Når det kapitalistiske system har brug for at referere til en legitimerende ånd, skyl-

des det ifølge Boltanski og Chiapello, at kapitalismen er baseret på en absurd grundpræmis: Dens raison 

d’étre er den ubegrænsede vilje til akkumulering af kapital, hvorfor denne akkumulering bliver et mål i 

sig selv. Altså opstår der et behov for en kapitalistisk ånd, der kan få kapitalismen til at fremstå som det 

den ikke er: Meningsfuld og nødvendig (Ibid.:4f.;7;10). For indeværende speciale bliver det herved rele-

vant, hvordan Boltanski og Chiapello påpeger, at kapitalismens tredje og nyeste ånd, karakteriseret ved 

promoveringen af projektets og netværkets fleksibilitet, mobilitet og frihed, emergerede fra 1960’erne 

og frem som et modsvar til 68-generattionens eskalering af en social og æstetisk kapitalisme kritik. Den 

æstetiske kritik skal her forstås som et opgør med den undertrykkelse af frihed, autonomi og kreativitet, 

som kapitalismens kvantificerende produktionsformer førte med sig, mens den sociale kritik skal for-

stås som et opgør med den udnyttelse, ulighed og egoisme, som det kapitalistiske system resulterede i. 

Den æstetiske kritik bekymrer sig altså om muligheden for individuel udfoldelse, mens den sociale kritik 

bekymrer sig om omfordeling og sociale forbedringer inden for den eksisterende struktur (Ibid.:169f.). I 

Boltanski og Chiapellos udlægning brugte det kapitalistiske system denne kritik til at forskyde sig og 

udvikle en ny legitimerende ånd. I deres optik må kapitalismen nemlig forstås som et ekstremt smidigt 

og fleksibelt system, der kontinuerligt er under udvikling og formår at relegitimere sin eksistens ved 

blandt andet at appropriere sine kritikeres standpunkter og gøre dem til sine egne eller ved at komme 

sine kritikere i forkøbet via selvkritik (Ibid.:27ff.;199ff.). Med afsæt i Boltanski og Chiapellos pointer 

kan der argumenteres for, at udbredelsen af CSR fra 1950 og frem netop eskalerede i det omfang, som 

det har vist sig at været tilfældet, fordi konceptet emergerede som en kapitalistisk selvkritik, der indope-

rerede hensyn til både en æstetisk og social kritik. Således bidrog opkomsten og udbredelsen af CSR fra 

USA til resten af verden til en afmontering af disse former for kritik, idet det private erhvervsliv herved 

implementerede og institutionaliserede et blik for, hvordan kapitalismens grundpræmis om akkumule-

ring af kapital som et mål i sig selv kan sameksistere med og gensidigt forstærke såvel individets mulig-

hed for selvrealisering som varetagelsen af bredere sociale interesser. Dette kommer netop til udtryk, 

når der i begrebsafgrænsningen af CSR lægges vægt på virksomheders ansvar for at facilitere medarbej-
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dernes udvikling af deres bedste jeg, bidrage til oplæring og uddannelse i deres lokalsamfund, skabe en 

bæredygtig produktion, modarbejde fattigdom og forebygge udbytningen af arbejderen ved at inkludere 

denne i et nært og kammeratligt samarbejde med ledelsen. Udbredelsen og institutionaliseringen af CSR 

kan således forstås som del af en forskydning i det kapitalistiske system, der hænger sammen med må-

den hvorpå kapitalismen har taget den sociale og æstetiske kritik til sig, gjort den til sin egen og udstuk-

ket en retning for virksomhederne, der synliggør det profitable potentiale i både at tage hensyn til indi-

videts selvrealisering og afhjælpe staten i varetagelsen af sociale opgaver. Afsluttende bliver det derfor 

også relevant at inddrage og redegøre for en forgrening af den eksisterende CSR forskning, som har 

været optaget af at promovere, forsvare og fordømme CSR med afsæt i argumenter, der forsøger at 

placere konceptet på en skala mellem egoisme og altruisme.  

Lantos (2002) identificerer tre former for CSR: Etisk CSR forstået som opfyldelsen af en virk-

somheds økonomiske, juridiske og etiske forpligtelser; altruistisk CSR forstået som opfyldelsen af en 

virksomheds filantropiske forpligtelser uagtet om dette vil gavne virksomheden selv; samt strategisk 

CSR forstået som opfyldelsen af de filantropiske forpligtelser, som vil gavne virksomhedens kommerci-

elle interesser. Husted og de Salazar (2006) viderefører denne inddeling, og tilføjer at egoisme skal for-

stås som virksomheders minimumsindsats i forhold til CSR inden for rammerne af det tillade; at altru-

isme skal forstås som virksomheders frivillige investering i sociale tiltag i et omfang så omkostningerne 

ved dette og de medfølgende fordele går i nul; samt at strategisk CSR skal forstås som virksomheders 

frivillige investering i CSR med henblik på, at opnå økonomiske fordele. Denne strategiske form for 

CSR kan betegnes, som ”the business case for CSR” og involverer et blik for at CSR kan betale sig for 

virksomheder, da det reducerer omkostninger og risiko, styrker legitimitet og omdømme og giver kon-

kurrencemæssige fordele (Carroll & Shabana 2010). Dette er dog flere steder blevet affejet som egoisme 

i forklædning, som når Flemming og Jones (2013) argumenterer for at CSR udelukkende handler om 

profitmaksimering og herved legitimerer de adfærdsmønstre, som konceptet hævder at forebygge. 

Oosterhout og Heugens (2008) argumenterer ligeledes for, at CSR er varm luft og kan reduceres til 

virksomheders egoistiske, økonomiske interesser i at legitimere deres praksisser over for en kritisk om-

verden. En lignende pointe findes hos Roberts (2001), der mener at CSR er egoistisk og narcissistisk, da 

det grundlæggende handler om virksomheders stræben efter at blive set og anerkendt som værende 

etiske. Endeligt påpeger Nijhof og Jeurissen (2010), at CSR rammer et glasloft, idet konceptets applice-

ring ud fra strategiske motiver undergraver begrebets egentlige formål, hvormed den indledende årsag 

til at fremme et koncept om virksomheders sociale ansvarlighed bliver sekundær.  

Med afsæt i indeværende speciales Foucault og Koselleck inspirerede undersøgelse af de rationa-

ler, som CSR viderefører og er emergeret omkring, virker det dog oplagt at stille spørgsmålstegn ved 
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ambitionen om at prøve at forstå og bedømme CSR konceptets legitimitet og berettigelse gennem kate-

gorier, der stempler det som enten egoisme, altruisme eller strategi. Således har det analytiske afsæt i 

Foucaults forståelse af genealogi og arkæologi gjort det muligt at grave et spadestik dybere end den 

ovenfor skildrede forskning på området og herved belyse, hvordan CSR er emergeret ud fra en histo-

risk frembragt diskursiv struktur, hvor dikotomien mellem egoisme og altruisme er overvundet. I det 

omfang at aktører kommunikerer eller agerer i en CSR sammenhæng, så positionerer de sig derfor også 

inden for rammerne af et diskursivt mulighedsfelt hvor det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt handlin-

ger er enten egoistiske eller altruistiske, idet disse to kategorier flyder sammen og gøres gensidigt betin-

gede i denne kontekst. Altså skal koblingen mellem en virksomheds blik for egne økonomiske interes-

ser og varetagelsen af sociale opgaver ikke forstås som strategi, da denne kobling fremstår som en mu-

lighedsbetingelse for opkomsten og udbredelsen af CSR: Konceptet har netop vundet frem og opnået 

en massiv udbredelse, fordi det tilbyder handlingsanvisende principper for, hvorledes den individuelle 

aktørs egoistiske motivation for at generere profit kan indgå i en konstruktiv og selvforstærkende vek-

selvirkning med den altruistiske ambition om at fremme samfundet sociale interesser. I denne sam-

menhæng har Kosellecks teoretiske koncepter muliggjort en øget sensitivitet over for, hvordan der er 

reelle sociale kampe på spil i historien. Sociale kampe der bidrager til historiens fremdrift og retning ved 

at udstikke ønsker for fremtiden, hvis realisering forsøges påvirket i praksis gennem udarbejdelsen af 

tiltag og indsamlingen af opbakning, som kan sikre dette. Herved er det blevet synliggjort, hvordan 

CSR er fremkommet som følge af diverse sociale kampe og hvordan mulighedsfeltet som CSR diskur-

sen afgrænser er kampombrust, og derfor hele tiden har potentialet til at ændre og forskyde sig. Derfor 

udstikker fokusset på sociale kampe også en interessant retning for fremtidig forskning på området. For 

selvom Friedman, jævnfør specialets indledende citat, tabte den sociale kamp om at meningstilskrive 

CSR som socialisme, synes der stadig at fremstå markante kampe om at give konceptet betydning. Er 

det noget, der skal pålægges virksomheder af staten? Er det noget, der skal indfases på virksomhedernes 

eget initiativ? Og kan det forstås som et koncept, der søger at nedbryde skellet mellem arbejde og fritid, 

når det stiller forventninger om total hengivelse til og identifikation med virksomheden?  

Afsluttende er det derfor oplagt, at inddrage Foucaults påpegning af: ”What I say ought to be 

taken as 'propositions ', 'game openings' where those who may be interested are invited to join in; they 

are not meant as dogmatic assertions that have to be taken or left en bloc.” (Focuault 1991:74). Uden 

sammenligning i øvrigt, skal indeværende speciale netop forstås som en sådan invitation.  
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7. Konklusion  

Med  afsæt i Foucaults forståelse af genealogi og arkæologi samt Kosellecks forståelse af historisk tid og 

udviklingsbegreber er der i indeværende speciale blevet opstillet tre arkæologiske snit med henblik på at 

belyse CSR’s kristne arv. Det første arkæologiske snit fokuserede på den amerikanske overgangsfase fra 

1870-1920, hvor teologiske og samfundsvidenskabelige tænkere debatterede udfordringerne USA stod 

over for i kølvandet på den industrielle revolution. Gennem et fokus på den postmillenialistiske Social 

Gospel bevægelses rolle i denne debat er det blevet fremanalyseret, hvordan de inddragede tænkere 

overordnet konstituerer et erfaringsrum, hvor en gennemgribende egoistisk ånd fremhæves som det 

industrielle samfunds største patologi, der hverken kan kureres gennem socialisme eller laissez-faire 

liberalisme. I forlængelse heraf er der blevet lokaliseret en regularitet i spredningen af fremsatte udsagn, 

som udstikker en forventningshorisont, der konstituerer den ideelle fremtid som en tilstand, hvor gen-

komsten af Guds rige på jord er realiseret, idet samfundet og industrien er baseret på kristne værdier. 

Herved er der kommet et diskursivt mulighedsfelt til syne i den belyste debat, der sandsynliggør udsagn 

som formes af a priori rationaler om, at den ønskede udvikling realiseres via indfasningen af værdier så 

som kærlighed, broderskab og samarbejde i samfundet; at disse værdier skal konditionere en konstruk-

tiv, gensidigt forstærkende vekselvirkning mellem individets selvrealisering og social orden; samt at 

denne udvikling allerede er undervejs, da Gud har indskrevet fremskridt som en forudbestemt retning i 

historien. I det andet arkæologiske snit er det blevet fremanalyseret, hvordan indflydelsesrige, samtidige 

industrialister, i form af Taylor og Ford, viderefører rationaler, der emergerede i Social Gospel bevægel-

sens bidrag til den belyste overgangsfase. Hos Taylor kommer dette til udtryk, idet han ligeledes oprid-

ser et erfaringsrum, der diagnosticerer egoisme som industrialismens primære patologi og fremlægger et 

venskabeligt samarbejde mellem ledelse og arbejdere, som en af de væsentligste ingredienser i kuren 

herimod. Der kan dog også spores diskontinuitet mellem Taylor og Social Gospel bevægelsen, idet Tay-

lor konstruerer en forventningshorisont, der skal realiseres gennem appliceringen af videnskabelig le-

delse, ovenfra og ned, og indfri den sekulære ambition om en effektivt og profitabel industriel orden. 

Hos Ford fremhæves egoisme ligeledes som det industrielle samfunds primære patologi. Videre mener 

Ford, i overensstemmelse med Social Gospel bevægelsen, at kuren herimod er individets styrkelse af sin 

karakter og erkendelsen af at profit ikke kan være et mål i sig selv. Selvom Ford viderefører troen på 

den gensidigt forstærkende vekselvirkning mellem individualitet og social orden, kan der dog også iagt-

tages diskontinuitet til Social Gospel bevægelsen, idet Ford ikke mener denne vekselvirkning vil resulte-

re i den pludselige indfrielse af et Guds rige på jord, men facilitere samfundets kontinuerlige forbedring 

baseret på erfaring. Endeligt er det i det tredje arkæologiske snit blevet fremanalyseret, hvordan koncep-
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tet om CSR fra 1950-1980 emergerer og konsolideres i USA med udgangspunkt i et diskursivt mulig-

hedsfelt, som afgrænses og gennemstrømmes af en række specifikke rationaler, som ligeledes konditio-

nerede regulariteten i spredningen af Social Gospel bevægelsen samt Taylor og Fords udsagn. Således 

konstitueres der et erfaringsrum i de inddragede aktørers artikulationer, hvor der, som hos Social Go-

spel bevægelsen, efterspørges et tredje alternativ mellem socialisme og laissez-faire liberalisme. Et alter-

nativ CSR dukker op som, idet det på tværs af de analyserede udsagn lover en fremtid, hvor individuali-

tet og socialitet kan sameksistere og forstærke hinanden gensidigt. Herved konstrueres der en forvent-

ningshorisont, som forventes indfriet med udbredelsen af CSR, hvor virksomheders varetagelse af soci-

ale opgaver som bekæmpelsen af fattigdom, forbedring af miljøet samt faciliteringen af medarbejdernes 

selvrealisering indgår i en gensidigt forstærkende vekselvirkning med målet om at generere profit. 

Det kan derfor konkluderes, at CSR viderefører specifikke kristne rationaler i vores moderne 

vestlige samfund i den forstand, at konceptet formes i et diskursivt mulighedsfelt, der gennemstrømmes 

og afgrænses af en række rationaler, som kan føres tilbage til den postmillenialistiske debat om, hvordan 

den industrielle revolution havde et særligt potentiale i forhold til at realisere genkomsten af Guds rige 

på jord. Således sandsynliggør CSR handlinger og udsagn, der komponeres af og retfærdiggør sig selv 

ud fra historisk viderebragte, kristent funderede a priori rationaler, som understreger betydningen af 

selvudvikling ved at fremhæve menneskets værdi i sig selv; fastslår at profit ikke kan være et mål i sig 

selv, men må sameksistere med samfundstjeneste; understreger den gensidigt forstærkende vekselvirk-

ning mellem individuel autonomi og social orden og hævder, at fremskridt står indskrevet som en for-

udbestemt retning i historien, mennesket kan fremskynde gennem sine verdslige handlinger. Disse rati-

onaler sammenblandes dog med en række nye i denne diskursive kontekst. Dette indebærer rationaler, 

der påpeger at genereringen af profit er virksomheders eksistensgrundlag samt at profitmotivet ikke er 

egoisme, da det har en gensidigt forstærkende indvirkning på samfundets sociale orden. Herved kan det 

iagttages, hvordan kapitalismen har forskudt sig med institutionaliseringen af CSR. Således retfærdiggør 

kapitalismen nu både sig selv ud fra en calvinistisk protestantisk etik, jævnfør Max Webers berømte 

analyse, og ud fra en postmillenialistisk protestantisk etik. CSR’s massive udbredelse siden 1950 kan 

således forstås som kapitalismens modsvar mod 68-generationens eskalerende sociale og æstetiske kri-

tik, der på den ene side krævede at det kapitalistiske system tog et større socialt ansvar og på den anden 

side krævede, at den forbedrede mulighederne for selvrealisering. En efterspørgsel som det kapitalisti-

ske system har forsøgt tilfredsstillet gennem institutionaliseringen af CSR. Endeligt nuancerer specialet 

derfor også den hidtidige CSR forskning, der søger at inddele konceptet på en skala mellem altruisme 

og egoisme, ved at påpege, at sammenblandingen og den gensidigt forstærkende relation mellem disse 

to hensyn må forstås som en mulighedsbetingelse for konceptets fremkomst og massive udbredelse.  
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