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ABCTRACT  
The dissertation focuses on the possibilities and challenges organizations face in the encounter with a 

new consumer group – the ethical consumer. It is a consumer group, who have new characteristics 

and expect something different from organizations. They don’t simply buy their product because of 

functionality; they also have several ethical considerations associated with their purchase. This 

consumer group’s increasing focus on ethics, environment and sustainability force organizations to 

adapt to them in a new way. Companies must work with their CSR profile so that it appeals to the 

ethical consumer, if they wish to achieve recognition from this group. The case organization for the 

dissertation is Rema 1000 because the grocery industry is close to its consumers and reaches straight 

into civil society. It is one of those industries where consumers are daily faced with choices. 

 

The fulcrum of the dissertation is thus to examine the relation between the ethical consumer, CSR as a 

phenomenon and Rema 1000 as a brand. 

 

We examine how Rema 1000’s strategic space for action is affected by the factors in its vicinity and 

by CSR as an institution. CSR has a central role in the dissertation, and we examine how the 

phenomenon is articulated in the media, and which opportunities and limitations are associated with 

this. In the specific relation between the ethical consumer and Rema 1000, we analyze Rema 1000’s 

image, and some of the causes for it. Our results show, that the image of Rema 1000 is good and 

correlates with many of the values and characteristics associated with the ethical consumer. However, 

the knowledge of Rema 1000’s specific CSR actions is low, which might indicate that Rema 1000 

doesn’t communicate their CSR actions well, or that their actions drown in the sea of others in the 

industry. Therefore, we examine how Rema 1000 can work with their strategic communication around 

CSR in such a way that can promote their position and help sustain their good brand and image. 

 

Finally, we zoom in on the ethical consumer as a consumer group and discuss to which degree the 

ethical consumer is as ethical as they claim, and as our construction of them as a group indicate.  

 

Our dissertation indicates the importance of these organizations adapting their strategic 

communication to the ethical consumer to obtain recognition and loyalty from the consumer group. 

Thus, it is important for Rema 1000 to target its understanding of CSR, and to focus its strategic 

communication in a way that will focus on and articulate the specific values that correlates with the 

values and opinions of the ethical consumer. This can be challenged by the nuances you find within 

the ethical consumer as a consumer group and other factors in consumer choices, and Rema 1000 has 

to keep this in mind.  
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INDLEDNING 
Det er sidst på måneden, og Simon har næsten ikke mere SU tilbage. Han står i sit lokale supermarked 

og står overfor et af dagligdagens evige dilemmaer. Gulerødderne kommer i poser á 2 kilo, og de 

økologiske gulerødder er bare lige 7 kroner dyrere end de konventionelle. Hans andet dilemma 

rammer, da han står ved dato-varerne, for som plakaten siger: ’Mindre pris = mindre madspild’. Men 

hvad nu når ingen af dato-varerne er økologiske? Og de kommer fra producenter, der ikke sætter 

dyrevelfærd højt? Kan Simon tillade sig at købe leverpostej til 5 kroner, fordi det mindsker madspild, 

selvom han ikke vil associeres med Stryhns? Og hvad siger kollektivet til det, hvis han kommer hjem 

med en leverpostej fra Stryhns? Simon er idealistisk nok til at tro på, at han ved sine handlinger kan 

ændre verden. Derfor bliver hans daglige indkøb pludselig til en række overvejelser om etisk og 

bæredygtigt forbrug. 

  

Disse overvejelser er en del af en adfærd, der karakteriserer forbrugere på tværs af alder og indkomst. 

Der er kommet overvejelser ind i forbrugeradfærden, der ikke udelukkende beror på tanken om, at ‘en 

krone sparet, er en krone tjent’. Plantefars dukker op som erstatning for kød. Økologi er overalt i alle 

supermarkeder. Hvis vi skal spise kød, så skal det være fra fritgående kyllinger og frilandsgrise. Vores 

kaffe skal helst være så fairtrade, at vi kender kaffebonden ved fornavn. Det er alt sammen udtryk for, 

at vi som forbrugere tager det ansvar for vores klode, som vi ikke føler, at politikerne gør. Vi vender 

os mod symbolske personer som Greta Thunberg, der kræver den forandring, der er afgørende for 

klodens overlevelse. Den etiske forbruger er opstået som forbrugergruppe som en konsekvens af, at 

mange forbrugere ikke føler sig imødekommet i ønsket om, at der bliver taget kollektivt ansvar for, 

hvilke spilleregler der er for, hvordan organisationer producerer og prissætter varer.   

  

Den etiske forbruger stiller krav til, hvordan organisationer arbejder med deres samfundsansvar. 

Samfundsansvar er i løbet af de sidste mange år blevet integreret i organisationers strategiske arbejde 

med kommunikation. Det har ført til, at CSR i højere og højere grad bliver omtalt i medierne og 

blandt forbrugerne.  

 

PROBLEMFELT  
En ny type af etiske forbrugere stiller nye krav til organisationer, som pludselig skal tage stilling til 

deres samfundsansvar på en ny måde. CSR er blevet mere allestedsnærværende, og det lægger et pres 

på organisationerne. Organisationer skal både forholde sig til CSR i forhold til lovmæssige 

regulativer, men også i forhold til det normative pres der kommer fra forbrugerne, NGO’er og 

medierne. Forbrugerne har i højere grad et vågent øje for bæredygtig omstilling, da de har forstået 

alvoren i den globale verdens problemer. Det afspejles også i den kommende valgkamp i Danmark. 
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Her kan det ses, at miljø og klima for alvor er tikket ind på vælgernes radar (Kragesteen & Øyer, 

2018). 

  

Forbrugerne forventer i dag, at organisationer går den ekstra mil og tager et medansvar for det 

samfund, de er en del af. Danskernes forventning til organisationers CSR-arbejde er øget, og de 

forventer mere end, at de kan demonstrere et socialt og bæredygtigt ansvar. I dag forventes det også, 

at organisationerne tager stilling til problematikker, der bevæger sig udover organisationens 

kerneforretning (Michaelsen, 2019). Det betyder, at organisationer skal gentænke dem selv og 

inkorporere samfundsansvar i deres kerneværdier og alle led i værdikæden. 

  

CSR kan have en dobbelt effekt på organisationer. Det kan på den ene side styrke deres brand og 

omdømme. Og på den anden side kan manglen på samme gøre, at de mister legitimitet i forbrugernes 

øjne (Michaelsen, 2019). Det betyder, at en bæredygtig omstilling hos organisationerne kan blive 

afgørende i forhold til at tiltrække og beholde kunder. Og at manglen på samme kan føre til et fald i 

salg for organisationen. 

  

”Og i sidste instans er det jo forbrugerne, der bestemmer. Det er dem, 

der sidder med pengepungen.” (Michaelsen, 2019). 

  

CSR kan derfor ses som en kompleks størrelse, der trækker i organisationen fra mange forskellige 

retninger. Det kan derfor være svært for organisationer at navigere i og kommunikere om. Det leder 

os hen på specialets omdrejningspunkt: Relationen mellem Den etiske forbruger, CSR som fænomen 

og Rema 1000 som brand.  

 

PROBLEMFORMULERING 
Med afsæt i ovenstående problemfelt lyder vores problemformulering:  

 

I rammen af Rema 1000’s multifacetterede omverden og med Den etiske forbruger som 

forbrugerramme vil vi i det følgende undersøge, hvordan Rema 1000’s strategiske handlerum 

påvirkes af omverdenens forventninger og krav. CSR er dominerende i Rema 1000’s omverden, 

hvorfor CSR som fænomen undersøges i forhold til, hvordan det får tilskrevet betydning i den 

medierede virkelighed. Indenfor disse rammer vil vi yderligere undersøge, hvordan Rema 1000 

gennem strategisk kommunikation kan positionere sig som markedsledere i forhold til CSR og 

bæredygtighedsinitiativer. Dette undersøges med udgangspunkt i den dynamiske relation mellem 

Rema 1000’s image, CSR og Den etiske forbruger.      
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PROBLEMSTILLINGER 
Med henblik på at undersøge ovenstående problemformulering har vi formuleret følgende 

problemstillinger, der knytter sig til hver analyse, og som samlet skal hjælpe med at besvare 

problemformuleringen. 

 

- Hvordan påvirker Rema 1000’s omverden - i form af den erhvervsøkonomiske omverden, 

stakeholdere og den institutionelle omverden - organisationens handlerum, og hvordan 

forsøger Rema 1000 at imødekomme omverdenens krav?  

- Påvirker mediets format den måde, som CSR får tilskrevet betydning, og hvilke muligheder 

samt udfordringer skaber CSR's kompleksitet i forhold til organisationers CSR 

kommunikation? 

- Hvordan fremstår Rema 1000’s image blandt Den etiske forbruger, og hvilke årsager ligger til 

grund for dette?  

- Hvilke strategiske muligheder har Rema 1000 i forhold til deres arbejde med og 

kommunikation om CSR?  

 
 

MOTIVATION FOR VALG AF CASE 
Vores motivation for valg af den teoretiske vinkel på specialet kom af vores fælles interesse for CSR 

og det kommunikationspotentiale, der ligger heri, samt vigtigheden i at organisationer skal forholde 

sig til en kompleks omverden. Vi er siden den første dag, vi satte vores fødder på CBS, blevet gjort 

opmærksomme på fænomenet Corporate Social Responsibility, da vi den 1. september 2014 deltog i 

den årlige Responsibility Day. Denne opmærksomhed og interesse blev skærpet i vores møde med 

Lars Thøger Christensen, hvor vi blev præsenteret for en forståelse for kompleksiteten omkring CSR 

og de paradokser, det som fænomen indeholder. Det har givet anledning til en overvejelse om, 

hvorvidt det rent faktisk er muligt at skabe forandring gennem CSR. Vi er i løbet af vores studie ofte 

blevet mindet om, hvor vigtigt det er, at man som organisation tilpasser sig sin målgruppes 

forbrugsvaner- og præferencer. Denne teoretiske baggrundsviden er noget, vi er blevet opmærksomme 

på i vores egen rolle som forbrugere. 

  

Denne opmærksomhed på os selv som forbrugere afspejler yderligere vores personlige motivation for 

valg af emne for specialet. Vores egne oplevelser med indkøbsvaner og de valg, vi på daglig basis står 

overfor i forhold til pris, madspild og økologi, har ført til en interesse i at undersøge dette nærmere. I 

forbindelse med det kommer den kommunikation, vi bliver eksponeret for fra dagligvarebutikker, der 

handler om alt fra slagtilbud til social ansvarlighed. Det ledte til en undren over, hvad det egentlig er, 

der er på spil i relationen mellem os og dagligvarebutikker. 
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Vi har valgt at tage udgangspunkt i dagligvarebranchen grundet den nærhed, branchen har til vores 

dagligdag. Det er i dagligvarebutikker, at vi som forbrugere bliver eksponeret for et valg dagligt. Det 

er altså en branche, som rækker direkte ind i de etiske overvejelser, vi som forbrugere har. Selve 

valget af Rema 1000 som caseorganisation kom sig af, at vi fandt det interessant at undersøge, hvilke 

konsekvenser det har for en organisation, at de arbejder aktivt med CSR. Vi finder det interessant at 

afklare, hvorvidt det har en indflydelse på, hvordan forbrugerne opfatter dem. 

  

Vi vil med dette speciale gerne bidrage til den viden, der i forvejen findes om, hvordan organisationer 

udøver samfundsansvar. Der er en interessant snitflade mellem kapitalisme og idealisme, der tapper 

ind i den nutidige debat om, hvordan vi tager vare på den klode, vi lever på. Vi finder det interessant, 

at Corporate Social Responsibility er under indflydelse af mange faktorer: FN’s verdensmål, 

organisationernes egne strategier samt forbrugernes etiske til- og fravalg. 

 

PRÆSENTATION AF REMA 1000 
I 2017 indtog Rema 1000 pladsen som det bedst omtalte brand i Danmark (YourGov, 2018). Med 

denne førsteplads overhalede organisationen store aktører som Lego og Mobilepay. Grundlaget for 

denne vurdering kan findes i flere faktorer - det generelle indtryk, butikkernes kvalitet, værdi for 

pengene, omdømme og kundetilfredshed. Det er med udgangspunkt i dette, at vi har fundet det 

interessant at undersøge Rema 1000. 

  

Rema 1000 er en discountkæde, der er baseret på et franchise-koncept, hvor det er selvstændige 

købmænd, der bestyrer den enkelte butik. Franchise-konceptet adskiller Rema 1000 fra andre danske 

kæder. Det har skabt muligheden for, at Rema 1000 er blevet til frontløber i det discountboom, der 

præger den danske dagligvarebranche. Med over 320 butikker og en omsætningsfremgang på 11 

procent, svarende til 15,4 mia. kr. i 2018, er Rema 1000 en central aktør i den danske 

dagligvarebranche. Med en markedsandel på 10,3% af dagligvarehandlen i Danmark har Rema 1000 

en stor berøringsflade med de danske forbrugere (Dalgaard, 2019). 

  

Rema 1000’s slogan er Discount med holdning. Det er samtidig overskriften på deres arbejde med 

samfundsansvar. Rema 1000 har en grundlæggende holdning til, at deres varer skal sælges til en 

overkommelig pris, men at der samtidig skal signaleres klare holdninger til kvalitet, og til hvordan 

mennesker og miljø bliver påvirket af produktionen. I Rema 1000’s optik må det ikke være dyrt at 

foretage ansvarlige indkøbsvalg. Organisationen skaber en selvforståelse om samfundsansvar ud fra 

den berøringsflade, de har med forbrugerne i deres mange forretninger, og tager stilling til deres 

produktudvalg ud fra følgende: “Vi har derfor et naturligt ansvar for at sikre, at disse produkter er i 
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orden og har en høj kvalitet i forhold til aspekter som smag, ernæringsindhold, klima og miljø” (Rema 

1000: Social ansvarlighed). 

  

Visionen for Rema 1000 er, at de skal være den mest værdidrevne organisation i Skandinavien og 

ifølge Anders René Jensen – deres marketingdirektør - bliver dette tænkt ind i alt, hvad organisationen 

foretager sig (Bilag 1).   

 

TEORI 
Følgende afsnit har til formål at klarlægge det teoretiske afsæt for specialet. Disse teorier vil blive 

udgangspunkt for specialets analyse af Rema 1000’s omverden, den diskursive mediering af 

fænomenet CSR, Rema 1000’s image og brand og Rema 1000’s strategiske arbejde med 

kommunikation. Teorierne bliver beskrevet i samme rækkefølge, som de bliver anvendt i specialet og 

vil være knyttet til de fire analysedele.  

 

TEORI OM REMA 1000’s OMVERDEN 
Første analysedel har til formål at kortlægge Rema 1000’s omfattende omverden. Omverdensanalysen 

består af en analyse af Porters Five Forces, der etablerer graden af rivalisering i den branche, hvor 

Rema 1000 indgår som dagligvarebutik og en stakeholderanalyse, som har til formål at undersøge, 

hvilke stakeholdere Rema 1000 skal være særligt opmærksom på i forhold til deres strategiske arbejde 

med CSR. Derudover omfatter omverdensanalysen institutionelle teorier i form af Kjær (2006), 

Meyer & Rowan (1977) og DiMaggio & Powell (1983). Disse har til formål at belyse, hvordan de 

institutionelle rammer, som omgiver Rema 1000, kan påvirke Rema 1000’s handlerum. 

Analysedelens overordnede formål er at analysere, hvordan Rema 1000’s omverden påvirker 

organisationens strategiske handlerum, og hvordan Rema 1000 forsøger at imødekomme 

omverdenens krav. 

 

Porters five forces 
Porters five forces (Porter 2008) er en brancheanalyse, som i specialet vil blive brugt til at analysere 

Rema 1000’s afhængige omverden. Rivaliseringsgraden i branchen afgøres ud fra en analyse af 

henholdsvis truslen fra nye indtrængere, leverandørerne forhandlingsstyrke, forbrugernes 

forhandlingsstyre og truslen fra substituerende produkter (Porter, 2008: 80). Udformningen af 

brancheanalysen kan variere meget alt efter, hvordan branchen afgrænses, og vægtningen af de fem 

markedskræfter kan ligeledes variere meget (ibid: 80). 

 

Truslen fra nye indtrængere afhænger af hvilke adgangsbarrierer, der i branchen. Adgangsbarriere for 

nye virksomheder er blandt andet kendetegnet ved stordriftsfordele, forbrugeres tendens til at gå efter 
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velkendte virksomheder, høje switching costs for forbrugerne, høje krav til startkapital, ulige adgang 

til distributionskanaler og strikse regler for staten (Porter, 2008: 81). Truslen er høj, hvis disse er lave.  

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke er stor, hvis leverandørerne ikke er afhængige af branchen, hvis 

der for virksomhederne i branchen er høje omkostninger forbundet med at skifte til en anden 

leverandør, og hvis der kun findes få eller ingen alternativer til leverandører (ibid: 82ff). Hvis 

virksomheder er afhængige af deres leverandører, så medfører det højere omkostninger for dem (ibid: 

82).  

 

Forbrugernes forhandlingsstyrke er stor, hvis der er få forbrugere i branchen, hvis forbrugerne kan 

vælge frit mellem forskellige udbydere, og hvis forbrugerne har lave omkostninger ved at skifte til en 

anden udbyder (ibid: 83ff).  

 

Truslen fra substituerende produkter er særligt høj i branchen, hvis virksomheder ikke kan adskille 

sig fra hinanden. Hvis virksomheder udbyder homogene produkter, betyder det mindre profit for den 

enkelte virksomhed (ibid: 84ff).  

 

Traditionelt set kan Porters Five Forces ikke fortælle os noget om den enkelte virksomheds 

konkurrencemæssige situation, men derimod udelukkende bruges som en brancheanalysemodel. Dog 

vil Porters Five Forces i dette speciale blive brugt til at analysere den branche, som Rema 1000 

opererer i, men også se nærmere på, hvad branchens dynamik betyder for Rema 1000 mere specifikt. 

Modellen er statisk og giver et øjebliksbillede, så den kan være svær at lægge direkte ned over den 

dynamiske branche, som Rema 1000 opererer i. 

 

Stakeholder   
Mitchell et al. (1997) har opstillet en stakeholder-model, som i specialet vil blive brugt til at 

identificere og inddele Rema 1000’s stakeholders. Rema 1000 kan ikke løfte deres samfundsansvar 

alene, hvorfor det er interessant at se på, hvilke stakeholdere de skal være særligt opmærksomme på 

og hvorfor - altså hvilke stakeholdere, der har størst mulig indflydelse på deres strategiske handlerum. 

 

Mitchell et al.’s (1997) model bygger på tre attributter i forhold til stakeholders, som er: Power to 

influence the firm, legitimacy of the stakeholders’ relationships with the firm og the urgency of the 

stakeholders claim on the firm. Power to influence the firm skal forstås som den magt, den 

pågældende stakeholder har i forholdet til organisationen. Her findes tre typer af magt: Coercive, 

utilitarian og normative (Mitchell et al, 1997: 865). Legitimacy of the stakeholders’ relationships with 

the firm forstås som den legitimitet, den pågældende stakeholder besidder både som enhed men også i 

forhold til relationen til  organisationen (ibid: 866). The urgency of the stakeholders claim on the firm 
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ser på, i hvor høj grad en organisation skal være opmærksom på den pågældende stakeholder. Der er 

høj grad af urgency, såfremt man som organisation hurtigt bliver nødt til at reagere på en stakeholders 

ændrede adfærd. To ting skal være opfyldt, før en stakeholders claim til organisationen kan ses som 

urgent. Det er, at relationen eller ens claim skal være af en time-sensitive nature, eller at relationen 

eller ens claim er important or critical to the stakeholder (ibid: 867).  

 

Indenfor de tre attributter inddeler Mitchell et al. organisationens stakeholders i syv forskellige 

grupperinger (ibid: 874), og specialet vil især have fokus på dormant stakeholder, dependant 

stakeholder og definitive stakeholder.  

 

Modellen er dynamisk, hvilket vil sige, at organisationens stakeholders kan ændre status. 

Organisationer som Rema 1000 skal derfor hele tiden holde sig opdaterede på dens stakeholders og ud 

fra det danne sig et overblik over, hvilke stakeholders der særligt skal prioriteres.  

    

Kjær og institutionelle strukturer 
Kjær (2006) beskriver tre former for institutionelle strukturer: Regulative, normative og kognitive 

strukturer. I specialet bruger vi disse tre typer af strukturer til at analysere CSR som institutionel 

struktur med henblik på at analysere, om og i hvilken grad Rema 1000 er underlagt institutionelle 

retningslinjer i kraft af CSR.  

 

Institutioner skal forstås som en bestemt type af sociale strukturer, der påvirker adfærd. Det er 

forudsætningen for den måde, organisationer udfører aktiviteter på. Institutioner er med til at forme og 

strukturere disse aktiviteter. Kjær definerer institutioner som noget strukturelt, hvilket betyder: “At de 

i en vis grad er stabile og kan tages for givet, når vi engagerer os i bestemte typer af adfærd” (Kjær, 

2006: 196). Selvom institutioner er stabile og kan tages for givet, er de ikke naturgivne. Det er 

samfundsskabte strukturer og mønstre. Deres sociale indstiftelse betyder, at de kan forandres over tid 

(Kjær, 2006: 196). Institutionsbegrebet bliver introduceret for at vise, hvordan krav til legitimitet er 

blevet så stabile og indgroede i de sociale sammenhænge, hvor organisationer opererer, at de er blevet 

til grundlæggende spilleregler og dermed institutioner. 

 

Den første måde at forstå institutioners påvirkning af adfærd på er at se dem som regulative 

strukturer. Regulative strukturer er regler, som former adfærd gennem direkte at tvinge individer og 

grupper til at gøre eller undlade at gøre bestemte ting. Institutioner forstås altså her som en ydre 

ramme, der typisk udgøres af love og kontrakter (Kjær, 2006: 196ff). At se institutioner som 

normative strukturer betyder derimod, at institutionen former individer og organisationers adfærd i 

kraft af fælles normer for, hvad der er god opførsel i forskellige sammenhænge. Institutionen former 

hermed en slags fælles moral, som kan fortælle den enkelte, hvad der er rigtigt og forkert (Kjær, 2006: 
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197). Den kognitive struktur påvirker adfærden ved at udstyre individer eller organisationer med et 

fælles verdensbillede, som bliver styrende for de valg, de træffer. Et verdensbillede er et bestemt 

meningssystem, som man bruger til at forstå verden omkring sig (Kjær, 1006: 199).  

 

Den formelle struktur og rationelle myter 
Meyer & Rowan ser på formelle organisatoriske strukturer og rationelle myter og vil i specialet blive 

brugt til at analysere CSR som en formel struktur, og hvilket pres det ligger på Rema 1000 som 

organisation.  

 

Formelle organisatoriske strukturer opstår som en afspejling af rationaliserede institutionelle regler. 

Den formelle struktur i organisationen forstås som det, den udtrykker udadtil, og det den ønsker at 

kommunikere. Institutionelle regler fungerer som myter, som organisationer indarbejder for at opnå 

legitimitet, stabilitet og øgede muligheder for overlevelse. De institutionelle regler kan også forstås 

som normer. Hos organisationer, hvis strukturer bliver isomorfe med myterne i det organisatoriske 

miljø, mistes intern kontrol for at opretholde legitimitet, fordi organisationen adopterer de 

institutionelle regler (Meyer & Rowan, 1977: 340). Det vil sige, at den formelle struktur i en 

organisation afspejler myterne i det institutionelle miljø, som omgiver den. Mellem organisationen og 

det institutionelle miljø opstår en isomorf proces, hvori organisationen adopterer de institutionelle 

regler (Ibid: 341). Institutionaliserede produkter, service, teknikker, politikker og programmer er 

magtfulde myter, som organisationer tager til sig. Det er de myter, der genererer formel organisatorisk 

struktur. Meyer og Rowan definerer de formelle strukturer i organisationer og viser, hvordan der er to 

overordnede karakteristika: Myter optræder som rationaliserede og upersonlige forskrifter. Myter er 

institutionaliseret i udpræget grad. Derfor bliver deres legitimitet helt naturlig og taget for givet 

(Meyer & Rowan, 1977: 343).   

 

Isomorfe processer og pres  
Dimaggio og Powell beskriver, hvordan organisationer i det samme felt kommer til at ligne hinanden 

over tid grundet isomorfe processer. De argumenterer for, at strukturelle forandringer ikke er drevet af 

behovet for effektivitet eller konkurrence, men i stedet af de processer, der gør organisationer mere 

ens, nemlig de isomorfe processer (Dimaggio & Powell, 1983:147). Den måde, hvorpå organisationer 

forsøger at håndtere usikkerhed og begrænsninger, fører ofte til homogenitet i struktur, kultur og 

output (ibid: 148).  

 

De identificerer tre processer, der har en påvirkning på at organisationer kommer til at ligne hinanden 

gennem institutionel isomorf forandring: Coercive, mimetic og normative. Hver af de isomorfe 

processer har sine egne forudsætninger. Coercive isomorfisme kommer gennem politisk indflydelse 
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og problemet med legitimitet. Mimetic isomorfisme er standard svaret på usikkerhed. Normative 

isomorfisme er associeret med professionalisering (Dimaggio & Powell, 1983: 150)  

 

I dette speciale vil teorien om institutionelle isomorfismer blive brugt til at analysere det pres, som 

Rema 1000 er udsat for i dens organisatoriske felt. Både i form af et coercive pres, der opstår gennem 

regulativer om transparens i årsrapportering om CSR, og behovet for at opnå legitimitet. Samt i form 

af et mimetic pres som svar på den usikkerhed et nyt forbrugerpres skaber, og hvordan der er opstået 

en ny bevidsthed om formålsdrevne organisationer.  

 

TEORI OM DEN DISKURSIVE MEDIERING AF FÆNOMENET CSR 
Anden analysedel har til formål at undersøge, hvorvidt mediets format påvirker den måde, CSR får 

tilskrevet betydning, og hvilke muligheder samt udfordringer CSR's kompleksitet skaber i forhold til 

organisationers CSR kommunikation. Til at undersøge, hvordan CSR får tilskrevet betydning, 

inddrages Laclau og Mouffes teori om diskursanalyse. Analysen bygger på data fra to kvantitative 

indholdsanalyser. Til at undersøge de muligheder og udfordringer organisationer står overfor i forhold 

til deres CSR kommunikation bruges Christensen et al.’s teoretiske framework, som er bygget op 

omkring CSR’s begrebsmæssige tvetydighed. 

 

Diskurs  
For at kunne undersøge, hvilke diskurser CSR som fænomen indgår i, og hvordan CSR tilskrives 

betydning, inddrages Laclau og Mouffes tilgang til diskursteori. Diskursanalysen laves for at kunne 

“kortlægge de processer, hvori vi kæmper om, hvordan tegnenes betydning skal fastlægges” 

(Jørgensen, 2002: 75).  

 

“En diskurs forstås som en fastlæggelse af betydningen inden for et bestemt domæne.” (Jørgensen, 

2002: 76). Det essentielle i denne forståelse er, at diskurser etableres ved at betydning udkrystalliseres 

omkring et nodalpunkt, som er omkredset af momenter, hvis betydning skabes i forhold til 

nodalpunktet (Jørgensen, 2002: 76).  

 

Diskursanalysen fokuserer sig omkring begreberne: Nodalpunkt, tegn, elementer, momenter og 

ækvivalenskæde, da det er disse begreber, som findes mest relevante i forhold til at besvare vores 

problemformulering.  

 

Nodalpunkter er den måde, en diskurs etableres på. Det sker ved at betydning udkrystalliseres 

omkring et nodalpunkt. Nodalpunktet anskues som et privilegeret tegn, hvor de andre tegn ordnes 

omkring, og som de andre tegn får deres betydning i forhold til (Jørgensen, 2002: 76) Laclau og 

Mouffe beskriver alle tegn som enten elementer eller momenter. Elementer er de tegn, der ikke 
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entydigt har fået fikseret deres betydning i en diskursiv lukning (Jørgensen 2002: 78), hvorimod 

momenter er de tegn, der har fået deres betydning afhængigt af den struktur, de giver mening til og 

den relation, de har til hinanden (Jørgensen, 2002: 76). Ækvivalenskæder er den måde, man kan 

karakterisere diskurser på. Det sker ved,  at man sammenkobler de kæder af betydninger, der er i 

momenterne omkring et nodalpunkt. Det betyder, at de enkelte momenter får deres betydning i kraft 

af de andre momenter, som de er bundet sammen med (Jørgensen, 2002: 108).  

 

CSR KOMMUNIKATION: TVETYDIGHED 

Vi inddrager teksterne “CSR as aspirational talk” (2013) og “Discursive Closure and Discursive 

Openings in Sustainability” (2015) for at skabe en teoretiske ramme til at undersøge, hvordan 

organisationer taler om deres arbejde med CSR. Denne teoretiske ramme ser på, hvordan CSR  

indeholder både diskursive lukninger og åbninger, og hvilken indflydelse det har på organisationers 

måde at tale om CSR på.  

 

CSR as aspirational talk  
CSR as aspirational talk (2013) fokuserer på, hvordan CSR kommunikation kan skabe forandring. 

Christensen et al. Belyser, hvordan CSR kommunikation kan anskues som aspirational talk, og hvad 

forskellene på ambition og hykleri har af betydning for organisationer. Artiklen behandler forskellene 

mellem tale og handling i organisatorisk CSR, og hvilken betydning det har, at de organisatoriske 

omgivelser kalder på konsistens (Christensen et al., 2013: 376). Hovedargumentet er, at den slags 

forskelle ikke nødvendigvis er en dårlig ting, men at der derimod findes et potentiale i forskellene, der 

kan stimulere forbedringer for både organisationen og i omgivelserne. 

  

Når en organisation annoncerer CSR idealer skaber det forventninger både internt i organisationen og 

i organisationens omverden. Kommunikationen om ambitioner og det forventningspres, der opstår i 

omgivelserne, er med til at skabe forandring, hvorfor offentlig involvering er vigtigt (Christensen et 

al., 2013: 382). 

  

“Even when such ideals are difficult to live up to, they have the potential to raise the barrier 

of expectations among critical stakeholders and this way stimulate change, also among 

smaller and less visible organizations.” (Christensen et al., 2013: 382) 

 

Hykleri er et biprodukt af høje idealer og omgivelsernes krav om konsistens. I forsøget på at stimulere 

højere standarder, kan aspirational talk, der fremkommer i form af midlertidige forskelle mellem ord 

og handling, være afgørende drivkræfter for forandring (Christensen et al.,2013: 376). 

 



 14 

Diskursive lukninger og åbninger  
Christensen et al. fremlægger i denne teori et syn på CSR som et tvetydigt og åbent begreb, der 

indeholder en række forskellige meninger (Christensen et al., 2015: 135). CSR og bæredygtighed 

bearbejdes i to fortolkninger: Diskursiv lukning -  Discursive Closure og diskursiv åbning -  

Discursive Openings. 

  

De diskursive lukninger ses i kraft af, hvordan der skabes målsætninger for organisatorisk 

performance. Der er sket en voksende grad af professionalisering i forhold til, hvordan organisationer 

udøver CSR praksisser. “Goals are set and must be met. In many corporations, the complexity, 

disagreements, and political reality of sustainability are not discussed among managers and 

employees. This is what is meant by discursive closure.” (Christensen et al., 2015: 141). 

  

De diskursive åbninger ses i kraft af, hvordan organisationer åbner op for kritik og anfægtelser af dens 

CSR praksis. ”For example, a difference between talk and action provides a discursive opening by 

allowing a space for managers and employees to think for themselves rather than just obey the pre-

defined rules” (Christensen et al., 2015: 140). 

  

Den diskursive åbning i CSR betragtes som en fordel for både organisationer og stakeholdere. De 

diskursive åbninger kan bruges til at anskue CSR og kommunikation ud fra et fokus på værdien at af 

udfordre, kritisere og debattere CSR praksisser og forståelser (Christensen et al., 2015: 141). 

  

Overordnet anskuer forfatterne diskursiv lukning som noget, der binder CSR til fortiden og gør 

organisationer blinde for nye og uventede udfordringer omkring CSR, hvor diskursive åbninger er 

med til at skabe følsomhed, hurtig tilpasning og innovative løsninger (Christensen et al., 2015: 135). 

 

TEORI OM REMA 1000’s IMAGE OG BRAND  
Tredje analysedel har til formål at undersøge, hvordan Rema 1000’s image fremstår blandt Den etiske 

forbruger og hvilke bagvedliggende årsager, der kan være hertil. Kellers (1991) teori omhandlende 

brand equity benyttes til at analysere Rema 1000’s brand knowledge, brand awareness og brand 

image. Vi finder det interessant at analysere Rema 1000’s brand equity blandt Den etiske forbruger 

for at kunne vurdere, om Rema 1000 som brand står stærkt hos forbrugergruppen. Holt & Camerons 

(2010) teori omkring kulturelle branding strategier inddrages efterfølgende med henblik på at 

undersøge, hvilke årsager der kan være til, at Rema 1000’s image og brand er, som det er i dag blandt 

Den etiske forbruger. 
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Keller og brand equity  
Keller (1993) præsenterer i sin tekst en model, som kan bruges til at analysere customer-based brand 

equity, der defineres som: “... the differential effect of brand knowledge on consumer response to the 

marketing of the brand.” (Keller, 1993: 8). Modellen vil i følgende speciale blive brugt til at analysere 

Rema 1000’s image blandt forbrugergruppen Den etiske forbruger.  

 

Customer-based brand equity er et begreb, som forsøger at afdække den følelsesmæssige værdi, 

forbrugeren kobler til et bestemt produkt baseret på dennes tilhørsforhold til et velkendt brand. Et 

brand kan ifølge Keller ses som en måde at få forbrugeren til at tillægge produktet mere værdi alene 

på baggrund af selve brandet (Keller, 1993: 1). Jo mere equity, des større sandsynlighed er der for, at 

forbrugeren forbliver loyal overfor produktet. Customer-based brand equity opstår, når forbrugeren 

kender brandet og har nogle positive brand associationer til det (Keller, 1993: 2).  

 

Customer-based brand equity består af tre underdele: Brand knowledge, brand awareness og brand 

image (Keller, 1993: 2). Brand knowledge er kundens kendskab til det givne brand og danner hele 

grundlaget for en analyse af customer-based brand equity. Brand awareness er relateret til 

forbrugernes evne til at huske brandet. Det kan være hjulpet og uhjulpet. Brand image består af det 

sæt af associationer, som forbrugerne forbinder med det givne brand, altså deres egentlige holdning til 

brandet (ibid: 2).  

 

Vi forholder os i specialet til de tre overordnede elementer i teorien: Brand knowledge, brand 

awareness og brand image. I forhold til brand image afgrænser vi os dog til kun at analysere på brand 

attitudes, da de andre elementer i forhold til brand image fokuserer på specifikke produkt attributter, 

som ikke findes relevante, da vi analyserer Rema 1000 som overordnet brand og ikke har fokus på 

specifikke produkt brands.  

 

Holt og kulturel branding  
Holt & Camerons (2010) teori omkring kulturelle branding strategier inddrages i specialet med 

henblik på at undersøge, hvilke årsager der kan være til, at Rema 1000’s brand står, som det gør i dag 

blandt forbrugerne.  

 

Holt og Cameron (2010) præsenterer en tilgang til kulturel innovation som et strategisk værktøj - det 

de kalder kulturel strategi (cultural strategy). Kulturel strategi bliver præsenteret som en måde, hvorpå 

organisationer kan opnå konkurrencemæssige fordele ved at udvide deres horisont og bevæge sig 

videre fra de traditionelle marketings-strategier og modeller (Holt & Cameron, 2010: 195). De 

opstiller en model, der består af seks komponenter - The Six-Stage model.  
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Vi har valgt at anvende fire af komponenterne i analysen, da vi empirisk ikke har adgang til, hvordan 

Rema 1000 valgte at iværksætte strategien, hvorfor vi afgrænser os fra den femte og sjette komponent. 

De fire komponenter uddybes herunder: 

 

Map the Category’s Cultural Orthodoxy 

Organisationen skal starte med at kortlægge det kulturelle red ocean. Her findes, hvad forfatterne 

kalder Cultural Orthodoxy, der er de konventionelle kulturelle udtryk, som etablerede aktører i 

markedet anvender, når de skaber merværdi for forbrugerne. De kulturelle udtryk består af ideologier, 

myter og kulturelle koder og kan findes i marketings aktiviteter (Holt & Cameron, 2010: 196ff). 

 

Identify the Social Disruption that can Dislodge the Orthodoxy 

De sociale skift eller kulturelle forstyrrelser, social disruption, der er konsekvens af konstante 

samfundsmæssige forandringer, kan udfordre en branches herskende ideologi. 

Disse sociale skift vil med tiden ødelægge forbrugernes identifikation med en branches 

konventionelle kulturelle udtryksformer og lede til, at forbrugerne føler sig ubekvemme ved denne 

ideologi eller ønsker en ny ideologi. Disse skift og forstyrrelser kan blive faciliteret af teknologi, 

økonomi, social struktur, demografi, sociale bevægelser eller massemedierne (Holt & Cameron, 2010, 

197).  

 

Unearth The Ideological Opportunity  

Hvis organisationen fokuserer på de ovenstående skift og forstyrrelser, kan man afdække, hvilke 

ideologiske muligheder der er for at udvikle en kulturel strategi. Det er en måde at identificere 

forbrugernes identitetsprojekter og kan hjælpe med at fastslå og identificere forbrugernes kollektive 

ønsker, behov, og frygt i forhold til den oplevede social disruption (Holt & Cameron, 2010: 198).  

 

Cull Appropriate Source Material 

Kulturel innovation kommer ikke ud af ingenting. Det er genbrug af kulturelle udtryk fra sub-kulturer, 

sociale bevægelser, mediemyter og de egenskaber, som et brand i forvejen indeholder. Hvis 

organisationer vil skabe en succesfuld innovation, er nøglen, at de forstår hvordan man genbruger 

eksisterende ideologier, myter og kulturelle koder, som forbrugerne allerede anerkender til at tappe 

ind i en ideologisk mulighed (Holt & Cameron, 2010). 

 

Teorien inddrages i specialet for at se på, hvordan Rema 1000’s CSR initiativer kan ses som en 

reaktion på social disruption, og hvordan deres initiativer har betydning for deres brand. Vi er 

opmærksomme på, at teorien bruges bagudskuende i analysen og dermed ikke i den rækkefølge, som 

den oprindeligt er tiltænkt.  
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TEORI OM STRATEGISK KOMMUNIKATION  
Fjerde og sidste analysedel vil have fokus på, hvordan Rema 1000 kan arbejde med strategisk 

kommunikation for at sikre organisationen en plads som markedsleder og frontløber i forhold til CSR 

og bæredygtighedsinitiativer. Analysen starter med en analyse af de strategiske muligheder, som 

Rema 1000 har i forhold til at invitere dens stakeholdere til at deltage i dialog omkring udvikling af 

CSR praksisser og initiativer ud fra Christensen et al’s (2017) teori om 

license to critique.  Efterfølgende inddrages Hallahans (1999) teori omhandlende framing, der bruges 

til at analysere Rema 1000’s fremtidige muligheder i forhold til brugen af CSR som kommunikativ 

indsats. 

 

License to critique  
License to critique som tilgang til strategisk kommunikation sættes i specialet i spil for at se på hvilke 

muligheder, der er for Rema 1000 i forhold til at samarbejde med dens stakeholdere. Det er en tilgang, 

der anerkender, at kritik er en vigtig og nødvendig dimension af organisatorisk udvikling. Det er en 

tilgang, der kan bruges til at analysere hvilke strategiske muligheder, der er i forhold til at arbejde 

med CSR kommunikation. 

  

Christensen et al. (2017) anerkender, at kritik er en vigtig og nødvendig dimension af organisatorisk 

udvikling, hvorfor vurderinger af organisatoriske praksisser er velkomne (Christensen et al., 2017: 

246). Det handler om at mobilisere organisationens kræfter og inddrage ens stakeholdere for at skabe 

forandring. Hos Christensen et al. (2017) beskrives det, hvordan der er tre måder at udfordre sig selv 

som organisation på i forhold til CSR standarder: The organizing practices, the communicative 

principles og the mechanisms of critique (Christensen et al., 2017: 248ff). 

  

Vi er bevidste om, at Christensen et al. har udviklet denne teori som en ledelsesmæssig filosofi, der 

særligt har til formål at involvere medarbejderne. Vi breder den ud til at involvere de stakeholdere, vi 

finder særligt relevante for Rema 1000 strategiske arbejde med CSR. 

 

Hallahan og framing  
Hallahans (1999) teori omkring framing vil i specialet blive brugt i forhold til Rema 1000’s fremtidige 

brug af CSR som en kommunikativ indsats. Teorien vil bruges til at se på de muligheder, 

organisationen har i forhold til at frame forskellige aspekter i deres kommunikation og dermed kan 

påvirke, hvordan offentligheden forstår og tænker omkring disse. Rema 1000 kan bruge det som et 

strategisk værktøj i forhold til deres kommunikation, da de på denne måde kan være med til at forme, 

hvordan offentligheden tænker omkring nogle issues, som er vigtige for organisationen selv. 
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Framing er et vigtigt redskab i forhold til konstruktionen af den sociale virkelighed, da det hjælper 

med at frame det perspektiv, som offentligheden ser verden gennem (Hallahan, 1999: 207). Hallahan 

(1999) definerer framing som: ”..to select some aspects of perceived reality and make them more 

salient in the communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation and/or treatment recommendation for the item described.” (Hallahan, 

1999: 207). Altså påvirker framing, hvordan offentligheden forstår og ser forskellige aktører og 

issues, som er beskrevet i medierne, fordi disse frames inkluderer eller ekskluderer forskellige 

aspekter af det pågældende issue. Hallahan (1999) italesætter også det faktum, at negative 

informationer vejer tungere end positive informationer og dermed får mere opmærksomhed fra 

offentligheden. Han identificerer syv typer af framing, som kan bruges i forhold til public relations-

arbejde. Disse involverer framing af situations, attributes, choices, actions, issues, responsibility og 

news (Hallahan, 1999: 205). 

 

Analysen tager udgangspunkt i, hvordan Rema 1000 kan arbejde med tre typer af framing i deres 

public relations arbejde: Framing af attributes, actions og issues.  

 

Ovenstående afsnit har skitseret specialets teoretiske ramme, hvor specialets metode og empiri vil 

blive gennemgået i det følgende afsnit.  

 

METODE 
Følgende afsnit har til formål at introducere specialets undersøgelsesdesign for at bidrage med en 

indsigt i tankerne bag specialets struktur og analytiske tilgang. Efterfølgende vil specialets empiriske, 

metodiske og videnskabsteoretiske refleksioner til hver del af specialet blive beskrevet, samt 

diskuteret hvordan disse påvirker specialets resultat.  
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Figur 1: Specialets elementer 

 

Ovenstående model illustrerer specialets elementer. Den ydre ramme i form af omverdenen bruges til 

at analysere, hvordan denne påvirker Rema 1000’s strategiske handlerum i forhold til deres arbejde 

med CSR ved at udstikke nogle retningslinjer og et institutionelt pres, som Rema 1000 skal forholde 

sig til og indrette sig efter. Ligeledes har Rema 1000 mulighed for at påvirke omverdenen gennem 

sine CSR aktiviteter, som kan udstikke et normativt pres den anden vej, der kan udmønte sig i 

forandringer i omverdenen. I Rema 1000’s omverden fokuserer specialet yderligere på Den etiske 

forbruger og Rema 1000’s image, hvor specialet vil stille skarpt på relationen mellem disse, samt 

hvordan denne relation påvirker Rema 1000’s handlerum og strategiske arbejde med CSR. Den etiske 

forbruger og deres adfærdsmønstre udstikker ligeledes et normativt pres, som har indflydelse på både 

Rema 1000 som organisation og på de omkringliggende institutioner. Det er en faktor, der spiller en 

rolle for udviklingen af Rema 1000’s CSR strategi, og hvordan Rema 1000 bliver opfattet i 

omverdenen. Centrum for hele analysen er Rema 1000 som organisation og deres strategiske arbejde 

med CSR, hvorfor CSR som fænomen indtager en central rolle i specialets analyser.  

 

Vores arbejdsproces bærer præg af en vekselvirkning, hvor vi løbende i specialet har opnået nye 

forståelser ud fra vores teori og empiriske resultater. Hver gang vi læser og undersøger, opnår vi ny 

viden. Dette gør, at vi aldrig returnerer til samme udgangspunkt (Ingemann, 2014: 110). Vi har 

dermed ikke haft en lineær tilgang til projektet, men derimod tilpasset vores analyser og 

problemstillinger ud fra den viden, som vi har tilegnet os gennem processen. Som tidligere nævnt, 
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bundede vores motivation for valg af denne case i vores egen kritiske holdning til CSR som fænomen, 

og den måde organisationer strategisk kan arbejde med dette. Vi havde derfor en kritisk tilgang til 

specialet, da vi ville undersøge, hvorvidt organisationers strategiske arbejde med CSR bundede i et 

idealistisk eller kapitalistisk udgangspunkt - eller noget midt imellem. Dog har vi i løbet af specialet 

opnået en forståelse af, at den mest centrale problemstilling i højere grad knytter sig til Den etiske 

forbruger og denne forbrugergruppes indflydelse på Rema 1000’s image og dermed deres strategiske 

arbejde med CSR. Dette afspejles også i udformningen af specialets fire analysedele. De første to 

analyser har stort fokus på CSR som fænomen, og hvilken betydning CSR har for organisationers 

strategiske arbejde. Tredje og fjerde analysedel fokuserer mere på relationen mellem Den etiske 

forbruger og Rema 1000 i forhold til image, samt hvordan Rema 1000 kan imødekomme 

forbrugergruppen i deres strategiske arbejde med CSR. Specialets analysedele reflekterer hermed 

vores arbejdsproces og den måde, som vi har snævret os ind på relationen mellem Den etiske 

forbruger og Rema 1000 fremfor blot at være et kritisk speciale af CSR som fænomen. Vores 

arbejdsproces har givet os en dybere forståelse for relationen mellem Den etiske forbruger og Rema 

1000, dog ikke for at opnå en horisontsammensmeltning, da det ifølge konstruktivismen ikke er 

opnåeligt (Justesen & Mik-Meyer, 2010: 31). Vi forsøger derimod at nærme os vores analysegenstand 

og indskrænke den mest relevante rækkevidde for besvarelsen. 

 

Vores metodiske ståsted for specialet har været en vekselvirkning mellem en induktiv og deduktiv 

fremgangsmåde, som er vævet ind i hinanden og har foregået samtidig i hele undersøgelsesprocessen 

(Andersen, 2013: 31). De metodiske overvejelser vil blive præsenteret i det følgende afsnit, hvor 

specialet seks komponenter vil blive beskrevet. 
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Figur 2: Specialets komponenter 

 

 
For at præsentere og beskrive Rema 1000 som organisation benytter vi os primært af sekundær 

empiri. Vi har indhentet empiri fra Rema 1000’s egen hjemmeside www.rema1000.dk i form af 

tekstuddrag, tabeller, modeller, årsregnskaber og deres CSR-rapport. Denne empiri bruges til at 

beskrive faktuelle forhold omkring Rema 1000 som organisation. Yderligere bruges CSR-rapporten 

som baggrundsviden i forhold til det strategiske arbejde, som de laver med CSR, hvor vi får indblik i 

hvilke CSR initiativer, de har, og hvilke verdensmål de arbejder imod. Brugen af sekundær empiri 

indsamlet fra Rema 1000’s egen hjemmeside sikrer, at vores præsentation og beskrivelse af dem 

bliver objektiv. Her træder vi altså et skridt tilbage og sikrer, at vores egne forforståelser af Rema 

1000 ikke kommer til udtryk.   
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Til præsentationen af Rema 1000 har vi også gjort brug af vores primære empiri i form af et interview 

med Anders René Jensen, som er Rema 1000’s indkøbs- og marketingdirektør. Denne undersøgelse 

giver os en anden indsigt i organisationen, end vi havde opnået kun med sekundær empiri. Vi kan med 

denne empiri komme tættere på Rema 1000 som analysegenstand og præsentere andre facetter af 

organisationen, end vi kunne, hvis vi kun havde gjort brug af sekundær empiri. Den sekundære empiri 

fra Rema 1000’s egen hjemmeside er opstillet og kommunikeret i et format, som søger at fremstille 

organisationen i det lys, som de selv ønsker at fremstå i. Interviewet med Anders René Jensen giver os 

mulighed for at søge yderligere ind bag denne udlægning omkring organisationen og tegne en mere 

fyldestgørende præsentation af organisationen. Dog skal vi have in mente, at Anders René Jensen selv 

arbejder i organisationen og derfor som respondent formentlig søger at fremme en bestemt agenda 

omkring Rema 1000. Vi konstruerer altså ud fra både sekundær og primær empiri en præsentation af 

Rema 1000 som organisation, som bruges til videre analyse i specialet. 

 

 
Specialet fokuserer sig omkring en forandring i forbrugsmønster og ser særligt på en bestemt 

forbrugergruppe, som vi betegner som Den etiske forbruger. Vi konstruerer et billede af 

forbrugergruppen, som kan bruges til videre analyse. Denne konstruktion bygger på tekstnedslag fra 

vores interview med Anders René Jensen samt på sekundær empiri i form af forskellige teorier, 

artikler og undersøgelser omkring forbrugergruppen for at undersøge hvilke karaktertræk og 

kendetegn, som disse individer har til fælles. 

 

Vores empiriske undersøgelse af Den etiske forbruger søger at afdække forbrugergruppens 

karaktertræk og kendetegn for at skabe en forståelsesramme for forbrugergruppens holdninger og 

forbrugsvaner. Vores analyse og konstruktion af Den etiske forbruger afspejler dermed 

forbrugergruppens livsverden, men vi undersøger dem ud fra et konstruktivistisk perspektiv, dvs. 

deres karakteristika i interaktion med Rema 1000 som brand. 

 

 
Vi analyserer Rema 1000’s omverden i form af en branche- og stakeholderanalyse, samt en analyse af 

deres institutionelle omverden. Analysen er lavet på baggrund af sekundær empiri i form af artikler, 

modeller og teorier, som er præsenteret i vores teoretiske apparat. Vi har inddraget artikler fra 

forskellige medier for at belyse og opnå viden om mere specifikke aspekter af Rema 1000’s 

omverden. Yderligere inddrages empiri i form af CSR-rapporter fra organisationer i Rema 1000’s 
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branche samt FN’s verdensmål til at undersøge de kollektive antagelser, der findes i forhold til, 

hvordan man udøver samfundsansvar. Vi har inddraget kvantitativ empiri i form af tabeller omkring 

konkurrenceparametre i branchen, statistikker omkring forbrugsvaner og årsregnskaber. 

Årsregnskabet som empiri bruges til at afdække CSR i en regulativ ramme. Vi inddrager både 

årsregnskabet og CSR-rapporter, da der i dansk regnskabslovgivning er nogle konkrete regulative 

rammer for, hvordan organisationer af Rema 1000’s størrelse skal bedrive regnskabspraksis og 

rapportere CSR-initiativer. Den kvantitative empiri søger at afdække de mere faktuelle forhold, som 

gør sig gældende i forhold til økonomi, konkurrenceparametre og forbrugsvaner, men forstås i en 

konstruktivistisk ramme. Vi forsøger at forstå, hvilken betydning disse tabeller, statistikker og 

årsregnskaber har for Rema 1000’s strategiske handlerum.  

 

I analysedelen undersøges den dialektiske proces mellem strukturer og aktører, som hele tiden 

påvirkes gensidigt. Vi forsøger i denne analyse at forstå de forskellige faktorer, der påvirker Rema 

1000, frem for at forklare en årsagssammenhæng. De ydre strukturer påvirker Rema 1000’s 

strategiske handlerum, men Rema 1000 har samtidig mulighed for at kunne påvirke strukturerne i 

visse tilfælde. Vi har valgt at fokusere på de ydre strukturer, som vi finder mest relevante, hvorfor 

andre fokusområder og strukturer kan belyse en anden omverden, som dermed ville give en anden 

konklusion på specialet. Vores arbejdsproces i analysen bærer præg af at være deduktiv, da den tager 

udgangspunkt i vores teoretiske apparat og generelle antagelser om virkeligheden, som vi overfører til 

en konkret situation - nemlig Rema 1000.  

 

 
CSR som fænomen indtager en central rolle i specialet. Følgende analyse har fokus på at forstå, 

hvordan CSR fremtræder i den medierede virkelighed. Vi undersøger, hvilke karakteristika 

fænomenet tillægges samt hvilke momenter, der er knyttet til fænomenet, og hvilke diskurser CSR 

optræder i. Yderligere har analysen fokus på hvilke udfordringer og muligheder, der knytter sig til 

CSR. Analysen tager udgangspunkt i vores primære empiri i form af vores to kvantitative 

indholdsanalyser og vores første spørgeskemaundersøgelse. Analysen tager udgangspunkt i vores 

primære empiri, og vi analyserer flere artikler, tekster og udsagn om samme emne - CSR - og forsøger 

at finde en sammenhæng, som kan danne baggrund for en ny forståelse omkring fænomenet. Altså er 

vores metodiske fremgangsmåde i analysen induktiv. Vores primære empiri bruges som base for at 

analysere, hvordan CSR er omtalt i medierne og for at analysere hvilke ækvivalenskæder, der 

konstrueres omkring CSR.  
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Vores kvantitative indholdsanalyser bruges som en indgang til en kvalitativ diskursanalyse. Selvom 

afsættet for vores analyse bærer præg af en mere kvantitativ tilgang, og der bliver brugt kvantitativ 

logik i de fortolkninger, vi skaber, er det ikke meningen, at den kvalitative del af vores analyse skal 

leve op til kravet om statistisk generalisering (Ingemann et al., 2019: 119). Meningen med den 

kvalitative del af analysen er derimod, at den skal hjælpe os med at opnå en forståelse af CSR, og 

hvordan fænomenet fremstår i en medieret virkelighed.  

 

Vi har i analysen inddraget forskellig primær empiri for at opnå en bedre forståelse af, hvad CSR 

forstås som, og hvilke diskurser fænomenet optræder i. Forståelsen af CSR som fænomen opstår og 

erkendes ud fra vores konstruktion af fænomenet. Denne forståelse og erkendelse af CSR har 

betydning for vores speciale, da den har indflydelse på, hvordan vi forstår Rema 1000’s strategiske 

handlerum i forhold til deres arbejde med CSR.  

 

 
Følgende analyse har til formål at undersøge, hvordan Rema 1000’s image fremstår blandt Den etiske 

forbruger og hvilke årsager, der kan ligge til grund for dette. Imageanalysen tager udgangspunkt i 

vores primære empiri i form af vores spørgeskemaundersøgelse “Dine indkøbsvaner” samt vores 

voxpop. Vores primære empiri bruges til at analysere Rema 1000’s brand knowledge, brand 

awareness samt brand image blandt forbrugergruppen. Yderligere inddrages tekstuddrag fra vores 

interview med Anders René Jensen til at undersøge de underliggende årsager, der kan være til, at 

Rema 1000’s image er, som det er. Interviewet giver os her indsigt i Rema 1000’s strategiske arbejde 

med CSR, og hvordan de har reageret på nogle tendenser i samfundet og inkorporeret dem i deres 

strategi. Vores metodiske arbejdsproces i analysen har været induktiv, da vi tager udgangspunkt i 

vores primære empiri og søger at udlede en generel sammenhæng i forhold til Rema 1000’s image og 

brand. 

 

Vores kvantitative undersøgelser giver os målbar data i forhold til at analysere Rema 1000’s image, 

hvorimod vores kvalitative interview giver os en viden, som er med til at frembringe en forståelse af 

de bagvedliggende faktorer for imageanalysen. Samspillet mellem empiri indsamlet ude blandt 

forbrugergruppen og empiri indsamlet fra Rema 1000’s egne rækker skaber en bredere forståelse for 

netop relationen mellem Rema 1000’s image og Den etiske forbruger.  

 

Vores udgangspunkt for analysens primære empiri er en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse (Bilag 

6) og en voxpop (Bilag 7), som vi har forsøgt at udforme med mindst mulig bias for at undgå, at 

besvarelserne og dataen bærer præg af vores egne forforståelser. Vi benytter os dermed af realismens 
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metodologi for at afdække mere faktuelle forhold omkring Den etiske forbrugers forbrugsvaner og 

holdninger til Rema 1000 som brand. Vores undersøgelser forsøger at afdække en sandhed omkring 

Den etiske forbrugers vaner og holdninger. Validiteten i vores undersøgelser er derfor vigtig. Vi 

opstiller prædefinerede spørgsmål og svarmuligheder i både vores spørgeskemaundersøgelse og 

voxpop, hvilket begrænser respondenternes mulighed for at svare nuanceret. Dog er der indsat 

fritekstfelter i begge undersøgelser, som giver respondenterne mulighed for selv at tilføje yderligere 

svarmuligheder. De prædefinerede spørgsmål begrænser vores indsamlede data yderligere, da dataen 

kun omfatter områder, som vi på forhånd mener, er relevante i forhold til vores problemstillinger. 

Denne metode sætter sig imod konstruktivismen, hvor interviewet ville have givet os muligheden for 

et samspil mellem respondenten og intervieweren for at udvide vores erkendelser. Vi forstår dog de 

kvantitative data, vi har indsamlet, i den konstruktivistiske ramme, som er specialets overordnede 

videnskabsteoretiske standpunkt.  

 

Analysegenstanden for analysedelen er Rema 1000’s image blandt Den etiske forbruger. Vi er af den 

opfattelse, at et brands betydning kan være forskelligt alt efter hvilket individ, som betragter det, da 

brandet skabes gennem sociale processer og påvirkes af individets livsverden, hvilket betyder, at vi 

ser et brand som værende et ustabilt, flertydigt og flydende objekt (Justesen & Mik-Meyer 2010: 31). 

Rema 1000’s brand skabes altså i relationen med Den etiske forbruger ud fra de enkelte individers 

livsverden. I konstruktivismen spiller selve konstruktionen af virkeligheden en central rolle. Det er 

altså en dynamisk proces, der indebærer løbende forhandlinger (Ingemann, 2013: 139). Rema 1000’s 

brand konstrueres dermed mellem subjekter - i vores tilfælde udgør Den etiske forbruger disse 

subjekter - og er derfor i konstant forhandling. Rema 1000’s brand kan altså udvikle sig og ændre sig 

over tid gennem forbrugergruppens forhandling og forståelse af brandet, hvorfor det også er vigtigt 

for Rema 1000 at forholde sig aktivt til dem som stakeholder jf. Stakeholderanalysen. 

 

Vi analyserer Rema 1000’s brand ud fra en bestemt forbrugergruppe, Den etiske forbruger, og dette 

valg har konsekvenser for specialets rækkevidde. Resultaterne fra dette speciale kan derfor ikke 

nødvendigvis overføres til andre forbrugergrupper eller organisationer.  

 

 
Denne analyse har til formål at undersøge, hvordan Rema 1000 bibeholder et stærkt brand gennem 

deres strategiske arbejde med kommunikation. Analysen er lavet på baggrund af sekundær empiri i 

form af nyhedsartikler, Rema 1000’s CSR rapport og teorier,  som er præsenteret i vores teoretiske 

apparat. Analysen tager udgangspunkt i teori for at komme med strategiske anbefalinger til Rema 

1000, hvorfor vores overordnede arbejdsproces i analysen har været deduktiv. Der inddrages 
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yderligere primær empiri i analysen i form af citater fra vores kvalitative interview med Anders René 

Jensen og spørgsmål fra vores første spørgeskemaundersøgelse omkring forbrugernes tillid til 

organisationers CSR strategi. Vores interview giver os en indsigt i Rema 1000’s egen forståelse af 

dem selv og en indsigt i nogle af de processer og initiativer, de selv identificerer som vigtige. Dette 

kan i analysen bruges som afsæt for nogle af vores strategiske anbefalinger.  

 

Vi forsøger at forstå hvilke tiltag, som Rema 1000 kan søsætte i forhold til deres strategiske 

kommunikation omhandlende CSR for at imødekomme bl.a. Den etiske forbruger på bedst mulig vis.  

 

Specialet indtager en pragmatisk tilgang til dets videnskabsteoretiske ståsted, som skifter alt efter, 

hvad der undersøges. Overordnet bærer specialet præg af det idealistiske paradigme, da vores 

analysetilgang er konstruktivistisk. Vores konstruktivistiske tilgang til specialet ses, da vi forsøger at 

forstå frem for at forklare årsagssammenhænge. Forståelsen af CSR samt relationen mellem Rema 

1000 og Den etiske forbruger skabes gennem sociale processer, hvorfor analyseobjektet ses som 

værende flydende, ustabilt og flertydigt (Justesen & Mik-Meyer, 2010: 31). Den konstruktivistiske 

tilgang påvirker således specialets analysemetode, da forståelsen af teorier og empiri er vores 

udlægning af en forståelse. Specialet er dog ikke udelukkende bygget op omkring en idealistisk 

tilgang, da vi også gør brug af realismens metodologi i vores indsamling af primær empiri. Denne 

måde at indsamle empiri på opstiller nogle andre kvalitetskriterier end konstruktivismen og kan 

bidrage med en anden dimension og forståelse af vores analysegenstand. Vores kvantitative 

undersøgelser bruges som indgang til vores kvalitative analyser, og den opnåede data forstås dermed i 

vores konstruktivistiske ramme. 

 

Specialets primære empiri består af to kvalitative interviews samt to kvantitative indholdsanalyser, en 

voxpop og to spørgeskemaundersøgelser. Følgende afsnit har til formål at opridse metodologien bag 

disse måder at indsamle og behandle empiri på. Yderligere præsenteres de resultater, som bruges i 

analysen.  

 

Interview 
Vi arbejder med interview med udgangspunkt i Kvale & Brinkmann (2009). Udgangspunktet for 

deres forståelse af det kvalitative forskningsinterview er, at det:  ”..... forsøger at forstå verden ud fra 

interviewpersonernes synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres oplevelser, afdække 

deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer.” (Kvale & Brinkmann, 2009: 17). Det er måde 

at producere viden på socialt i et samspil mellem interviewer og respondent (Kvale & Brinkmann, 

2009: 100).   
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Vores interviews har form af et semistruktureret interview. Det vil sige, at vi inden interviewet har 

gennemtænkt hvilke temaer interviewet skal nå omkring, og hvilke spørgsmål der skulle stilles. I 

selve interviewsituationen var der dog plads til at vi kunne fravige fra spørgsmålene, give plads til nye 

spørgsmål og omfavne nye retninger (Ingemann, 2019: 158). Vores interviews var præget af den 

dynamik, der er drevet af den interpersonelle relation i interviewsituationen, dvs. det sociale samspil 

mellem interviewer og respondent (Kvale, 2009: 151ff). 

 

Den specifikke interviewsituation med Anders René Jensen  
Fredag d. 8. marts udførte vi et interview med Anders René Jensen, indkøbs- og marketingdirektør 

hos Rema 1000. Vi havde præsenteret ham for specialets overordnede problemfelt og vores undren 

inden interviewets start. Han havde selv bedt om muligheden for at forberede sig og få spørgsmålene 

udleveret inden. Dog var han åben for, at vi kunne spørge ind til interessante vinkler og pointer, som 

vi kunne tænke os at få uddybet.  

 

Interviewet bærer præg af et eliteinterview, hvilket betyder, at vi under hele interviewet var bevidste 

om, at der kan være et asymmetrisk magtforhold i interviewsituationen. Anders René Jensen sidder i 

en ledende position i Rema 1000, og han kunne strategisk forsøge at fremme specifikke agendaer eller 

synpunkter løbende i interviewet. Som respondent er han qua sit arbejde vant til selv at sætte 

dagsordenen og tage styring i sådanne situationer, hvilket kunne skabe en udfordring for, hvordan vi 

kunne styre interviewet, hvilket også er en overvejelse, som vi også har med, når vi fortolker og 

analyserer på den viden, som interviewet bidrager med (Kvale, 2009: 167).  

 

Den specifikke interviewsituation med Stefano Ponte 
Med afsæt i samme metodiske overvejelser som interviewet med Anders René Jensen udførte vi et 

interview med Stefano Ponte, der er professor i business development and sustainability ved 

Copenhagen Business School den 22. marts. Vi havde præsenteret ham for specialets fokus, og givet 

ham indsigt i de perspektiver, vi gerne ville have hans syn på.  

 

Dette interview bærer ligeledes præg af et eliteinterview, dog i en anden kontekst end det interview vi 

udførte med Anders René Jensen. Stefano Ponte er forsker i det samme genstandsfelt, vi udforsker. 

Det indebærer at vi som interviewere måtte have in mente, at Stefano besidder en dybere viden end vi 

gør men også den faktor, at der kan være en mulighed for at han tilbageholder information - han selv 

skal benytte til videre forskning. Han er som respondent vant til at reflektere over komplekse 

problemstillinger. Hans relation til sin omverden kan være præget af en mere analytisk tilgang. Han 

kan have haft akademiske agendaer, som har forsøgt at fremme løbende i interviewet. Samtidig er han 

vant til at styre og vejlede studerende, hvilket sætter os, som interviewere, i en krævende situation. 

Dette skal vi have en bevidsthed om når vi anvender den viden interviewet bidrager med (Kvale, 
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2009: 167). Hertil kommer den betragtning at vi udførte interviewet på engelsk, hvilket hverken er 

vores eller Stefanos modersmål, hvilket er en begrænsning, vi aktivt skal forholde os til når vi 

fortolker på det materiale, der foreligger.  
 

Vi har udformet interviewspørgsmålene med afsæt i vores teoretiske problemstillinger og den undren, 

som vi har omkring vores undersøgelsesgenstand. Formålet med vores interviews er at producere 

viden, som viser den kompleksitet, som kendetegner den sociale verden (Justesen & Mik-Meyer, 

2010: 66). Den viden, som opstår gennem vores interviews, er konstrueret socialt i samspillet mellem 

interviewer og respondent. Vi har her aktivt skabt viden i spændingsfeltet mellem spørgsmål og svar 

(Kvale & Brinkmann, 2009: 72).  

 

Denne måde at indsamle empiri på ligger i tråd med den videnskabsteoretiske tilgang, som vi har som 

overordnet ramme for specialet og den måde, som vi producerer viden på. Gennem samspillet mellem 

respondenten og intervieweren har vi udvidet vores erkendelser omkring emnet. Vi har valgt at bruge 

det kvalitative forskningsinterview med Anders René Jensen til at komme tættere på Rema 1000’s syn 

på verden og deres erkendelse af dem som organisation og deres strategiske arbejde med CSR, den 

etiske forbruger som forbrugergruppe samt CSR som fænomen. Vi har valgt at bruge det kvalitative 

forskningsinterview med Stefano Ponte til at komme tættere på den kompleksitet, der ligger i Den 

etiske forbruger som forbrugergruppe. Vi får gennem vores interviews ikke privilegeret viden, som 

afspejler objektive forhold. Den viden, som vi opnår, er derimod afhængig af undersøgelsesprocessen 

(Justesen og Mik-Meyer, 2010:38). Det kvalitative forskningsinterview producerer, som navnet siger, 

kvalitativ data, som vi fortolker og forstår i den konstruktivistiske ramme. 

 

Dokumentanalyse: Kvantitativ indholdsanalyse 
Vi har udarbejdet to kvantitative indholdsanalyser: En af indhold fra traditionelle medier og en af 

indhold fra sociale medier. Formålet med at bruge den kvantitative indholdsanalyse er, at vi bliver i 

stand til at sætte fokus på de mange teksters manifeste indhold og afdække teksterne i bredden ved at 

optælle, kategorisere og rangere det, som umiddelbart fremgår af teksterne (Ingemann et a.l, 2019: 

116). Med den kvantitative indholdsanalyse bliver vi i stand til at måle, hvor hyppigt ord eller temaer 

forekommer, og hvordan det indbyrdes størrelsesforhold er i teksten.  

 

Vi har i vores kvantitative indholdsanalyse gjort brug af kodning som et analytisk greb, så vi kan tilgå 

vores tekster mere systematisk. Ved at kode opbryder vi teksten i mindre stykker, der samles efter 

temaer og forekomsten af ord (Ingemann et al., 2019: 112). Der findes to måder at kode på: Lukket og 

åben kodning. Lukket kodning er, når man på forhånd har opstillet temaer og kategorier, som vi leder 

efter i teksten og koder, når man støder på dem. Åben kodning er, når man læser teksten igennem og 
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så koder de forskellige temaer, som måtte træde frem i teksten (Ingemann et al., 2019: 112). Vi 

startede med at kode åbent for at afdække, hvad der optræder i de forskellige artikler i forhold til 

CSR, for derefter at foretage en lukket kodning for at kvantificere de ord og kategorier, som vi søgte i 

forhold til vores videre kvalitative diskursanalyse. Vi koder enkeltstående ord, da det skal bruges som 

afsæt til vores kvalitative diskursanalyse (ibid: 113). Når vi læser vores kodede tekststykker, kan vi 

se, om temaerne altid optræder på samme måde eller med samme fokus eller vinkel (ibid: 112), 

hvorfor vi har valgt at se på, om ordene, som vi koder efter, fremkommer i en positiv, neutral eller 

negativ vinkel for at se, hvad det kan bibringe af betydning. Vi har brugt Google Analyse til at lave 

vores kodning for at skabe overblik over, hvilke ord og kategorier vores tekster indeholder i forhold til 

CSR. Vores koderedskab kan ses i bilag 3 og bilag 4. 

 

I vores kvantitative indholdsanalyser tolkes teksternes betydning og mening ud fra, hvor hyppigt ord 

forekommer, og hvordan det indbyrdes forhold er mellem dem i teksten (Ingemann et al., 2019: 116). 

Vi bruger de kvantitative indholdsanalyser som indledning til vores overordnede kvalitative 

diskursanalyse i forhold til CSR. Analyserne hjælper os med at afdække de ord, som er dominerende i 

teksterne og er med til at spore os ind på vores fokus i vores kvalitative analyse. Indholdsanalyserne 

afdækker ligheder på tværs af forskellige tekster. Vi kan på baggrund af dette finde frem til de ord, vi 

vil bruge som udgangspunkt i vores kvalitative diskursanalyse (Ingemann et al., 2019: 117).  

 

Analyserne er lavet på baggrund af sekundær empiri i form af LinkedIn opslag og Tweets samt empiri 

fra traditionelle medier. Refleksionerne omkring metoden fremlægges herunder ud fra mediets type: 

Traditionelle og sociale medier.  

 

Traditionelle medier 
Vi har valgt et bredt udsnit af afsendere i vores søgning i traditionelle medier. Empirien er indsamlet 

fra bl.a. nyhedsartikler, blogindlæg og fagmedier, som spænder fra venstre- til højreorienterede 

medier. Dette er gjort for at få et så nuanceret billede som muligt af de italesættelser, der er i forhold 

til den generelle tone om CSR. Der er en overvægt af blogindlæg, som svarer til 46,7% af den 

indsamlede empiri, hvilket kan være grundet det undersøgte emne CSR. Det er ikke et emne, som får 

lige så høj nyhedseksponering i traditionelle nyhedsartikler som eksempelvis en politisk krise, og 

årsagen til dette kan være, at det ikke er et emne, som den gængse dansker i samme grad har kendskab 

til og dermed ikke kan identificere sig med. Blogindlæg er ofte mere fagspecifikke og henvender sig 

dermed til fagfolk eller danskere med interesse for emnet.  

 

Den indsamlede data rækker fra 2008 til 2019 med en overvægt af artikler fra 2017-2019 (77%). Dette 

kan skyldes, at det er et emne, som er i stigende fokus, og det er en udvikling, vi tror vil fortsætte, så 

det kun er et emne, vi kommer til at høre og læse mere om i fremtiden.  
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Artiklerne er fundet via Infomedia og ved Google søgninger. Vi har benyttet følgende søgeord for 

traditionelle medier: 

 

“CSR i Danmark”, “Kritik af CSR”, “Virksomheders samfundsansvar”, “CSR + virksomhed + 

Danmark” og “Virksomheders sociale ansvar”.  

 

Resultatet som bruges i analysen ses her:  

 
Figur 3:  Medieindholdets format (traditionelle medier) og Figur 4: Medieindholdets generelle tone mod CSR (traditionelle medier)  

 

 
Figur 5: Nævnte stakeholders (traditionelle medier) 
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Figur 6: Tonen på nævnte stakeholders (traditionelle medier) 

 

 
Figur 7: Nævnte ord (traditionelle medier) 
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Figur 8: Tonen på nævnte ord (traditionelle medier)  

 

Sociale medier 
Der er udført en undersøgelse og indsamlet data på indholdet fra følgende sociale medier: LinkedIn og 

Twitter.  

 

LinkedIn er et socialt medie, hvor individer og organisationer kommunikerer, netværker og 

interagerer. Der, hvor LinkedIn adskiller sig fra Facebook og Twitter, er, at mediet henvender sig til 

erhvervsfolk. Det skaber mulighed for, at organisationer, ansatte og kommende ansatte kan udveksle 

ideer, begivenheder og information. I og med LinkedIn henvender sig til både individer og 

organisationer, fungerer mediet på to planer. Det ene plan muliggør personlig branding og skaber 

potentiale for, at den enkelte kan udbygge sit faglige netværk og skaffe sig ny viden om, hvad der har 

nyhedsværdi og er relevant i den pågældende branche. Det andet plan gør det muligt for 

organisationer at brande sig selv ved at tage aktiv del i dialog med potentielle ansatte og kunder. Det 

skaber opmærksomhed om organisationen og giver den mulighed for at italesætte sig selv på en 

ønskelig måde (Danielsen, 2018).   

Argumentet for at vælge LinkedIn til indholdsanalysen er, at det bidrager med en indsigt i, hvordan 

erhvervsledere og organisationer taler om CSR, samfundsansvar og verdensmål. Samtidig giver det et 
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billede af, hvordan den enkelte dansker tager del i debatten og ønsker at iscenesætte sig selv i forhold 

til de organisationer, de interagerer med.  

 

På LinkedIn er følgende søgeord og hashtags valgt: 

Bæredygtighed, Klima, Verdensmål, Samfundsansvar, #CSRDK  

 

Twitter er et socialt medie, som mennesker kan bruge til at tweete deres meninger og udtrykke deres 

holdninger i forhold til alle mulige emner. Twitter bliver anvendt af alle fra politiske aktører til 

mediepersonligheder til den almindelige borger. Twitter hænger sammen med hashtags, og det er en 

måde at indkredse emner på i søgeprocessen (Danielsen, 2015).   

 

Argumentet for at vælge Twitter som medier er, at det giver os mulighed for at få adgang til udtalelser 

fra et spektrum af samfundet, hvor vi bevæger os mellem politikere, fagpersoner, akademikere og den 

almindelige borger.  

 

Vi har benyttet følgende hashtags og søgeord på Twitter: 

#DKCSR, #SDG, #stopmadspild, #DKgreen, Samfundsansvar, Verdensmål 

 

Da CSR, bæredygtighed og samfundsansvar som emne indeholder en høj grad af professionel viden, 

er det svært at nærme sig igennem Facebook-opslag, hvilket er argumentet for, at vi har fravalgt dette 

medie, da dialogerne i højere grad foregår på de to andre sociale medier.  

 

Resultaterne som benyttes i analysen ses her: 

 

 
Figur 9: Medieindholdets format (sociale medier) og Figur 10: Medieindholdets generelle tone mod CSR (sociale medier) 
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Figur 11: Nævnte stakeholders (sociale medier)  

 

 
Figur 12: Tonen på nævnte stakeholders (sociale medier) 
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Figur 13: Nævnte ord (sociale medier) 

 

 
Figur 14: Tonen på nævnte ord (sociale medier) 
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Forbehold i forhold til kvantitativ indholdsanalyse som metode 
Vi er bevidste om, at de stakeholders, ord og tonen, som vi analyserer, er subjektivt valgt og forstået 

af os. Der er altså en risiko for, at vi i vores kodning har overset andre ord, som kunne være relevante 

i forhold til analysen. Det har vi forsøgt at imødekomme ved først at foretage en åben kodning og 

derefter bevæget os over i en lukket kodning.  

 

Det skal ligeledes pointeres, at der kan være et bias i forhold til algoritmer på sociale medier- og 

Google søgninger, som kan resultere i, at vi ser nogle ting, som andre ikke gør. Vores søgninger kan 

dermed være farvet af vores tidligere søgehistorik og politiske ståsted.  

 

Spørgeskemaundersøgelser  
Vi har udarbejdet to spørgeskemaundersøgelser, som har hvert deres formål i specialet. 

Spørgeskemaundersøgelserne og refleksionerne omkring dem vil derfor blive beskrevet i hver deres 

afsnit nedenfor. Fordelene ved at indsamle empiri gennem et spørgeskema er, at det er hurtigt at 

udarbejde, nemt at administrere, kan nå ud til flere respondenter, giver respondenten god tid til 

besvarelse og er nemmere at efterbehandle (Andersen, 2013: 160). 

 

Spørgeskemaundersøgelse 1: Virksomheders arbejde med CSR  
Vi udsendte d. 16. januar 2019 en spørgeskemaundersøgelse, som bruges i vores diskursanalyse for at 

analysere de ækvivalenskæder, der konstrueres omkring CSR. I alt har 140 respondenter i alderen 18-

56+ besvaret spørgeskemaet. Indsamlingen blev stoppet d. 21. marts 2019. Se bilag 5.  

 

Vi har i vores udarbejdelse af spørgeskemaet været opmærksomme på at stille klare spørgsmål og 

sikret, at svarmulighederne var gensidigt udelukkende (Frederiksen et al, 2017: 117ff). Undersøgelsen 

omhandler begreber, som kan kræve en bestemt faglig viden, da det omhandler organisationers brug 

af CSR. Det betyder, at nogle respondenter kan have valgt at lukke spørgeskemaet ned igen, da de 

ikke forstår, hvad det går ud på. Yderligere kan det betyde, at der kan være uklarhed omkring 

forståelsen af CSR, der kan betyde noget forskelligt for forskellige personer. Det tages der dog højde 

for, da vi i spørgeskemaet spørger direkte ind til respondentens forståelse af CSR.  

 

Vi vil analysere diskursen omkring CSR ud fra spørgsmål 4 og spørgsmål 6, der bruges i forhold til 

strategiske anbefalinger til Rema 1000. Resultatet, som bruges i analysen, ses her:  
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Figur 15: Hvad forstår du ved CSR?  

 
Figur 16: Har du tillid til virksomhederes CSR strategier?  
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Blandt respondenterne til spørgeskemaundersøgelsen ses en overvægt af kvinder (66,4%), en 

overvægt af unge i alderen 18-25 (48,4%) og en kraftig overvægt af personer fra Region Hovedstaden 

(89,8%). Repræsentativiteten i vores spørgeskemaundersøgelse bliver påvirket, da fordelingen mellem 

mænd og kvinder samt aldersgrupper ikke er lige, og da vi ikke har ligevægt af respondenter fra alle 

dele af Danmark. Den lave grad af repræsentativitet vil påvirke resultatets validitet, da vi antager, at 

kendskabsgraden til CSR og forståelsen omkring fænomenet vil være forskelligt alt efter alder, og 

hvor i Danmark man er bosat. Bæredygtighed og samfundsansvar er på nuværende tidspunkt mere et 

storbyfænomen (Birk, 2016), hvorfor svar fra andre dele af Danmark forventes at tegne et andet 

billede af fænomenet CSR.  

 

For at imødekomme den lave repræsentativitet kombineres spørgeskemaundersøgelsen med vores to 

kvantitative indholdsanalyser i analysen af italesættelserne og diskursen omkring CSR. Dette gøres 

for at øge validiteten af resultatet i vores analyse. Spørgeskemaundersøgelsen som kvantitativ metode 

søger at afdække en sandhed og bærer derfor præg af positivismens metodologi. Dog forstår vi de 

kvantitative data i den konstruktivistiske ramme, som er projektets overordnede videnskabsteoretiske 

standpunkt. 

 

Spørgeskemaundersøgelse 2: Bæredygtighed og indkøbsvaner  
Vi udsendte d. 22. marts 2019 en spørgeskemaundersøgelse, der har fokus på bæredygtighed og 

forbrugsvaner og bruges i specialet til at analysere, hvordan Rema 1000’s image fremstår blandt Den 

etiske forbruger. I alt har 487 respondenter i alderen 0-56+ besvaret spørgeskemaet. Indsamlingen 

blev stoppet d. 28. marts 2019. Se bilag 6.  

 

Vi har i vores udarbejdelse af spørgeskemaet været opmærksomme på at gøre brug af hverdagssprog. 

Vi afgrænser os fra at bruge fagtermer, som vores respondenter kan misforstå. Det gør vi for at øge 

forståeligheden og undgå at indsamle svar, som giver et misvisende billede af emnet. Vi har 

yderligere gjort brug af stikord - cues - for at imødekomme vores respondenter og give dem 

eksempler på, hvad der kan menes med bæredygtighed, da det ellers er et begreb, som kan forstås på 

mange forskellige måder. Brugen af stikord hjælper vores respondenter med at kunne besvare 

spørgeskemaundersøgelsen mere præcist (Frederiksen, 2017: 118ff).  

 

Spørgsmål 8 og 9 bruges til at afdække Rema 1000’s brand awareness. Resultaterne ses herunder:  
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Figur 17: Hvilke dagligvarebutikker kender du, der arbejder med samfundsansvar og bæredygtighed? 

 
Figur 18: Hvilke af de følgende dagligvarebutikker oplever du som bæredygtig og samfundsansvarlig?  

 

Spørgsmål 4, 5, 6 og 7 bruges i vores diskussion omhandlende Den etiske forbruger. Resultaterne kan 

ses her:  
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Figur 19: Føler du at det er blevet nemmere at træffe bæredygtige valg, når du køber ind?  

 

 
Figur 20: Har dine indkøbsvaner ændret sig over de seneste 5 år?  
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Figur 21: Hvad har størst indflydelse på dine dagligvareindkøb? 

 

 
Figur 22: Har en dagligvarebutiks arbejde med bæredygtighed - som fx. mindske plastprodukter og reducere madspild - en 

betydning for den måde du opfatter virksomheden på?  
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Spørgeskemaets respondenter består af en overvægt af kvinder (81,9%), hvilket kan påvirke 

undersøgelsens repræsentativitet. Repræsentativiteten havde været højere, hvis fordelingen mellem 

mænd og kvinder havde været mere ligelig. En rapport fra Miljøstyrelsen viser dog, at kvinder stadig 

står for den største del af husholdningen - herunder indkøb (Miljø og forbrugeradfærd, 2003) - hvorfor 

den højere besvarelsesprocent fra kvinder giver mening, og dermed også skaber en højere grad af 

repræsentativitet. Respondenterne er repræsenteret godt både i forhold til alder, bosættelse og 

uddannelsesniveau, da der er en relativ ligelig fordeling i demografien, hvilket gør, at besvarelserne 

og resultaterne fremstår repræsentative og giver dataene validitet og reliabilitet, da det forventes, at 

den samme undersøgelse udført igen vil give de samme resultater.  

 

Voxpop 
Fredag d. 12. april 2019 lavede vi en voxpop blandt 48 tilfældigt udvalgte respondenter. 

Undersøgelsen blev lavet foran en Rema 1000, da vi i denne undersøgelse var interesserede i 

respondenter, som handler netop i denne butik. Af pragmatiske årsager i forhold til tidsforbrug foretog 

vi undersøgelsen udenfor en Rema 1000 butik lokaliseret på Amager. Denne lokalitet kan have 

påvirket repræsentativiteten af undersøgelsen, da en større spredning på respondenter i forhold til 

bosættelse og baggrund ville styrke repræsentativiteten.  

 

Voxpoppen havde til formål at afdække Rema 1000’s brand image for at undersøge det sæt af 

associationer, som forbrugerne forbinder med brandet. Respondenterne skulle nævne de ord, som de 

forbinder med Rema 1000, samt besvare hvorvidt de har kendskab til Rema 1000’s arbejde med CSR 

og hvis ja, om deres arbejde med CSR har betydning for deres valg af Rema 1000 som supermarked. 

Resultaterne er som følger: 
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Figur 23: Hvilke ord forbinder du med Rema 1000?  

 

 
Figur 24: Kendskabsgrad til Rema 1000’s arbejde med socialt ansvar og Figur 25: Betydningen af Rema 1000’s arbejde med socialt 

ansvar 

 

Vores sample af respondenter er tilfældigt udvalgt, hvilket øger sandsynligheden for, at alle i 

populationen har lige stor sandsynlighed for at blive valgt. Dette har vi gjort for at mindske det 

selektionsbias, som ellers kan opstå ved valget af respondenter til vores undersøgelse (Frederiksen et 

al. 2017: 35). Den tilfældige udvælgelse af respondenter forøger vores chance for valide resultater, 

som ikke er påvirket af skjulte faktorer. I behandlingen af vores data blev vi opmærksomme på, at 

antallet af mænd og kvinder ikke er ligeligt fordelt, hvilket skaber en skævhed i repræsenterede 

respondenter (Frederiksen et al. 2017: 46). Der er en overvægt af kvindelige respondenter, hvilket 
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ligger i tråd med vores data indsamlet fra vores spørgeskemaundersøgelse, og formentlig skyldes, at 

det stadig i dag er kvinder, som står for størstedelen af dagligvareindkøb.  

 

Trods en skævhed i forhold til køn og bosættelse antager vi, at vores sample af tilfældigt udvalgte 

respondenter påvirker undersøgelsens interne validitet positivt og dermed skaber basis for, at vores 

resultater og data kan behandles og ses som værende valide. Denne antagelse underbygges yderligere 

af, at vores undersøgelsesfelt om CSR og bæredygtighed stadig er mere udbredt i storbyer, hvorfor 

respondenter fra netop dette område vil bibringe de mest valide resultater omkring emnet. Vi havde 

yderligere mulighed for at uddybe og forklare spørgsmålene til vores respondenter, hvilket er med til 

at sikre datakvaliteten, så besvarelserne ikke er lavet på baggrund af misforståelser.  
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PRÆSENTATION AF DEN ETISKE FORBRUGER 
Følgende præsentation og beskrivelse af Den etiske forbruger og dennes kendetegn er lavet på 

baggrund af teori af Richey & Ponte (2011) omhandlende, hvad de kalder “causumer” kultur, og 

hvordan de anskuer etisk forbrug, samt en artikel af Barnett et al. (2005), som skaber en indsigt i, 

hvordan etisk forbrug er opstået som en måde, hvorpå forbrugerne laver disponeringer i deres hverdag 

både moralsk og praktisk. Herudover har vi brugt artikler fra Politiken, som fokuserer på forskellige 

forbrugstyper og kendetegnene ved disse. Yderligere inddrages to rapporter fra Miljøstyrelsen (2003) 

og fra Etisk råd (2016), som beskriver kendetegn ved forbrugergruppen samt den forbrugeradfærd, der 

er forbundet med Den etiske forbruger. Disse forskellige teorier, tekster og rapporter vil i specialet 

blive brugt til at beskrive karaktertræk og kendetegn for Den etiske forbruger. Disse kendetegn bruges 

til at skabe en forståelsesramme for forbrugergruppens ageren, holdninger og forbrugsvaner. Vi 

konstruerer et billede af Den etiske forbruger, som vi kan bruge til at analysere med i de videre 

analyser.  

      
  
Det er en forbrugergruppe, som ikke blot mener, at etisk forbrug skal varetages via kollektivt ansvar 

fra politisk side. De mener også, at de som individer kan og skal påtage sig et ansvar for det forbrug, 

de har (Etisk Råd, 2016: 15). Denne måde at påtage sig et ansvar for ens eget forbrug refererer til “.. 

the forms of selfhood that ethical consumption practices enable people to cultivate in their everyday 

lives” (Barnett, 2005: 31). Den etiske forbruger skaber altså et selvbillede af, hvordan de som 

individer styrer egne praksisser og forbrugsadfærd, og de skaber en social distinktion ved tydeligt at 

fremvise deres etiske overvejelser og valg. Etisk forbrug og adfærdsmønstre former her selvet og 

skaber en identitetsdannelse (Barnett, 2005: 32).  

 

Den etiske forbrugers forbrug fører til en mobilisering af politisk handling, og de skaber et fællesskab, 

som de kan identificere sig med. De skaber en adfærd, hvor de som forbrugergruppe gennem bevidste 

forbrugshandlinger har mulighed for at kræve sociale og miljømæssige ændringer. Denne 

forbrugergruppe er mere refleksive, informerede og aktive end den typiske forbruger (Richey & 

Ponte, 2011: 156).  

 

Den etiske forbruger har særligt fokus på miljømæssig bæredygtighed, sundheds- og sikkerhedsrisici, 

dyrevelfærd, fair trade, arbejds- rettigheder og -vilkår samt menneskerettigheder (Barnett, 2005: 27). 

Som Anders René Jensen forklarede den etiske forbruger: “Forbrugerne har en forventning om, at de 

varer man køber, at de er fremkommet på en ordentlig måde, og ligesom har taget hensyn til dyr, 

mennesker og miljø. At dyrene er blevet behandlet ordentligt, at menneskene, der producerer dem, får 

en fair løn, og at vi ikke belaster miljøet mere end højest nødvendigt.” (Bilag 1, s. 130). Den etiske 

forbruger mener altså, at man ikke har ret til at påføre alvorlig skade på andre mennesker, dyr eller 
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naturen, når man producerer fødevarer (Etisk Råd, 2016: 6). Forbrugergruppen har fokus på at købe 

varer, som ikke bryder med dette.  

 

Den etiske forbruger interesserer sig for madlavning og laver gerne mad fra bunden. De hylder 

naturlighed og undgår at købe light-produkter og kunstige tilsætningsstoffer. Bæredygtighed spiller en 

afgørende rolle for dem, hvor økologi og miljøvenlighed er deres vigtigste drivere (Grundtvig, 2019). 

De er bevidste omkring madspild og overforbrug og søger i deres hverdag at minimere dette i deres 

eget daglige virke. De sætter sig ind i ting og navigerer efter mærkningsordninger og går op i politik 

(Grundtvig, 2019). De er kritiske, engagerede og agerer på deres holdninger ved eksempelvis at have 

kødfrie dage, droppe mælken og lave en omgang biksemad af resterne fra i går. Oplevelsen af selv at 

gøre en forskel betyder meget for dem.  

 

Den etiske forbruger som forbrugergruppe spænder bredt og består både af yngre fra Generation Z 

samt ældre fra Generation Y og X. Dog kan der ses en større andel af yngre i forbrugergruppen, da det 

især er de 25-34 årige, der har fokus på bæredygtighed i deres indkøb (Birk, 2016). Det stemmer også 

overens med generationens karaktertræk i form af, at de er højtuddannede, selvsikre, oplyste, kritiske 

og tør blande sig i debatterne (Høgholm, 2018). I forbrugergruppen ses yderligere en 

overrepræsentation i forhold til folk, der bor i større byer i Danmark samt personer med en højere 

uddannelse (Birk, 2016).  

 

På baggrund af ovenstående præsentation og beskrivelse af Den etiske forbruger og denne 

forbrugergruppes kendetegn vil vi nu introducere to personaer, som afspejler de specifikke 

karakteristika for forbrugergruppen til brug i vores videre analyse.  

          

Persona 1: Simon 
Simon Holst er 25 år gammel og kommer fra en kernefamilie i Svendborg. Nu bor han i et kollektiv 

på Christianshavn i København sammen med 5 andre studerende. Simon bor i kollektiv, da han finder 

det at indgå i nære relationer meget vigtigt i hans hverdag. I kollektivet køber de samlet ind én gang 

om ugen, hvilket giver dem mulighed for at planlægge deres forbrug. På den måde kan de undgå 

madspild. De har en fast maddag hver om ugen, og Simon elsker at lave mad fra bunden og det 

frirum, som madlavning giver ham i en ellers stresset hverdag. I kollektivet forsøger de at have fokus 

på at købe økologiske varer, men da de alle er studerende, er det ikke altid, at pengene rækker til det. 

Derfor er det vigtigere for dem at undgå at købe for meget mad, så de på den måde minimerer deres 

klimaaftryk.  
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Kollektivet giver Simon mulighed for at vende ugens højdepunkter med hans roommates og debattere 

det seneste nye inden for politik. Han går meget op i politik og stemmer på Alternativet, da han 

mener, at deres grønne profil og fokus på klimaet er vigtigt og stemmer overens med hans personlige 

værdisæt. Simon deltager aktivt i debatten omkring bæredygtighed og har især fokus på klima og 

vores forbrug af engangsplastik. Han har deltaget i flere klimademonstrationer og skriver aktivt og 

livligt om det på hans sociale medier. Han bruger især Twitter og Instagram til at selviscenesætte sig 

selv og hans etiske forbrugsvalg.  

 

Til dagligt er Simon igang med hans kandidat i filosofi på KU og har et studiejob som lærervikar. Han 

kan godt lide at være lærervikar, så han kan være med til at forme den kommende generation. Udover 

at være studerende og have et studiejob, så arbejder Simon også som frivillig i NGO’en Plastic 

Change. Det gør han for at lære noget mere om de tiltag, der findes i forhold til at mindske ens plastik 

forbrug og for at gøre en forskel i verden ved at være med til at sprede budskabet og hans læring.  

 

Personligt har Simon fravalgt al brug af engangsplastik i form af sugerør, engangstallerkner og andet. 

Simon har også valgt at lade være med at flyve, når han tager på ferier, og rejser derfor i stedet med 

tog. Det gør han, da han godt kan lide, at han selv aktivt kan gøre noget i forhold til at forbedre vores 

jordklode og minimere hans klimaaftryk.  

 

Persona 2: Helena  
Helena Christiansen er 42 år gammel og født og opvokset på Frederiksberg. Nu bor hun i en villa i 

Vanløse med hendes mand og yngste søn på 16 år. Hun går tit i teater og til koncerter og søger derfor 

aktivt efter en ny stor lejlighed i indre København, så hun kan komme tættere på bylivet. Helena har 

en kandidatgrad fra RUC og har skrevet speciale omhandlende bæredygtig emballage. Nu arbejder 

hun i en lederstilling på ARC - Amager Ressource Center - og har ansvaret for genbrugspladserne i 

København. Affaldssortering er en høj prioritet i hendes liv - både professionelt, men lige så vel i 

hendes privatliv.  

 

Helena handler ofte sine dagligvare på internettet for at spare tid i en travl hverdag. Hun går meget op 

i økologi og kvalitet og er god til at navigere i diverse mærkningsordninger. Etiske forbrugsvalg er 

vigtigere for hende end prisen på de varer, som hun køber. En måde, hvorpå Helena dyrker hendes 

etiske forbrugsvalg, er ved at købe vegetariske måltidskasser hver anden uge. Hendes hjemmeboende 

søn er ikke altid lige vild med det, men hun har forklaret, at det er noget han må affinde sig med, fordi 

det har en betydning på et større plan.  
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Hun går meget op i politik og læser diverse aviser for at holde sig opdateret. Helena brænder især for 

mærkesager i forhold til miljø, klima og sociale forhold og stemmer på SF. Hun elsker at dele 

madbilleder på Instagram og vise hendes sunde og økologiske kreationer frem til hendes 

omgangskreds. Hun bruger også en del tid på at følge influencere både på blogs og på Instagram, som 

går op i økologi og bæredygtighed, hvor hun kan finde inspiration til nye madopskrifter eller finde ud 

af det nyeste og bedste mærke indenfor vasketøjsmidler.  

 

Helena bruger meget tid sammen med sine venner og familie og kan gode lide at tale om hendes 

økologiske mad, vine, den forrige ferie og livsstil.  

 

ANALYSEDEL 1: OMVERDENSANALYSE 
Følgende analyse har til formål at kortlægge Rema 1000’s omfattende omverden. Analysedelen starter 

ud med at analysere Rema 1000’s afhængige omverden ud fra en analyse af Porters Five Forces. 

Styrken af hver konkurrencekraft bestemmer branchens rivaliseringsgrad og påvirker Rema 1000’s 

strategiske handlerum. Efterfølgende vil vi lave en analyse af hvilke stakeholdere, som er til stede i 

Rema 1000’s omverden. Denne analyse har til formål at undersøge, hvilke stakeholdere Rema 1000 

skal være særligt opmærksom på i forhold til deres strategiske arbejde med CSR. Analyserne 

beskriver de brede omverdensforhold, men hvor det giver mening, vil analyserne tage udgangspunkt i 

Den etiske forbruger og Rema 1000’s indsats for at imødekomme omverdenens krav. Slutteligt vil vi 

analysere Rema 1000’s institutionelle omverden for at kunne vurdere, hvordan deres handlerum bliver 

og kan blive påvirket af de institutionelle rammer, der omgiver organisationen. Analysen tager 

udgangspunkt i CSR som institutionel struktur, samt om og i hvilken grad denne struktur påvirker 

Rema 1000’s strategiske handlerum.  

 

Porters five forces  
Porter Five Forces (2008) er en brancheanalyse, som bruges til at analysere rivaliseringsgraden i den 

branche, som Rema 1000 opererer i. Rivaliseringsgraden afgøres ud fra en analyse af henholdsvis 

truslen fra nye indtrængere, leverandørerne forhandlingsstyrke, forbrugernes forhandlingsstyre og 

truslen fra substituerende produkter (Porter, 2008: 80).  

 

Følgende afsnit har til formål at definere den branche, som Rema 1000 opererer i, og at analysere de 5 

forskellige kræfter for dels at undersøge rentabiliteten af branchen, dels se på hvordan de 5 kræfter 

hver især påvirker Rema 1000’s strategiske handlerum.  
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Definition af branchen 

Vi definerer branchen ud fra tilgængelige data om området. Branchen kan defineres som 

dagligvarebutikker, der består af butikskoncepter som hypermarkeder, store og små supermarkeder, 

nærbutikker og discountbutikker (De Samvirkende Købmænd, 2019). Vi vælger yderligere at inddele 

branchen i to underkategorier: Discountbutikker og “high-end” butikker. Discountbutikker i branchen 

dækker over Fakta, Netto, Aldi, Lidl, Dagli’ Brugsen, Købmændene og Rema 1000. ”High-end” 

butikkerne dækker over Kvickly, SuperBrugsen, Irma, Føtex, Bilka og Meny.  

 

Denne inddeling finder vi nødvendig, da butikkerne i de to kategorier ikke skal konkurrere på helt 

samme præmisser. Vi har en antagelse om, at forventningerne i forhold til f.eks. serviceniveau og 

udvalget af økologi er forskelligt alt efter om en forbruger handler i en “high-end” butik eller i en 

discountbutik.  

 

Fælles for udbyderne i branchen er, at de alle udbyder dagligvarer i fysiske butikker i Danmark. 

Butikker som kiosker og 7-eleven ses ikke som værende en del af Rema 1000’s branche, da de ikke 

har samme udvalg, når det kommer til dagligvarer.  

 

Truslen fra nye indtrængere 

Forbrugerne har lave omkostningerne ved at skifte til en anden udbyder, da der ikke er pålagt gebyrer 

eller andet i forhold til valg af udbyder. Samtidig har udbyderne i branchen lige adgang til 

forbrugerne, dog med det forbehold at forbrugerne har tendenser til at gå efter velkendte 

organisationer.  

 

Branchens største trussel i forhold til nye indtrængere er i form af etablerede brands og organisationer 

fra udlandet, som kan udbrede deres kæde til Danmark, som vi f.eks. så det med Rema 1000, da de 

indtog det danske marked. En anden trussel kan være fra allerede etablerede koncerner som f.eks. 

Dagrofa, der vælger at udbrede deres butikssortiment og lancere nye butikker for at indtage nye 

segmenter og markedsandele.  

Dog har vi i Danmark en markedssituation, hvor vi har ca. 25% for højt et salgsareal i forhold til det 

reelle behov (TV2 NYHEDER, 2017), hvilket gør, at truslen fra nye indtrængere ikke i samme grad er 

gældende, da de vil skulle konkurrere med allerede etablerede brands om forbrugerne på et marked, 

som allerede er overrepræsenteret. Dette kan eksempelvis ses i form af Kiwis situation, der er en 

discountkæde, som kom på det danske marked i 2008, men måtte lukke alle deres butikker, fordi de 

ikke kunne indtage store nok markedsandele fra de etablerede udbydere i branchen til, at de kunne 

overleve, og derfor måtte lukke igen i 2017 (Vilsbøll, 2017).   
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Leverandørerne forhandlingsstyrke 

En gruppe af dagligvareleverandører forsøgte i 2016 at skabe en online side, hvor de kunne 

distribuere deres varer uden om dagligvarebutikkerne for på den måde at mindske deres afhængighed 

til branchen, men den salgskanal gik konkurs inden for ét år (Retailnews, 2017). Det viser, at 

leverandørerne i høj grad er afhængige af branchen med dagligvarebutikker som salgs distributør af 

deres varer. Branchen har også i en vis udstrækning mulighed for at vælge mellem forskellige 

leverandører i forhold til deres udbud af varer. Et eksempel her kunne være, at både Arla og Thise 

producerer mælk og mælkeprodukter. Branchen er derfor ikke hundrede procent afhængig af hverken 

den ene eller den anden.  

 

Dog er branchen stadig i nogen grad påvirket af leverandørerne, da leverandørerne kan påvirke 

branchens økonomi ved at pålægge dem høje omkostninger i handlen med dem. Disse forhold 

fastlægges i årskontrakter mellem dagligvarebutikkerne og dens leverandører (Bjerrum, 2012).  

 

Forbrugernes forhandlingsstyrke  

Stort set hele den danske befolkning kan kategoriseres som forbrugere i branchen med undtagelse af 

børn og andre ikke-købedygtige individer. Det betyder, at branchen har mange forbrugere, men 

forbrugerne kan frit vælge mellem forskellige udbydere, og de har generelt lave omkostninger ved at 

skifte til en anden udbyder. Der, hvor udbyderne i branchen kan have en fordel over andre, er i 

forhold til f.eks. lokalitet og varesortiment, som gør, at nogle forbrugere ikke i helt samme grad frit 

kan skifte til en anden udbyder. Udbyderne kan opnå en fordel ved at forsøge at differentiere sig i 

forhold til deres arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed, som kan være med til at tiltrække 

Den etiske forbruger. Denne forbrugergruppe vil ikke være villig til at slække på deres værdier og 

handle hos en udbyder, som ikke matcher deres profil.  

 

Truslen fra substituerende produkter  

De udbydere, som kan substituere branchens udbud af dagligvarer, er især online tjenester. Det kan 

både ses i form af online supermarkeder og online butikker, som udbyder måltidskasser. 

 

Online supermarkeder som Nemlig.com og Coop.dk taler ind i den tendens, der er i samfundet, hvor 

danskerne forsøger at optimere deres daglige tidsforbrug. Muligheden for at klare det daglige indkøb 

på nettet sparer forbrugeren tid både i form af at skulle nå ned i en fysisk butik, hvor de skal stå i kø, 

men også i forhold til personalisering på baggrund af algoritmer i forhold til anbefalinger, tilbud og 

sortiment (Bjerrum, 2012). I Danmark har 14% købt dagligvarer på nettet i 2018, hvilket er en stigning 

på 30% i forhold til året inden (Bjerrum, 2012).  

 



 51 

Online butikker, som udbyder måltidskasser, består bl.a. af Aarstiderne, RetNemt, SimpleFeast og 

Skagen Food. Fælles for disse er, at de tilbyder danskerne et alternativ til at finde på madplaner og at 

handle ind i supermarkederne i en hektisk hverdag. På nuværende tidspunkt køber seks procent af den 

danske befolkning måltidskasser (Mørch, 2019).   

 

Rivalisering i branchen  

Branchen har oplevet et fald i væksten over de seneste ti år. Fra 2008 til 2018 er antallet af 

dagligvarebutikker i Danmark gået fra i alt 3.162 i år 2008 til 2.764 i år 2018, hvilket svarer til en 

reduktion på 13 procent (De Samvirkende Købmænd, 2019). Branchen omfatter mange udbydere af 

nogenlunde samme størrelse - dog er nogle større end andre - og disse udbydere har et udbud af 

dagligvarer, som ligger meget tæt på hinanden. Dog er udbydernes udbud ikke helt homogent, da 

nogle har eneret på bestemte leverandører og producerer deres egne varer og produkter. 

 

Samlet vurdering af Porters Five Forces 

De ovenstående branchefaktorer tyder på en branche i intensiv konkurrence. Det betyder at Rema 

1000 som organisation skal arbejde strategisk for at bevare og øge deres markedsandele ved at 

tiltrække forbrugerne på markedet. Det er især forbrugernes forhandlingsstyrke samt truslen fra 

substituerende produkter, som udfordrer Rema 1000’s strategiske handlerum. Vores samlede 

vurdering af de Porters Five Forces i branchen er illustreret i figuren nedenfor. 

 

 

 
Figur 26: Porters Five Forces 

 

Rema 1000 forsøger at imødekomme truslen fra substituerende produkter ved deres deleøkonomiske 

indkøbsservice Vigo, der fokuserer på kunder, der ikke har tid til at handle (Rema 1000: Om Vigo). 

Vigo gør det muligt for andre kunder, som alligevel er nede at handle, også at handle ind for personer, 

som bor i deres nærområde. Altså tilgodeser Rema 1000 de forbrugere, som ikke har tid eller 

overskud til at handle i en hektisk hverdag, og kan dermed være med til at sørge for, at forbrugerne 
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ikke søger mod substituerende produkter. Denne deleøkonomiske ydelse stemmer også overens med 

Helenas (jf. Persona 2) måde at handle hendes dagligvarer på. Yderligere kan forbrugerne lave 

madplaner på Rema 1000’s hjemmeside og på den optimere deres daglige tidsforbrug.  

 

Rema 1000 kan yderligere arbejde strategisk med deres CSR profil for at forsøge at differentiere sig 

fra konkurrenterne og for at imødekomme Den etiske forbruger og på den måde tage markedsandele. 

Rema 1000 arbejder allerede strategisk med deres bæredygtige profil, og et sted, hvor de allerede 

differentierer sig fra deres konkurrenter, er i form af deres produktsortiment. De var den første 

organisation, som ikke gør brug af mængderabatter, men derimod udbyder mindre pakker af fx 

grøntsager, rugbrød og andet (Bilag 1, s. 131), som hjælper forbrugeren med at bekæmpe madspild i 

hjemmet.  

 

Rema 1000’s strategiske arbejde med bekæmpelse af madspild opstod i et samarbejde med Selina 

Juul, som er stifter af NGO’en Stop Spild Af Mad. Dette strategiske samarbejde er et tydeligt tegn på, 

at Rema 1000 ikke kan løfte deres samfundsansvar alene, hvorfor det er interessant at se på hvilke 

stakeholdere, der findes i deres omverden, og hvilke de skal være særligt opmærksomme på i deres 

strategiske arbejde.  

 

Stakeholderanalyse  
Følgende analyse vil tage udgangspunkt i hvilke stakeholdere, der er til stede i Rema 1000’s 

omverden. Rema 1000 kan ikke løfte deres samfundsansvar alene, hvorfor det er interessant at se på 

hvilke stakeholdere de skal være særligt opmærksomme på og hvorfor. Dvs. hvilke stakeholdere, der 

har størst mulig indflydelse på deres strategiske handlerum. 

 

En stakeholder er et udtryk for en gruppe af personer, der har en bestemt interesse i organisationen. 

En stakeholder kan defineres som: “A stakeholder in an organization is (by definition) any group or 

individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives.” 

(Mitchell et al., 1997: 856). Eftersom en stakeholder kan have en stor interesse i en bestemt 

organisations aktiviteter, kan denne samtidig også påvirke organisationen. Det kan både være i en 

positiv og en negativ retning, hvorfor det er vigtigt, at Rema 1000 kender sine stakeholdere og danner 

sig et overblik over, hvilke der omgiver dem.  

 

Mitchell et al.’s (1997) model bygger på tre attributter i forhold til stakeholdere, som er: Power to 

influence the firm, legitimacy of the stakeholders’ relationships with the firm og the urgency of the 

stakeholders claim on the firm (Mitchell et al, 1997: 865ff).  
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Power to influence the firm er inddelt i tre typer af magt: Coercive, utilitarian og normative. Coercive 

er baseret på magt i forhold til fysiske ressourcer såsom vold. Denne afgrænser vi os fra, da ingen af 

Rema 1000’s stakeholdere besidder denne. Utilitarian er baseret på materialistiske og finansielle 

ressourcer. Normative er baseret på symbolske ressourcer, som f.eks. normative symboler i forhold til 

prestige og sociale symboler i forhold til kærlighed og accept. The urgency of the stakeholders claim 

on the firm består af to ting, som skal være opfyldt, før en stakeholders claim til organisationen kan 

ses som urgent. Det er, at relationen eller ens claim skal være af en time-sensitive nature eller, at 

relationen eller ens claim er important or critical to the stakeholder (ibid: 867). Legitimacy of the 

stakeholders’ relationships with the firm forstås som den legitimitet, som den pågældende stakeholder 

besidder. Det kan både være som enhed og i relationen til organisationen, som er påvirket af 

henholdsvis power og urgency.  

 

Indenfor de tre attributter inddeler Mitchell et al. organisationens stakeholdere i syv forskellige 

grupperinger (ibid: 874).  

 

Rema 1000’s stakeholdere 

Vi har identificeret fire stakeholdere, som vi vurderer, har størst mulig indflydelse på Rema 1000’s 

strategiske arbejde med CSR. Stakeholderne er: Forbrugere, NGO’er, den danske stat og 

medarbejderne. Vi afgrænser os altså fra stakeholdere som medierne, konkurrenter, leverandører og 

lokalsamfundet. Følgende analyse vil analysere disse stakeholdere i forhold til de tre attributter for 

derefter at kunne inddele dem i grupperinger, der giver Rema 1000 et indblik i hvilke stakeholdere, 

som har størst magt i forhold til deres strategiske arbejde med CSR.  

 

Forbrugere - fokus på Den etiske forbruger 

Forbrugernes besidder i høj grad utilitarian power, da de er indehavere af finansielle ressourcer, som 

er altafgørende for Rema 1000’s overlevelse. Hvis ikke forbrugerne vælger at handle og købe varer i 

Rema 1000, mister organisationen omsætning. Dermed er deres forretningsmæssige grundlag 

udfordret. Forbrugerne har ligeledes en magt i forhold til, hvordan Rema 1000 som brand bliver 

opfattet. Forbrugerne kan vælge at tildele brandet kærlighed og accept og dermed påvirke den 

generelle opfattelse af organisationen. Hvis forbrugerne ikke mener, at de værdier, som Rema 1000 er 

baseret på, stemmer overens med deres egne, kan de vælge at omtale organisationen negativt eller 

fravælge den i deres dagligvareindkøb. Forbrugerne besidder dermed også normative power. Altså har 

forbrugerne i høj grad power to influence the firm.  

 

Forbrugerne har i de seneste år fået nye forventninger til organisationer i forhold til samfundsansvar. 

Forbrugernes forventninger til, at Rema 1000 tager et samfundsansvar og f.eks. tilbyder økologiske 



 54 

varer og alternativer til kød som plantefars, kan ses som værende i stigende grad important or critical 

to the stakeholder. Hvis ikke Rema 1000 omstiller sig til forbrugernes forventninger hurtigt nok, kan 

det få konsekvenser for dem i form af, at forbrugerne vender sig mod andre organisationer, som 

imødekommer deres forventninger. Altså kan forbrugernes claim på en grønnere omstilling også ses i 

en time-sensitive nature. The urgency of the stakeholders claim on the firm ses derfor som værende 

høj i forhold til forbrugerne som stakeholder.  

 

I forlængelse heraf kan vi se på legitimacy of the stakeholders’ relationships with the firm. Hvis ikke 

Rema 1000 bruger den magt, de har som organisation i samfundet, på en måde, som forbrugerne 

finder legitim, kan forbrugerne sanktionere dem ved at boykotte dem. Forbrugerne som stakeholder 

opnår legitimitet ved at besidde både power og urgency.  

  

NGO’er 

Rema 1000 har forskellige samarbejdspartnere i form af frivillige foreninger og NGO’er. Heriblandt 

kan nævnes Stop Spild Af Mad, Børnehjertefonden og Kræftens Bekæmpelse (Rema 1000: 

Samarbejdspartnere). 

 

NGO’ers magt i forhold til Rema 1000 ses udelukkende i forhold til symbolske ressourcer. NGO’er 

besidder normative power i forholdet i form af, at de kan tillægge eller fratage organisationen prestige 

og accept. NGO’er besidder ingen utilitarian power, da de hverken besidder materialistiske eller 

finansielle ressourcer, de kan påvirke Rema 1000 med. NGO’er har dermed i nogen grad power to 

influence the firm.  

 

NGO’ers forventninger til, at Rema 1000 agerer socialt ansvarligt, kan ses som værende important or 

critical to the stakeholder. Yderligere kan deres claim på organisationen ses som værende critical, da 

der er en risiko forbundet med NGO’ernes involvering med Rema 1000. Hvis organisationen agerer 

på en måde, som ikke stemmer overens med NGO’erne værdisæt, kan det have en negativ indflydelse 

på deres image. Det strategiske samarbejde mellem NGO’er og Rema 1000 har altså en gensidig 

påvirkning, som styrker NGO’ernes claim som værende critical. Det må ligeledes antages, at 

NGO’ernes claim er time-sensitive, da de vil forvente, at Rema 1000 hurtigt omstiller sig og 

imødekommer deres claim, hvis Rema 1000 træder ved siden af og ønsker at opretholde et strategisk 

samarbejde med den pågældende NGO. Altså besidder NGO’erne som stakeholder en høj grad af 

urgency.  

 

NGO’er besidder en høj grad af legitimitet som stakeholder i sig selv, da de repræsenterer 

civilsamfundet i deres respektive sager. Kræftens Bekæmpelse ses blandt andet som værende den 



 55 

mest magtfulde influent fra civilsamfundet (Løppenthin, 2017). NGO’er besidder legitimitet i 

relationen til Rema 1000, da de besidder høj grad af urgency og nogen grad af power.  

  

Udover de strategiske samarbejdspartnerskaber, som Rema 1000 indgår i, kan der være andre 

NGO’er, som har betydning for Rema 1000’s strategiske arbejde med CSR i større eller mindre grad.  

 

Den danske stat 

Den danske stat som stakeholder defineres som folketinget og andre instanser, der har en påvirkning 

på organisationers handlerum i form af regulative bestemmelser.  

 

Den danske stat besidder utilitarian power i form af deres mulighed for at udstikke regulativer, som 

Rema 1000 skal efterleve. Den danske stat udstikker lovgivninger som lukkeloven, 

markedsføringsloven og lovgivning om rapportering omkring CSR, der alle har en påvirkning på 

Rema 1000’s strategiske handlerum. Dog har den danske stat ikke nogen magt over Rema 1000 i 

forhold til finansielle eller symbolske ressourcer. Den danske stats power to influence the firm ses 

derfor som værende lav. 

 

Den danske stat har ikke noget ejerskab i forhold til specifikke virksomhedsaktiviteter eller 

forventninger relateret til Rema 1000. Der ses derfor ikke noget claim, som er critical, og  

the urgency of the stakeholders claim on the firm ses derfor som værende lav.  

 

Som enhed har den danske stat legitimitet, da den består af folkevalgte repræsentanter. Dog er 

danskernes tillid til vores myndigheder faldende (Voxmeter, 2018), hvorfor den danske stats 

legitimitet ikke er så høj. Den danske stat besidder lav grad af både power og urgency - derfor er 

legitimacy of the stakeholders’ relationships with the firm lav.  

 

Medarbejderne  

Medarbejderne som stakeholder kan ses i en dobbelthed. De kan både være en måde, hvorpå Rema 

1000 aktivt arbejder med CSR i forhold til at forbedre arbejdsvilkår (CSR Direct). Men de er også 

vigtige i forhold til arbejdet med CSR, da de kan være vigtige ambassadører for organisationens 

arbejde med samfundsansvar.  

 

Medarbejderne besidder både utilitarian- og normative power. Det kan være omkostningsfuldt for 

Rema 1000, hvis de skal udskifte medarbejdere ofte. Og det kan yderligere være en omkostningsfuld 

ressource, hvis de mister kvalificerede medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at Rema 1000 

imødekommer denne stakeholder, da det ellers kan have en negativ indflydelse på dem finansielt. 
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Yderligere har medarbejderne normative power, da de har indflydelse på Rema 1000’s omdømme og i 

høj grad har betydning for, om Rema 1000 bliver anset som en acceptabel og god organisation.  

 

Medarbejderne har forskellige claims til Rema 1000, som kan ses som værende important or critical 

to the stakeholder. Medarbejderne har en forventning om, at Rema 1000 tager et samfundsansvar i 

forhold til gode arbejdsforhold. Yderligere er der en stigende forventning og forhåbning blandt 

danskere om, at vi ønsker at arbejde for en organisation med et formål (Mortensen, 2017). Dette 

lægger et pres på Rema 1000 i forhold til at tiltrække og beholde gode medarbejdere, som kan være 

med at til at udvikle på organisationens succes. Hvis der er dårlig omtale omkring Rema 1000, kan det 

også smitte af på medarbejderne i organisationen, hvilket yderligere understreger stakeholderens 

claim som værende critical. Hvis Rema 1000 ikke imødekommer disse forventninger og ikke tilbyder 

en gode arbejdsforhold, antages det, at medarbejderne forventer en hurtig omstilling fra 

organisationen, hvorfor deres claim også ses som værende time-sensitive. Det antages, at 

medarbejderne vil søge mod en ny arbejdsplads, hvis ikke Rema 1000 imødekommer deres claims. 

Altså besidder medarbejderne som stakeholder en høj grad af urgency.  

 

Hvis ikke Rema 1000 forvalter en arbejdsplads på en måde, der ses som værende legitim i 

medarbejdernes øjne, kan medarbejderne vælge at sige op og i værre tilfælde sprede ordet i medierne 

og i deres omgangskredse om, at Rema 1000 ikke er en organisation, der tager deres samfundsansvar 

alvorligt. Medarbejderne som stakeholder har legitimitet i kraft af, at de besidder både power og 

urgency.  

 

Klassificering af stakeholderne 

Mitchell et al. (1997) opstiller en model, hvor de inddeler organisationens stakeholdere i syv 

forskellige grupperinger (Mitchell et al., 1997: 874). Modellen ser på hvor mange af de tre attributter, 

som den pågældende stakeholder besidder og dermed, hvor vigtig den er for organisationen at 

forholde sig aktivt til.  

 

Mitchell et al. klassificerer stakeholdere, som kun besidder en af de tre attributter, som latente 

stakeholdere. Stakeholdere, der besidder to ud af de tre attributter, klassificeres som expectant 

stakeholdere, som også forventer noget af organisationen. Stakeholdere, som besidder alle tre 

attributter, er defineret som stakeholdere med høj salience, som organisationen skal være mest 

opmærksomme på (ibid: 873).  

 

Nedenstående figur kategoriserer de fire stakeholdere og giver Rema 1000 et indblik i hvilke 

stakeholdere, som har størst magt i forhold til deres strategiske arbejde med CSR.  
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Nummer 1 symboliserer forbrugerne. Nummer 2 symboliserer NGO’erne. Nummer 3 symboliserer 

den danske stat. Nummer 4 symboliserer medarbejderne.  

 

 
Figur 27: Stakeholder klassificering  

 

Følgende analyse vil rangere stakeholderne fra den med mindst magt til dem med mest magt i 

relationen til Rema 1000 og deres strategiske arbejde med CSR.  

 

Den danske stat som stakeholder besidder kun én af de tre attributter, og det er power. Det 

klassificerer Mitchell et al. som en dormant stakeholder (Mitchell et al, 1997: 875). De har altså 

magten til at gennemtvinge deres vilje overfor Rema 1000, men da de ikke har en legitim relation til 

organisationen eller en claim, som er urgent, så bliver deres magt ikke brugt. Rema 1000 skal dog 

stadig være opmærksomme på den danske stat som stakeholder, da magtforholdet kan vende, hvis de 

opnår en legitim relation eller får et claim, som er urgent.  

 

NGO’er som stakeholder besidder to ud af de tre attributter, og det er legitimacy og urgency. Det 

klassificerer Mitchell et al som en dependant stakeholder (ibid: 877). De besidder i lav grad power i 

form af symbolske ressourcer, og magten i forholdet er ikke gensidig - så NGO’ers udøvelse af magt 

er styret og afhængig af andre stakeholdere. Dog ses de stadig som værende en relativt magtfuld 

stakeholder i Rema 1000’s strategiske arbejde med CSR, da organisationen ofte søger strategiske 

samarbejder med netop NGO’er og gennem dem opnår legitimitet. Rema 1000 skal altså være 

opmærksom på de claims som NGO’er kommer med.  
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Forbrugerne og medarbejderne som stakeholdere besidder alle tre attributter - power, urgency og 

legitimacy. Det gør dem til en definitive stakeholder, som kræver aktiv opmærksomhed fra Rema 

1000 (Mitchell et al., 1997: 878). Det er altså vigtigt for Rema 1000 at forholde sig aktivt til de 

claims, som kommer fra disse stakeholdere. I forhold til forbrugerne skal de prioritere et 

produktsortiment, som imødekommer en grønnere omstilling. Derudover kan de i deres 

kommunikative indsatser fokusere mere på deres samfundsansvar, da det er en forventning, som 

forbrugerne begynder at have til Rema 1000. I forhold til medarbejderne er det vigtigt, at Rema 1000 

tilbyder gode arbejdsforhold samt fortsætter med at arbejde med samfundsansvar og rykker på det 

parameter, da det bliver vigtigere og vigtigere blandt medarbejdere.  

 

Rema 1000 er altså omgivet af mange stakeholdere, og følgende analyse har haft fokus på dem, som 

vi finder mest relevante i forhold til deres strategiske arbejde med CSR. De vigtigste stakeholdere i 

forhold til Rema 1000’s strategiske arbejde med CSR er forbrugerne og medarbejderne. Rema 1000 

skal her være opmærksom på deres claims og omstille sig til disse. Hvis ikke det lykkes for dem at 

imødekomme dem, så kan det få konsekvenser for organisationen i form af, at forbrugerne og 

medarbejderne søger mod andre organisationer. Derudover kan det få negative konsekvenser for dem i 

form af dårlig omtale, og på den måde kan de ende i en imagekrise. Dog er Rema 1000 på nuværende 

tidspunkt god til at imødekomme disse claims, og det har en positiv påvirkning på organisationen, da 

forbrugerne og medarbejderne taler positivt om Rema 1000 som dagligvarebutik samt som 

arbejdsplads (Brøgger, 2018).  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at modellen er dynamisk, hvilket betyder, at Rema 1000’s 

stakeholdere kan ændre status. Organisationen skal derfor hele tiden holde sig opdateret på disse og 

forholde sig til de claims, der kan komme fra nye stakeholdere. Derudover skal de forholde sig til 

NGO’erne samt den danske stat som stakeholder, da disse kan ændre status til en definitive 

stakeholder, hvis de opnår power eller urgency.  

          

Omverdensanalysen bevæger sig nu over i det institutionelle felt, hvor de institutionelle perspektiver 

omkring Rema 1000 og CSR vil være i fokus.    

     

Rema 1000’s institutionelle omverden  
Kjær (2006) beskriver tre typer af institutionelle strukturer: Regulative, normative og kognitive 

strukturer. Disse strukturer vil blive benyttet til at analysere CSR som institutionel struktur med 

henblik på at analysere, om og i hvilken grad Rema 1000 er underlagt institutionelle retningslinjer i 

kraft af CSR.  
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CSR som instutionel struktur  

CSR som institution bliver analyseret nedenfor ud fra både de regulative, normative og kognitive 

strukturer for at finde ud af, i hvor høj grad CSR bærer præg af disse forskellige strukturer, og 

hvordan det påvirker Rema 1000 som organisation og dens strategiske handlerum. Det er relevant at 

analysere CSR som en institution, da der er sket en institutionalisering af fænomenet. Det har bevæget 

sig fra ledelsespraksis til institution, da det er blevet “så stabilt og givet, at det er blevet 

forudsætningen for forskellige typer af adfærd” (Kjær, 2006: 202). CSR er et dynamisk fænomen, der 

har været i konstant udvikling på baggrund af forventningerne fra samfundet og presset fra lovgivere. 

 

Regulativ struktur 

De regulative strukturer kan ses som ydre, indstiftede regler, der former organisationers adfærd ved 

formelt at tillade og forbyde bestemte typer af adfærd (Kjær, 2006: 196). De regulative strukturer 

kommer til udtryk i form af lovgivning og kontraktskrivning.  

 

Her er det med vores afsæt i en dansk kontekst relevant at tage udgangspunkt i Årsregnskabsloven § 

99 a. “Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, 

jf. stk. 2-9. Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til bl.a. 

menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i 

deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.” (Danske Love: Årsregnskabsloven § 99 a). Rema 

1000 er underlagt reglerne for regnskabspraksis i Danmark og lever op til forpligtelserne i 

årsregnskabslovens §99a ved at supplere ledelsesberetningen med en særskilt CSR rapport, der lister 

hvordan de arbejder med deres samfundsansvar helt konkret i forhold til de lovpligtige områder: 

Klima og miljø, menneskerettigheder, sociale forhold og antikorruption (Rema 1000: CSR Rapport 

2017). Rema 1000 agerer under påvirkning af CSR som en regulativ struktur, hvor et brud eller en 

overtrædelse ville medføre sanktioner fra statens side, men også betyde noget i forbrugernes øjne, da 

det anses som værende illegitim adfærd ikke at følge dansk lovgivning. 

 

CSR har som institution et specielt karakteristika i form af, at et overstatsligt organ - FN - udstikker 

anbefalinger til, hvad der er god CSR-praksis. Der findes FN’s Global Compact og FN’s Sustainable 

Development Goals (SDG). Det første er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for, 

hvordan organisationer kan arbejde med samfundsansvar. Det andet er ligeledes et FN-initiativ, som 

er de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. De fungerer som normative retningslinjer, som 

organisationer kan vælge at tilslutte sig, men der er ikke et retligt krav om, at de skal efterfølges. Det 

skaber sammenfald mellem CSR som regulativ og normativ struktur.  
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Normativ struktur 

Hos Kjær (2006) bygger de normative strukturer på kollektive antagelser om, hvilke spilleregler 

individer og organisationer skal agere efter. Her former institutionen et fælles moralkodeks for hvilke 

normer, der er i en specifik kontekst, og søger at etablere bestemte standarder for, hvad der er rigtig 

og forkert adfærd i forskellige sammenhænge (Kjær, 2006: 197). 

 

Som nævnt ovenfor, ligger der internationale retningslinjer og standarder for, hvordan organisationer 

kan arbejde med deres samfundsansvar, og som rækker ud over den lovgivning, der er i dansk 

kontekst. Erhvervsstyrelsen har nedsat Rådet for Samfundsansvar, der har udgivet en guide, som kan 

hjælpe organisationer med at arbejde med CSR-principper: “Virksomheder viser samfundsansvar og 

skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med deres interessenter at håndtere 

sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte 

principper for samfundsansvar” (Samfundsansvar.dk: Om samfundsansvar).  

 

Både FN’s Global Compact og FN’s Sustainable Development Goals er målsætninger. De er ikke på 

samme måde lovkrav, og der er ikke et krav om, at organisationer skal fremlægge beviser på, hvordan 

de arbejder med dem. Der er en høj grad af mediebevågenhed omkring Global Compact og 

verdensmålene, og de står ligeledes højt på den politiske agenda - både herhjemme og i udlandet. I 

kraft af at de er vedtaget og iværksat af verdens ledere og eksperter, bærer de præg af at være blevet 

kollektivt anerkendt. De er derfor blevet spilleregler for, hvordan organisationer bør arbejde med 

sociale, miljømæssige og etiske problemstillinger. Hos Rema 1000 kommer dette til udtryk i CSR-

rapporteringen, hvor der ikke alene redegøres for, hvordan de arbejder med lovkravene, men også 

hvilke ambitioner de har i forhold til verdensmålene. Det er en frivillig tilgang til, hvordan man som 

organisation kan være med til at løse samfundsmæssige udfordringer både i en national og global 

kontekst. For Rema 1000 og alle andre organisationer betyder det, at valget om at arbejde med 

forretningsdrevet samfundsansvar kan integreres i organisationens overordnede forretningsstrategi og 

være med til at forbedre konkurrenceevne og indtjening. Dette ligger ligeledes i tråd med ovenstående 

analyse af rivaliseringen i Rema 1000’s branche.  

 

Rema 1000 har integreret verdensmålene gennem fem fokusområder: Den sunde familie, den glade 

natur, den gode leverandør, Rema 1000’s donationer til velfærd og den motiverende arbejdsplads 

(Rema 1000: CSR Rapport 2017, s. 11). Det handler om, at Rema 1000 vender blikket mod sine 

stakeholderes krav og forventninger i forhold til samfundsansvar og reagerer på disse for ikke at tabe 

markedsandele og miste samarbejdsaftaler. Rema 1000’s stakeholdere er også påvirket af, hvordan 

CSR institutionelt fremtræder som en normativ struktur, man orienterer sig mod. Altså hvordan CSR 

som normativ struktur definerer, hvad der er rigtig adfærd, og hvordan CSR har formet de kollektive 
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antagelser for, hvordan man udøver samfundsansvar. Der ligger en rygdækning i, at det overstatslige 

organ FN har vedtaget de standarder, der hjælper organisationerne til at arbejde mod et fælles mål - en 

mere bæredygtig verden. 

 

Kognitiv struktur 

Den kognitive struktur er baseret på processer, der skaber grundlæggende forestillinger om hvordan 

noget bør være, og som bliver forankret ubevidst hos individer og organisationer. Det angiver et 

fælles verdensbillede, der bliver styrende for de valg, der træffes (Kjær 2006: 199). 

 

CSR er gennem de seneste år blevet indlejret i en fælles bevidsthed om, hvordan organisationer bør 

agere, og det er blevet et pejlemærke for hvilke valg, der er ønskværdige. De overstatslige principper 

og standarder er blevet vedtaget på baggrund af en forestilling om, hvordan vi som verdensborgere 

ønsker at vores klode skal udvikle sig, og hvordan vi passer på den. Den daværende UNDP-chef 

Helen Clark beskriver aftalen om verdensmålene på denne måde: ”... en vigtig milepæl i retning mod 

en mere inddragende og bæredygtig verden. Hvis vi alle arbejder sammen, har vi en chance for at 

imødekomme borgernes ønsker om fred, velstand, velvære og bevarelse af vores planet." (UNDP 

Danmark: Verdensmålene for bæredygtig udvikling). Citatet bærer på et implicit billede af, at der hos 

verdensborgerne - set som en generaliseret forestilling baseret på en vestlig kontekst - er et ønske om 

at varetage vores klode og give en bæredygtig verden videre til den næste generation. CSR angiver en 

bevidsthed hos både individer og organisationer om etik, sociale kontrakter og ”at gøre det rigtige”. 

Det er en grundlæggende holdning til, hvordan man som organisation opfører sig ordentligt. 

 

Det er også vigtigt at nævne, at der i kraft af et generationsskifte er sket en forandring i forhold til, 

hvordan forbrugerne og den brede befolkning tænker og forstår samfundsansvar og CSR. Der er skabt 

en ny forbrugsgruppe, Den etiske forbruger, som ikke kun træffer valg i forhold til hvilke 

organisationer, der driver en rentabel forretning. De vælger derimod organisationer til både i forhold 

til forbrug og til valg af arbejdsplads, der har truffet bevidste valg om deres samfundsansvar, og som 

konkret viser hvilke ambitioner, de har i forhold til fremtiden. Der ligger en forestilling hos Den etiske 

forbruger om, at en organisation bør have et CSR program for at anses som værende legitim (Hjorth, 

2017).  

 

Da Rema 1000 opererer i en dansk kontekst, er det også relevant at nævne det danske 

velfærdssamfund, som er funderet på solidariske og sociale værdier. Velfærdssamfundet optræder 

som et verdensbillede, der er stærkt indlejret hos majoriteten af danskere og bidrager med at skabe 

mening for det samfund, som vi lever i. CSR er blevet integreret som institution i Danmark via 

kognitive strukturer, der er fremkommet af de sociale og solidariske værdier, der er i det danske 
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samfund. Der er en konstant udvikling af de grundlæggende antagelser, der er i det danske samfund. 

Frem mod det kommende folketingsvalg i 2019, er der blevet lavet undersøgelser af hvilke temaer, 

der kommer til at spille en rolle for befolkningens vælgeradfærd. Her er det både social-, miljø-, og 

sundhedspolitiske temaer, der står øverst (Holm, 2018). Da disse temaer er de vigtigste i forhold til 

den politiske dagsorden, bliver de også reflekteret i, hvordan befolkningen tænker temaer, der er 

centrale i forhold til organisationers adfærd. Her følger Rema 1000 de kognitive strukturer i CSR og 

skaber fokus på de samme temaer.  

 

Der kan altså findes argumenter for, hvordan CSR er blevet til en institution organisationer orienterer 

sig mod og indretter sig efter i alle tre former for strukturer. Her får de organisatoriske omgivelser en 

signifikant rolle, og institutionalisering af CSR kan vise, hvordan organisationer agerer for at udvise 

legitim adfærd. Kjær argumenterer for, at effekterne af institutionalisering kan ses i det 

organisatoriske felt, der anskues som det miljø, der omgiver organisationer, og hvor isomorfe 

processer tager form. Vi vil anskue de isomorfe processer fra to perspektiver: Meyer og Rowans 

(1977) forslag til hvordan en formel struktur afspejler myter i det institutionelle miljø samt Dimaggio 

og Powells (1983) perspektiver på, hvordan organisationer i det samme felt kommer til at ligne 

hinanden over tid grundet isomorfe processer.  

 

Den formelle struktur og rationelle myter 

Hos Meyer og Rowan findes et argument om, at den formelle struktur i en organisation afspejler 

myterne i det institutionelle miljø, der omgiver den. Hvilket betyder, at organisationer har en tendens 

til at adoptere de institutionelle regler gennem en isomorf proces for at skabe en formel struktur 

(Meyer & Rowan, 1977). Det er omverdenen, der skaber forventninger til hvordan en organisation bør 

indrette sig og handle for at blive opfattet som rationel, hensigtsmæssig og effektiv. Som vist i 

ovenstående analyse er CSR blevet institutionaliseret. Det skaber i Meyer og Rowans optik en rationel 

myte for, hvordan organisationer formelt strukturer deres strategiske kommunikation og deres måde at 

være organisation på. 

 

I Meyer og Rowans optik kan man anskue det som om, at CSR er blevet en rationel myte for, hvordan 

man blandt andet i detailhandlen kan effektivisere og skabe kvalitetsforbedringer, der hjælper med at 

få en organisation til at fremstå legitim. I det organisatoriske miljø, hvor Rema 1000 befinder sig, 

findes en række andre aktører, som er sammenlignelige både i forhold til hvilke regulative krav, der 

findes, og hvilke interessenter, aktørerne konkurrerer om. Det institutionelle miljø, som Rema 1000 

agerer i, stemmer overens med den branche, som er defineret i analysen omhandlende Porters Five 

Forces. CSR-regler og principper kan ses som institutionelle regler, der kan bruges til at retfærdiggøre 

beslutninger og handlinger. 
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I det felt, som Rema 1000 agerer i og skal indrette sig efter, er der en høj grad af regulative krav til, 

hvordan organisationer formelt strukturerer sig. Der ligger ligeledes en italesættelse af, hvordan de 

forskellige aktører forsøger at leve op til de normative standarder for god CSR-skik. Hvis man kigger 

ned over feltet, vil man se en høj grad af homogenisering i forhold til den måde, detail-koncernerne 

arbejder med samfundsansvar og rapportering af dette.  

 

Nedenstående model er en sammenfatning af udtalelser fra de respektive organisationers hjemmesider 

omhandlende deres arbejde med CSR.  

 

 
Figur 28: CSR tiltag i Rema 1000’s organisatoriske felt - udarbejdet ud fra citater fra organisationernes hjemmeside 

 

Der er sammenfald mellem følgende parametre, som organisationerne indretter deres 

forretningsstrategi efter: Bæredygtighed, ressourceforbrug, arbejdsmiljø (kompetenceudvikling og 

diversitet) og etik. Homogeniseringsgraden er høj i kraft af de målsætninger, som de respektive 

organisationer sætter for sig selv, og hvordan de indretter deres forretningsgrundlag efter en række 

normative standarder udviklet med samme udgangspunkt, nemlig FN’s verdensmål. Helt generelt er 

der en høj grad af italesættelser omhandlende CSR tiltag, og det er artikuleret som centrum for den 

måde, som organisationerne ønsker at udvikle deres forretninger på. Den øgede grad af 

kommunikative indsatser i forhold til CSR tiltag skaber et stigende behov blandt organisationernes 
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interessenter om, at der skal være en højere grad af transparens i forhold til opnåede målsætninger, og 

hvad resultaterne af CSR tiltagene rent faktisk er.  

Rema 1000 bruger CSR som en legitimerende funktion, da organisationen demonstrerer, at den er 

opmærksom på sine omgivelser; både dens organisatoriske miljø og samfundets nuværende udvikling 

og orientering mod bæredygtighed og social ansvarlighed. I år 2017 blev Rema 1000 kåret til 

Danmarks bedst omtalte brand (YourGov, 2018). Dette kan være et resultat af, at organisationen har 

vist sig i stand til at følge de gældende normer for god og effektiv organisering og derfor fremstår 

legitim i omgivelsernes øjne. Der er potentiale for, at det CSR arbejde Rema 1000 udfører, ikke alene 

angiver, at den er i stand til at homogenisere sig med dens felt, men at den som organisation er 

ledende i feltet til at eksekvere sine CSR strategier, så forbrugerne og dens andre interessenter oplever 

den som legitim.  

 

I denne sammenhæng er det essentielt at have in mente, at det er et ydre pres fra omgivelserne, der er 

afgørende for, hvordan de enkelte aktører organiserer sig efter miljøet. 

 

Isomorfe processer og pres  

DiMaggio og Powell fremsætter et argument om, at organisationer kommer til at ligne hinanden over 

tid. Det vil sige, at de antager samme form ikke kun fysisk, men også i måden de udformer deres 

forretningsstrategi og -grundlag på for at fremstå legitime (Dimaggio & Powell, 1983). Deres 

grundantagelse er, at det er på grund af de institutionelle strukturer, at stadig flere organisationer 

kommer til at ligne hinanden. Når organisationsfeltet i stigende grad bliver ens, er det på grund af det 

pres omgivelserne og de institutionelle strukturer lægger på organisationer. Organisationers formelle 

struktur og adfærd kan påvirkes gennem tre former for isomorfi - Coercive, mimetic og normative. 

 

Hver af de isomorfe processer har sine egne karakteristika. Coercive isomorfismer træder frem 

gennem politisk indflydelse og problemer med legitimitet, hvor det bliver antaget, at regler, 

lovgivning og normer bidrager til at give legitimitet ved at tvinge organisationer til at blive ens. 

Mimetic isomorfismer er den måde, organisationer imødekommer usikkerhed på og modellerer sig 

efter hinanden. Normative isomorfisme er associeret med professionalisering og faglige fællesskaber, 

hvor der er vidensdeling (Dimaggio & Powell, 1983: 150).  

 

Under de coercive isomorfismer er tvangen både formel og uformel. Vi har tidligere vist, hvordan 

CSR som regulativ struktur er medvirkende til, at organisationer kommer til at ligne hinanden, og 

hvordan normative principper er med til at afgøre, hvad er der anses for ‘rigtig’ adfærd. Den formelle 

tvang har indflydelse på, at organisationerne og deres italesættelser omkring CSR kommer til at ligne 

hinanden. Den uformelle tvang ses derimod fra forbrugernes side, da de har lave switching costs, så 
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de behøver ikke nødvendigvis at være loyale overfor den enkelte dagligvarebutik. Det kan skabe et 

uformelt pres på organisationerne om ikke at træde ved siden af og differentiere sig på parametre, som 

forbrugerne ikke finder legitime og ønskværdige. Dette uformelle pres øger igen homogeniseringen 

og den isomorfe proces i det organisatoriske felt.   

 

De lave switching costs hos forbrugerne og den høje grad af rivalisering i branchen kan skabe en 

usikkerhed blandt organisationerne, der gør, at der er mimetic isomorfisme tilstede. Der er flere 

fordele forbundet med at efterligne hinanden i det organisatoriske felt, da man kan gøre brug af andres 

erfaringer og på den måde spare ressourcer. Her kan CSR ses som en parameter, som organisationer 

inkorporerer i deres virke for at ligne de andre i feltet, da det er med til at skabe legitimitet i et 

samfund, hvor der har været et værdiskift, som legitimerer formålsdrevet profit, og hvor forbrugerne 

orienterer sig mod etiske og socialt ansvarlige organisationer.  

 

Den isoforme proces ses også i den måde, som organisationerne organiserer sig på. 

Dagligvarebutikkerne har efterhånden alle en CSR og marketingansvarlig, der er med til at italesætte 

og udvikle CSR tiltag og strategier. Disse normative isomorfismer skaber regler omkring den 

organisatoriske adfærd i feltet, og det skaber en ensartethed.  

 

Det organisatoriske felt, som Rema 1000 er en del af, er i høj grad præget af CSR som institutionel 

struktur, de skal indrette sig efter og fokusere på i deres kommunikative indsatser. Denne 

institutionalisering ses blandt andet i pressen ud fra overskrifter som ‘Supermarkeder i krig om, at 

være mest ansvarlige’ (CSR.dk, 2018) og ‘Indspark: Supermarkeder kan demokratisere 

bæredygtighed’ (Haahr, 2015). 

 

Delkonklusion til analysedel 1  
Den erhvervsøkonomiske omverdensanalyse belyser, hvordan Rema 1000 står i en vanskelig 

situation, da den påvirkes af mange forskellige faktorer og har en meget bred målgruppe.  

Analysen af Porters Five Forces viser, at Rema 1000 opererer i en branche med høj 

konkurrenceintensitet. Det er især forbrugernes magt samt truslen fra substituerende produkter, der 

påvirker Rema 1000’s strategiske handlerum. Rema 1000 arbejder med CSR som en strategisk 

ressource til at differentiere sig fra deres konkurrenter i branchen bl.a. ved deres arbejde med 

bekæmpelse af madspild. Disse CSR tiltag imødekommer Den etiske forbrugers krav og kan ses som 

et forsøg på at tage markedsandele. Rema 1000 imødekommer ligeledes truslen fra substituerende 

produkter ved deres deleøkonomiske indkøbsservice Vigo og ved at tilbyde forbrugerne mulighed for 

at lave madplaner på deres hjemmeside. Disse tiltag konkurrerer med de substituerende produkter 
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blandt de forbrugere, som søger at optimere deres daglige tidsforbrug og ikke har tid til at bruge lang 

tid på dagligvareindkøb.  

 

Stakeholder analysen viser, at der er fire stakeholdere, som har størst mulig indflydelse på Rema 

1000’s strategiske arbejde med CSR. Disse stakeholdere er: Forbrugerne, NGO’er, den danske stat og 

medarbejderne. Analysen viser, at det især er forbrugerne og medarbejderne, som Rema 1000 skal 

være opmærksomme på i deres omverden, og det er kravene fra disse stakeholdere, som de især skal 

imødekomme for at bevare deres legitimitet og eksistensgrundlag. På nuværende tidspunkt 

imødekommer Rema 1000 kravene fra disse to stakeholdere på en god måde, og det har en positiv 

påvirkning på organisationen i form af god omtale. 

 

Analysen af de institutionelle rammer, der omgiver Rema 1000, har haft fokus på CSR som 

institutionel struktur. CSR som institutionel struktur etablerer en række regulative, normative og 

kognitive forventninger i samfundet, som i høj grad påvirker Rema 1000’s strategiske handlerum.  

 

Analysen viser, at det især er CSR som normativ og kognitiv struktur, der skaber nogle udfordringer 

og muligheder for Rema 1000 som organisation og dens strategiske handlerum. Udfordringerne ses i 

form af, at organisationen skal forholde sig til og inkorporere nye strategier og tilgange til deres 

forretning i form af bl.a. verdensmålene. Hvis ikke Rema 1000 imødekommer disse normative 

strukturer, kan det medføre at forbrugerne sanktionerer dem i form af boykots eller dårlig omtale. 

Men disse nye strategier og tilgange kan ligeledes ses som en strategisk mulighed for Rema 1000, da 

de her får en ny forretningsmæssig arena at udfolde sig på, og på den måde kan de imødekomme Den 

etiske forbrugers krav på en ny måde, som kan være med til at skabe loyale kunder. Det er alfa og 

omega for Rema 1000 at forholde sig til CSR som kognitiv struktur, da den gennem de seneste år - 

især qua et generationsskifte i samfundet - er blevet indlejret i en fælles bevidsthed om, hvordan 

organisationer bør agere for at fremstå legitime og ønskværdige.  

 

Analysen viser ligeledes, at der sker en homogenisering i det organisatoriske felt, som Rema 1000 

agerer i, da aktørerne orienterer sig mod CSR for at opnå legitimitet i forbrugernes øjne. 

 

Analyserne har anskuet CSR på to forskellige måder. I brancheanalysen ses CSR i form af specifikke 

CSR tiltag som f.eks. bekæmpelse af madspild, hvor det bliver et konkurrenceparameter, Rema 1000 

kan bruge til at differentiere sig fra dens konkurrenter. I den institutionelle analyse ses CSR som 

institution og er her et parameter, der skaber en form for homogenisering i det organisatoriske felt, 

som Rema 1000 agerer i, for at skabe legitimitet.  
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Denne analyse viser allerede nu, at der kan ses en tvetydighed i CSR, og tvetydigheden vil blive 

uddybet og analyseret i det kommende afsnit.  

 

ANALYSE 2: DEN DISKURSIVE MEDIERING AF 
FÆNOMENET CSR 
I den ovenstående omverdensanalyse tager vi udgangspunkt i CSR som institutionel struktur og 

analyserer på, i hvilken grad denne struktur påvirker Rema 1000’s strategiske handlerum. Derfor vil 

vi i den følgende analyse bevæge os fra det specifikke omkring Rema 1000 til det mere generelle 

omkring fænomenet CSR.  

 

Vi analyserer CSR i tre sammenhængende analysedele med henblik på at forstå, hvordan CSR 

fremtræder i den medierede virkelighed. Den første del tager udgangspunkt i vores resultater fra de 

kvantitative indholdsanalyser. Det bruger vi til at undersøge, hvorvidt valget af medieplatform har 

konsekvenser for, hvordan CSR forstås og opleves af organisationer og omgivelserne i øvrigt. Den 

første analysedel er indgangsvinklen til den anden analysedel, som er en diskursanalyse af CSR. 

Denne analyses formål er at undersøge, hvordan CSR bliver tilskrevet betydning. Sidste analysedel 

koncentrerer sig om CSR’s begrebsmæssige tvetydighed. Fokus for den sidste analyse er de 

muligheder samt udfordringer, som CSR’s kompleksitet skaber for organisationers CSR 

kommunikation.  

 

Den medierede virkelighed om CSR 
CSR er er blevet et buzzword, som har vundet frem over de seneste årtier og stadig er under konstant 

udvikling. Medierne er en grundende til, at CSR er blevet noget, som både offentligheden og 

organisationer taler meget om. Medierne har en indvirkning på, hvordan og hvor meget CSR som 

fænomen fylder på agendaen i organisationers omgivelser. Der findes derfor mange forskellige 

forståelser af CSR alt ud fra hvem, der taler om det, og hvor, der tales om det. Medierne er i denne 

analyse den arena, hvor CSR som fænomen fremtræder. Vi kan i denne arena opnå indsigt i, hvad der 

udspiller sig omkring fænomenet. Der er forskel på, hvordan teoretikere anskuer fænomenet, og 

hvordan journalister og offentligheden forstår det. Følgende analyse sætter fokus på, hvordan CSR er 

italesat i henholdsvis de traditionelle- og sociale medier i forhold til hvilke ord samt stakeholdere, der 

nævnes i forbindelse med det. Derudover undersøger vi, hvilken tone mediet har i forhold til de 

respektive ord og stakeholdere. Analysen tager udgangspunkt i vores to kvantitative indholdsanalyser 

af henholdsvis traditionelle medier og af sociale medier for at skabe forståelse af den medierede 

virkelighed om CSR.  
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Traditionelle medier  

Den kvantitative indholdsanalyse af de traditionelle medier viser, at den stakeholder, der er nævnt 

hyppigst i forbindelse med CSR, er virksomheder, som er nævnt i 83,3% af medieindholdet. Dernæst 

kommer FN (i forbindelse med verdens målene), som er nævnt i 53,3% af indholdet, og 

civilsamfundet (borgerne), der er nævnt i 33,3% af medieindholdet (Bilag 3). CSR bliver ofte nævnt i 

sammenhæng med virksomheder og deres arbejde med CSR, hvorfor virksomheder som den mest 

nævnte stakeholder er passende hertil. Mediernes tone mod virksomheder som stakeholder er blandet. 

I 13,3% af medieindholdet er de nævnt i en positiv tone holdt op imod 26,6%, hvor de er nævnt i en 

negativ tone. FN og civilsamfundet er derimod ikke nævnt i en negativ tone i noget medieindhold, 

hvilket kan indikere, at de anses som værende en mere velanset stakeholder i forhold til CSR (Bilag 

3).  

 

I forhold til de ord, som oftest nævnes i forbindelse med CSR i medieindholdet, findes CSR, 

samfundsansvar, bæredygtighed, klima og miljø, socialt ansvar samt gode arbejdsforhold.  

 

Antikorruption, sundhed og trivsel, udryddelse af fattigdom, ligestilling mellem køn, mindre ulighed 

og ansvarlig produktion og forbrug nævnes i 6,7% til 16,7% af medieindholdet. Så det er stadig ord, 

som sættes i forbindelse med CSR, men de er ikke i lige så hyppig grad nævnt. Det kan skyldes, at 

disse ord er mere specifikke, og medierne derfor ikke i samme grad forbinder dem direkte med CSR.  

 

Mediernes tone i forhold til ordene er overvejende positive. Det er kun i forhold til CSR, klima og 

miljø samt samfundsansvar, at der er en negativ tone. CSR og samfundsansvar er omtalt i en negativ 

tone i 10% af medieindholdet, og klima og miljø er nævnt i en negativ tone i 3% af indholdet. Der er 

flere muligheder, der kan ligge til grund for den negative tone. Blandt andet er der et 

troværdighedsspørgsmål i forhold til konsistens mellem tale og handling, som vi også vil komme ind 

på i analysen af de diskursive åbninger og lukninger. Det kan også være spørgsmålet om hvorvidt, der 

bliver gjort nok fra virksomhedernes side i forhold til den måde klimadebatten har indtaget mediernes 

agenda på.  

 

Medieindholdets overordnede tone i forhold til fænomenet CSR er blandet. CSR omtales positivt i 

53,3% af indholdet og i en negativ tone i 20% af medieindholdet. 

 

Det antages, at den overvejende positive tone omhandlende fænomenet skyldes, at det kan være svært 

at stille sig negativt vedrørende et emne som CSR, der i sit udgangspunkt går ud på at forbedre 

verden. De fleste virksomheder ønsker at bakke op omkring den bæredygtige udvikling, som også 

Marie Gad, chefkonsulent i DI, siger det:  
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“Kald det CSR eller kald det bare fornuftig forretning – ja, kald det, hvad du vil. Der er 

i hvert fald udsigt til, at mange virksomheder ønsker at få en positiv indflydelse på det 

samfund, der omgiver dem.” (Gad, 2016) 

 

Grunden til, at der dog stadig er en negativ tone mod CSR, er fordi, at der tales negativt om den måde, 

som virksomheder strategisk bruger CSR. Altså er det ikke direkte CSR som fænomen, der her skal 

betragtes som negativt, men den måde nogle virksomheder bruger det som greb til at fremme dem 

selv strategisk. Det uddybes fx af Steen Hildebrandt på følgende måde:  

 

“Det er de samme virksomheder, der igennem flere år, undertiden flere årtier, har 

misbrugt og bidraget til at ødelægge CSR-begrebet om virksomheders 

samfundsansvar. De har skamredet, misfortolket og udnyttet CSR til at hive nogle 

ekstremt billige point hjem...” (Hildebrandt, 2018).  

 
Sociale medier 
Den kvantitative indholdsanalyse af de sociale medier viser, at den stakeholder, der er nævnt hyppigst 

i forbindelse med CSR, er virksomheder.  De er nævnt i 76,7% af medieindholdet. Dernæst kommer 

FN (i forbindelse med verdensmålene), som er nævnt i 46,7% af indholdet (Bilag 4). Her ses altså et 

sammenfald med indholdet i de traditionelle medier, og man kan udlede et billede, hvor virksomheder 

og FN fylder meget i den offentlige debat om CSR.  

 

I modsætning til indholdet i de traditionelle medier, hvor det er civilsamfundet (borgerne), der er den 

tredjemest nævnte stakeholder, er det på de sociale medier NGO’er, der er nævnt i 30% af 

medieindholdet, hvilket kan være en konsekvens af, at en del af det materiale, som vi analyserer på, 

kan være afsendt fra NGO’erne selv eller beror på udtalelser om strategiske partnerskaber fra 

virksomhedernes side. 

 

De sociale mediers tone mod virksomheder som stakeholder er blandet. I 53,3% af indholdet er de 

nævnt i en positiv tone, mens de i 23,3% af indholdet er nævnt i en mixed tone. Der er overordnet en 

positiv tone imod både FN og NGO’er med henholdsvis 43,3% og 30% i en positiv tone. På de sociale 

medier kan dette hænge sammen med afsender forholdet, da 80 % af de samples, som vi analyserer 

på, er direkte afsendt af professionelle fagfolk (Bilag 4), der kommer direkte fra virksomheder og 

NGO’er, som kan have en intention om at fremme deres egen virksomhed. 

 

De ord, der oftest nævnes i forbindelse med CSR i medieindholdet på de sociale medier, er: 

Bæredygtighed, klima og miljø, samfundsansvar, ansvarlig produktion og forbrug (Bilag 4).  Det er 
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interessant, at CSR kun nævnes i 13,3% af vores samples (Bilag 4), hvilket kan ses som en 

konsekvens af mediets format, hvor sociale medier er åbne for alle. Af den grund kan der ligge et 

sprogligt valg om at bruge samfundsansvar, da det er et mere tilgængeligt ord.  

 

Mediernes tone i forhold til ordene er overvejende positive, hvor bæredygtighed og samfundsansvar 

bliver talt om i meget positive vendinger. De sociale medier er præget af en selviscenesættelse, og en 

stor del af de udtalelser, der har været igennem vores kvantitative indholdsanalyse, er præget af en 

agenda, hvor nye strategier skal italesættes positivt. 

 
På de sociale medier er medieindholdets overordnede tone i forhold til fænomenet CSR positiv, hvor 

96,7% af indholdet omtaler fænomenet og de ord, der er associeret med det, i en positiv tone (Bilag 

4). Det kunne antages, at den overvejende positive tone omhandlende fænomenet skyldes, at det 

ligesom på de traditionelle medier kan være svært at forholde sig negativt til et fænomen som CSR, 

der i sit udgangspunkt går ud på at forbedre verden. Samtidig er den positive promovering af ens egne 

budskaber en vigtig faktor i, hvordan tonen er. 

 

Der ligger hos virksomheder og NGO’er et formål om at skabe synlighed omkring deres egne 

initiativer, og hvor dygtige de er til at tage ansvar for samfundet, som det ses i nedenstående tweet:  

 
(Christensen, 2019) 

 

Der ligger også den faktor, at den positive tone er med til at skabe grundlag for strategiske 

partnerskaber og styrke relationer mellem afsendere og stakeholders, som dette tweet fra Carlsberg 

viser:   
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(Carlsberg Danmark, 2019) 

 

Dertil kommer, at der kan være en sandhed i, at man på de sociale medier som virksomheder 

legitimerer sig selv ved at italesætte sine strategier. Indledningen på dette LinkedIn opslag taler sit 

eget sprog i forhold til, hvilke konventioner der kan være i hvordan, der tales om CSR på de sociale 

medier: “Ikke bæredygtig adfærd er taberadfærd.” (Skalts, 2018) 

 

Hvis man sætter det ovenstående i sammenhæng med de svar, vi har fået fra vores første 

spørgeskemaundersøgelse omkring virksomheders sociale ansvar, kan vi se, at 69,5% af vores 

respondenter svarer, at det er “en blanding”, om de har tillid til virksomheders CSR strategier.  

 

 
Figur 16: Har du tillid til virksomheders CSR strategier? 

 

Den blandede tone i de traditionelle medier kan analyseres som et grundlag for, hvorfor vores 

respondenter tror, at virksomheder både har en CSR-strategi for at forbedre verden, men også for at 

sælge mere. Det er det medieindhold, som de møder og skal tage stilling til i forbindelse med 

fænomenet CSR. Vi kan se i indholdet på de sociale medier, at den måde, som virksomheder selv taler 
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om CSR på, er i en overvejende positiv tone. Disse artikulationer kan vise frem imod, at CSR 

kommunikation ikke kun retter sig mod at forbedre verden, men også retter sig mod at forbedre ens 

eget image og bundlinje.  

 

Resultaterne fra vores to kvantitative indholdsanalyser kan også bruges i sammenhæng med vores 

teoretiske konstruktion Den etiske forbruger i forhold til behovet for at italesætte CSR. Den etiske 

forbruger skaber et selvbillede af, hvordan de som individer styrer egne praksisser og forbrugsadfærd 

og skaber en social distinktion ved tydeligt at fremvise deres etiske overvejelser og valg. Denne 

adfærd kalder også på, at virksomheder italesætter deres CSR initiativer og arbejder med deres eget 

selvbillede inden for de ord, der er en del af diskursen omkring CSR, og som vi vil arbejde med i den 

næste analysedel. Vi har her kortlagt de ord, der indtræder i diskursen omkring fænomenet CSR 

afhængigt af medieplatform. Her gør vi brug af traditionelle medier, sociale medier og indholdet i 

vores spørgeskemaundersøgelse 1 “Virksomheders sociale ansvar”.  

 

Diskursanalyse 
Følgende analyse har til formål at undersøge, hvilke diskurser CSR som fænomen indgår i. 

Diskursanalysen tager udgangspunkt i vores kvantitative indholdsanalyse. Analysen laves for at 

bringe os tættere på en forståelse af, hvordan CSR tilskrives betydning. Hvordan, der tales om CSR, 

konstruerer dermed den virkelighed, der er omkring fænomenet. Det findes relevant, da det skaber 

grobund for en forståelse af, hvad det er, organisationer som Rema 1000 skal forholde sig til i deres 

strategiske arbejde med CSR.  

 

Nodalpunktet CSR  

Vi arbejder løbende med CSR i mange forskellige forståelser og sammenhænge. For at skabe en 

forståelse for hvordan fænomenet får mening, har vi valgt CSR som nodalpunktet i vores 

diskursanalyse. Det følgende har til formål at skabe en forståelse af, hvordan de momenter, vi har 

analyseret, meningsudfylder nodalpunktet CSR.  

 

Hvordan bliver CSR tilskrevet betydning?  

For at kunne afdække de diskurser, som CSR indgår i, ser vi på de forskellige tegn, som vi har fundet 

i vores kvantitative indholdsanalyser. Tegnene får en fikseret betydning afhængigt af den måde, de 

giver mening til CSR. Tegnene bliver hermed til momenter i diskursen. Disse momenter 

sammenkobles til kæder af betydning og artikuleres sammen i en diskurs. Det betyder, at de enkelte 

momenter får deres betydning i kraft af de andre momenter, som de er bundet sammen med rundt om 

nodalpunktet CSR (Jørgensen, 2002: 108). Følgende afsnit tager udgangspunkt i de kæder af 

betydning, som vi konstruerer omkring nodalpunktet ud fra det, vi ser som momenter, som optræder i 
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vores indholdsanalyser. Vi har valgt at fokusere betydningskæderne omkring de fem momenter, der 

optræder hyppigst i de nedenstående analyser. Momenterne vil i det følgende blive gennemgået.  

 

Kvantitativ indholdsanalyse: Traditionelle medier 

Vores analyse af de traditionelle medier viste, at tonen mod de ord, som indgår i debatten omkring 

CSR, er mikset. Det kan indikere, at der på de traditionelle medier findes to sider af diskursen - en 

negativ og en positiv side.  

 

De fem tegn, som vi ser hyppigst i denne analyse, er: Samfundsansvar, bæredygtighed, klima og 

miljø, socialt ansvar og gode arbejdsforhold (Figur 9: Nævnte ord traditionelle medier). Når vi ser 

tegnene i relation til CSR, så bliver de til momenter i en diskurs. 

 

Den negative side af diskursen 

“Resultaterne af analysen viser, at der er et stykke vej igen før virksomhedernes rapporter om 

samfundsansvar har en form, et indhold og pålidelighed, der gør dem direkte og bredt anvendelige for 

investorer og andre brugere af regnskaberne.” (Danske Revisorer, 2018) og “Reichs frygt går på, at 

CSR i virkeligheden bliver tomme løfter, der i værste fald kan narre befolkningen til at tro, at nogen 

varetager problemerne, mens virkeligheden bliver den, at hverken politikerne eller virksomhederne 

griber ind og handler i praksis.” (Fabricius, 2011).  

Disse italesættelser kæder samfundsansvar sammen med tomme løfter, og at det er en kilde til 

upålidelighed. Momentet meningsudfylder her CSR på en måde, som kan have negative konsekvenser 

for forståelsen af fænomenet.  

 

“Virksomheder, der med den venstre hånd giver til velgørenhed og gør godt for miljøet, mens den 

højre hånd koncentrerer sig om en produktion, der er alt andet end miljøvenlig.” og “Jeg hader det. 

Jeg fucking hader CSR. Jeg er fundamentalt uenig i det begreb, for alt for ofte er det et skinbegreb, 

som virksomheder udelukkende beskæftiger sig med for at lette samvittigheden” (Kolby, 2013). Disse 

italesættelser kæder momentet klima og miljø sammen med en forståelse af dobbeltmoral, og at 

arbejdet med klima og miljø udelukkende er noget, organisationer gør for at lette deres dårlige 

samvittighed. Klima og miljø giver her CSR en betydning af at være hyklerisk.  

 

Den positive side af diskursen  

“Virksomheders investeringer i samfundssansvar bliver en konkurrencefordel og samtidig en gevinst 

for de samfund, der handles med.” (Bang, 2016) og “Det er sund fornuft både i et økonomisk og et 

menneskeretsligt perspektiv.” (Bang, 2016). Samfundsansvar meningsudfylder her CSR på en måde, 
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hvor  det er med til at give positive konnotationer til fænomenet - både i forhold til økonomi, et 

menneskeligt perspektiv og konkurrenceevne.  

 

“Fremtidens vindervirksomheder tager ansvar for mennesker, miljø og klima” (CSR og 

bæredygtighed) og “Det er godt for både virksomhed og omverden, og vi er i dag certificeret i 

henhold til internationale standarder for miljøledelse, kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø.” (Griese, 

2018). Momentet klima og miljø kædes her sammen med at være godt for både organisationen og 

omverdenen. Momentet meningsudfylder her CSR på en måde, som giver CSR en betydning af, at 

arbejdet med miljø og klima fremmer deres konkurrencemæssige position.  

 

“Vi skal styre os. Vi skal styre vore ønsker og adfærd, så vi hele tiden – i alt, hvad vi foretager os – 

indtænker planeten Jorden og hensynet til den. Det er, hvad bæredygtighed handler om.” og “Den nye 

og meget konkrete definition på bæredygtighed er de 17 dimensioner og temaer i FN-målene.“ 

(Hildebrandt, 2018). Momentet bæredygtighed meningsudfylder CSR i forhold til verdensmålene, og 

hvordan organisationer fra både et økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv skal være med til at 

skabe de bedste betingelser for de fremtidige generationer. 

 

“.. men stiller krav om at virksomheden har en socialt ansvarlig profil: Producerer den 

sundhedsfarlige produkter? Gør den en indsats for at nedbringe forurening? Benytter den 

underleverandører som udnytter deres medarbejdere? Diskriminerer den mod kvinder og minoriteter? 

Støtter den diktatoriske regimer?” (Morsing, 2002) og “Det er attraktivt for rigtig mange at arbejde for 

en virksomhed, der tager et socialt ansvar” (Cabi, 2019). Socialt ansvar som moment 

meningsudfylder CSR i forhold til, hvordan organisationer kan arbejde socialt ansvarligt i alle led i 

dens værdikæde, og at det at arbejde socialt ansvarligt kan være en positiv faktor i forhold til at 

tiltrække nye medarbejdere.  

 

“Danske virksomheder er kendte for at tage ansvar for mennesker, arbejdsforhold [...]. Den høje 

standard giver danske virksomheder og Danmark en styrkeposition på et konkurrencepræget, 

globaliseret marked” (CSR og bæredygtighed) og “Vi gør også meget ud af at skabe gode rammer og 

udviklingsmuligheder for vores medarbejdere internt i virksomheden, så det er attraktivt for dem at 

arbejde og forfølge en karriere hos os. Vi har en mangfoldig medarbejderstab med medarbejdere fra 

hele verden - og vi ønsker at støtte op om en kultur, hvor vi er et stærkt og engagerende fællesskab, 

som man glæder sig over at være en del af.” (Griese, 2018). Momentet gode arbejdsforhold 

meningsudfylder CSR i forhold til, at det er vigtigt at skabe gode rammer for ens medarbejdere og 

fremme en inkluderende og engagerende kultur. Det kan være med til at styrke organisationers 

konkurrencemæssige position.  
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De betydninger, der tilskrives CSR i de traditionelle meninger, er båret af at skabe de bedste 

betingelser for de fremtidige generationer både i forhold til arbejdsforhold, socialt ansvar og 

bæredygtighed. Det er altså de ovenstående momenter, som er med til at betydningsudfylde CSR.  

 

Kvantitativ indholdsanalyse: Sociale medier 

Vores analyse af de sociale medier viste, at tonen mod de ord, som indgår i debatten omkring CSR, er 

overvejende positiv. Det kan indikere, at der ikke foregår en diskursiv kamp i forhold til at 

meningsudfylde CSR i dette forum.  

 

De fem tegn, som vi ser hyppigst i denne analyse, er: Samfundsansvar, bæredygtighed, klima og 

miljø, ansvarlig produktion og forbrug samt sundhed og trivsel (Figur 15: Nævnte ord sociale 

medier). Når vi ser tegnene i relation til CSR, så bliver de momenter i en diskurs. 

 

Der ses her et sammenfald i forhold til momenterne samfundsansvar, bæredygtighed og klima og 

miljø. Der er dog forskel på, hvordan momenterne artikuleres, da de på de sociale medier udelukkende 

tales om i et positivt lys.  

 

“På langt sigt er der sgu penge i det: Grundfos tager et samfundsansvar, og tjener penge. Det sker sammen 

med FN's verdensmål” (Sloth, 2019). Altså bliver samfundsansvar noget, som organisationer kan tjene 

penge på og ses i sammenhæng med organisationers arbejde med FN’s verdensmål. Momentet 

meningsudfylder her CSR i forhold til verdensmålene og god økonomi.  

 

”Ikke bæredygtig adfærd er taber adfærd.” (Skalts, 2018). Bæredygtighed som moment 

meningsudfylder her CSR som noget, der skaber en vindende adfærd. 

 

“Hvis madspild var et land, ville det være verdens tredje største udleder af CO2. Alligevel fokuserer 

danske medier ikke ret meget på globalt madspild. Alt handler om kød og flyrejser, når klima diskuteres.” 

(Broberg, 2019). Klima og miljø som moment meningsudfylder her CSR som noget, der har med madspild 

at gøre. 

 

“Vi skal købe mindre tøj og passe bedre på det, vi allerede har. Tøjforbrug er en del af klimakampen. 

Bæredygtigt tøj associeres ofte med dyre, lokalproducerede, økologiske designvarer. Men det handler mere 

om at købe mindre og vedligeholde tøjet miljørigtigt.” (Kollerup, 2019) og “Papirbilletter, plastikkrus og 

andre materialer kan i fremtiden genanvendes eller produceres bionedbrydeligt.” (Rud, 2019). Ansvarlig 

produktion og forbrug som moment meningsudfylder CSR som noget, hvor cirkulær økonomi og 

genanvendelighed er vigtige facetter.  
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“Tak fordi I ikke ryger 💪Efter vi som de første skjulte tobakken, har vi solgt 20 millioner færre 

cigaretter sammenlignet med sidste år. Det er 1 million færre pakker - det er meget. Men der skal 

mere til, hvis vi skal have en røgfri generation i 2030…” (Spelling, 2019) og “FRA MADSPILD TIL 

MADHJÆLP. Bidraget fra Allers kantine er en vigtig brik til at holde udgifterne nede for værestedet, 

som er drevet af frivillige med en lyst til at hjælpe nogen, der kan trænge til en hjælpende hånd, når 

livet gør ondt. Værestedet giver de unge brugere et fællesskab, hvor de bl.a. også kan få opladet deres 

mobiltelefoner, græde ud ved en skulder, få hjælp til lektier eller en ansøgning – og… altså få et 

måltid mad fra Allers kantine “ (Aller Media A/S, 2019). Sundhed og trivsel som moment 

meningsudfylder her CSR som noget, der har fokus på global folkesundhed - både i forhold til fysisk 

samt psykisk sundhed.  

 

De betydninger, der tilskrives CSR i de sociale medier, er ligesom de traditionelle medier båret af at 

skabe de bedste betingelser for de fremtidige generationer, både i forhold til samfundsansvar, 

bæredygtighed samt klima og miljø. Dog tilskrives CSR i denne ækvivalenskæde yderligere 

betydning i forhold til cirkulær økonomi og genanvendelighed samt et fokus på folkesundhed. Det er 

altså de ovenstående momenter, som er med til at betydningsudfylde CSR.  

 

Ovenstående analyse af, hvordan CSR bliver tilskrevet betydning, fører til to betydningskæder 

omkring nodalpunktet CSR. De kan ses nedenfor:  

 

 
Figur 29: Betydningskæder omkring CSR 

 

Analysens udgangspunkt var at undersøge, om der var to forskellige diskurser om CSR alt efter 

mediets format. Det tyder det dog ikke på. Det mest slående i ovenstående illustration er de ligheder, 

der er. Altså er grundsubstansen den samme for begge betydningskæder. Det betyder ligeledes, at der 
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ikke er nogen konflikt. Der er ikke nogen kamp i forhold til at meningsudfylde CSR, og CSR trækkes 

dermed ikke i forskellige retninger. De momenter, som ikke er gennemgående i begge 

betydningskæder, er: Socialt ansvar, gode arbejdsforhold, sundhed og trivsel samt ansvarlig 

produktion og forbrug. Disse momenter ses som betydningsnuancer i forhold til, hvordan CSR 

udmøntes, hvorfor vi danner en ny betydningskæde omkring CSR som nodalpunkt, der opsuger alle 

momenterne, der er fundet i analysen. Den nye model kan ses nedenfor:  

 

 
Figur 30: Samlet betydningskæde omkring CSR 

 

Ovenstående figur viser, hvilken diskurs CSR indgår i, og hvordan nodalpunktet bliver 

meningsudfyldt. Hvorvidt de forskellige momenter ækvivalerer med hinanden og dermed giver afkald 

på deres indbyrdes betydning, er ikke så relevant for analysen. Ækvivalenslogikken er logikken for 

simplificering, og vi kan se, at Rema 1000 arbejder med de enkelte dele af CSR, altså momenterne 

hver for sig (Rema 1000: CSR rapport 2017), hvorfor det kan være svært at simplificere det. De 

forskellige nuancer af CSR, vi har tilskrevet, findes interessante, da de viser, at CSR består af mange 

ting, og organisationer dermed kan være “mere eller mindre” CSR. Vi laver en diskursanalyse af et 

nu-og-her billede , men en diskursanalyse om CSR lavet over tid ville sandsynligvis også kunne vise 

nogle tydelige forskelle i, hvordan CSR bliver meningsudfyldt og dermed danne nogle klare 

ækvivalenskæder. Da FN’s verdensmål blev annonceret, har der nok været en bevægelse, som trak 

CSR i en bestemt retning og betydningsudfyldte det på en ny og anden måde. Det, vi finder relevant 

og spændende ved vores analyse, er, at diskursen om CSR indeholder en negativ og positiv side, og 



 78 

hvad det kan have af betydning for organisationers strategiske arbejde med CSR. Den positive og 

negative side af diskursen er illustreret nedenfor:  

 
Figur 31: Den positive og negative side af diskursen om CSR  

 

De to sider af diskursen kan have en betydning for, hvordan organisationer kan arbejde strategisk med 

CSR. CSR kan både være en positiv gevinst, som kan tilskrives ambitioner, men kan samtidig være en 

negativ skygge, som kan få organisationen til at fremstå hyklerisk. Dette leder os videre til en analyse 

af CSR’s tvetydighed. Denne analyse vil undersøge, hvilke udfordringer og muligheder dobbeltheden 

i CSR kan have for organisationer. 
 

CSR kommunikations tvetydighed i den medierede virkelighed 
Følgende analyse har til formål at undersøge, hvordan CSR kommunikation fremstår og hvilke 

forhold, der er omkring dette fænomen. Teksten “CSR as aspirational talk” (2013) bruges til at 

analysere, hvordan organisationer selv italesætter deres arbejde med CSR, og teksten “Discursive 

Closure and Discursive Openings in Sustainability” (2015) bruges til at undersøge, hvordan CSR 

indeholder både diskursive lukninger og åbninger, samt hvordan organisationer kan orientere sig mod 

begge. Analysen er baseret på et udsnit af artikulationer fra både sociale- og traditionelle medier. 

Artikulationerne fra de sociale medier skal vise, hvordan organisationer taler om sig selv i forhold til 

deres arbejde med CSR, og tekstnedslagene fra de traditionelle medier skal bidrage med en indsigt i, 

hvordan der bliver talt om CSR i medierne.  

 

Aspirational talk 

Hvis vi kaster et blik på, hvordan organisationer taler om deres CSR arbejde på de sociale medier, er 

det centralt at have fokus på aspirational talk i forhold til at forstå, hvorfor organisationer taler om sig 

selv på den måde, de gør. Når organisationer annoncerer CSR idealer, skaber det forventninger. 
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Kommunikationen om ambitioner og det forventningspres, der opstår i omgivelserne, er med til at 

skabe forandring, hvorfor offentlig involvering er vigtigt. Organisationer underkastes offentlighedens 

granskning grundet regulativer og pres fra aktivister og NGO’er samt et øget fokus i mediernes 

agenda, hvilket gør, at de i højere grad er nødt til at lægge handling bag deres aspirational talk 

(Christensen et al., 2013: 382). Organisationer kan altså ikke blot annoncere CSR idealer uden at 

efterleve dem. Dette afsnit tager udgangspunkt i, hvordan de forskellige aspirationer bliver sat i tale. 

 

På Twitter tweeter Carlsberg om mindre CO2 udledning og en konkret målsætning, der er rettet mod 

2030 (Carlsberg Danmark, 2019).  

 
 

Tweetet er med til at iscenesætte Carlsbergs egen CSR strategi Towards Zero (Sustainability: Our 

ambitions) og skabe et udtryk for, hvad deres ambitioner i forhold til CSR er. Her er talehandlingerne 

både koblet op på de målsætninger, Carlsberg ønsker at nå, og på de partnerskaber, de har indgået for 

at opnå dem. Det kan anskues som en aspiration uden indlejring af CSR standarder og regulativer. Det 

er et helt konkret nedslag i, hvordan organisationer udtaler ambitioner.  

 

Ligeledes har vi et udsagn fra Mads Nipper, CEO for Grundfos, der taler direkte ind i, hvordan 

offentlighedens pres er essentielt for at kunne tale om bæredygtighed og forandringer (Nipper, 2019).  

 
Det organisationsperspektiv, han fremlægger, består i ledelsesopgaven med at sætte bæredygtighed på 

dagsordenen og øge fokus på SDG (FNs verdensmål). Han tweeter om dette i kraft af sin autoritet, 

hvilket gør, at hans holdninger og ambitioner reflekterer tilbage på Grundfos som organisation.  
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Martin Broberg, kommunikationschef i Nestlé, fremlægger det ønske, som den fødevarevirksomhed, 

han repræsenterer, har: 

 
 

Også her er der indlejret et ambitionsniveau og et fokus for, hvor Nestlé har et ønske om at bevæge 

sig hen (Broberg, 2019).  

 

Hvis man anskuer de tre udsagn samlet med Christensen et al.’s briller, er dele af denne 

argumentation funderet i begrebet auto kommunikation, der kan være en faktor for forandring. Det 

handler om, hvordan idealiserede historier om håb, drømme og visioner bliver selvforførende, når de 

kommunikeres eksternt. Når organisationer gør mere end at hylde fortidige succeser, men også hylder 

fremtidige visioner, bliver forskellene mellem ord og den nutidige virkelighed en drivkraft i 

forandring (Christensen et al. 2013,: 380). 

 

Det er ikke kun organisationerne selv, som udtaler sig om, hvordan de bør opføre sig, og hvad der 

normativt kan anskues som den rigtige måde at udøve samfundsansvar på. Aktivist Nille Skalts 

(Skalts, 2018) siger følgende:  

 
 

Denne udtalelse viser, hvordan ambitioner eksplicit skal udtales og realiseres af organisationer, for 

at de bliver anset som legitime i den offentlige samtale. Udtalelsen ses også som et argument for, 

hvordan bæredygtighed og samfundsansvar er blevet centrum for debatten om organisationers 

adfærd. På baggrund af denne udtalelse kan man se, hvordan det er nødvendigt at tage 
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organisatorisk hykleri til diskussion for at forstå forskellene på tale og handling. Hos Christensen et 

al. er hykleri en uundgåelig del af at tale i aspirationer. Det er forskellene, der er centrale, fordi en 

sandfærdig beskrivelse af virkeligheden kan forhindre en bedre virkelighed i at blive sand 

(Christensen et al., 2013: 376). 

 

Det ovenstående afsnit om offentlighedens pres og hykleri leder frem til de næste tekstnedslag, hvor 

man i de traditionelle medier taler om CSR med henblik på at formidle fænomenet til den brede 

offentlighed. Her træder kravet om konsistens mellem tale og handling frem. Nanna Callisen Bang, 

Programkoordinator i CARE Danmark, udtaler følgende:  

 

“Vi skal ikke være en del af det ”Race to The Bottom” på pris, arbejdsvilkår og 

miljøhensyn, som foregår i mange lande. I stedet skal Danmark gå forrest, i tæt 

samarbejde med myndigheder, andre ikke-danske progressive virksomheder, 

fagforeninger og NGO’er, og bidrage til en styrket regulering og klarere rammevilkår, 

der understøtter bæredygtig og ansvarlig handel.” (Bang, 2016) 

 

Dette udsagn fungerer ikke alene som aspirational talk, men bidrager også til en forståelse af 

konsistenskravet og vægtningen af forskelle mellem tale og handling. Der ligger ligeledes en 

argumentation for de regulativer og standarder, der kan styre CSR imod en diskursiv lukning, og som 

kan medvirke til, at medier og omverdenen kommer til at se organisationers CSR som en 

standardisering og et lukket system. Dette kan være med til at få organisationers CSR strategier til at 

virke hykleriske.  

 

Hykleri problematikken tydeliggøres yderligere i lederes frygt for bagslag ved arbejde med CSR, som 

det ses i følgende citat: 

 

“Hvis man fortæller omverdenen om alt det gode, man gør for miljøet, samfundet og 

medarbejderne, så bliver man ramt meget hårdere af en dårlig sag, end hvis man bare 

holder lav profil om sine tiltag.” (Beder og Rasmussen, 2008)   

 

Udtalelsen viser tydeligt de konsekvenser, det kan have for organisationer, hvis der mangler 

konsistens mellem tale og handling. Ud fra det teoretiske standpunkt, vi arbejder med, er hykleri ikke 

nødvendigvis en dårlig ting, da det opstår som et biprodukt af høje idealer. I forsøget på at stimulere 

højere standarder, kan aspirational talk, der fremkommer i form af midlertidige forskelle mellem ord 

og handling, være afgørende drivkræfter for forandring (Christensen et al., 2013: 376).  
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I kraft af at mediernes og offentlighedens engagement i bæredygtighed og den manglende forståelse i 

den brede offentlighed for betydningen af forskelle, og hvordan man kan opnå en bedre virkelighed 

ved at artikulere sin ambitioner, kan organisationer opleve udfordringer på baggrund af det følgende:  

 

“Problemet opstår, hvis journalister leder efter huller i osten frem for at kigge på 

osten. Det skræmmer nogen fra at fortælle, hvad de gør - og endnu værre bliver det 

måske brugt som undskyldning for ikke at gøre noget.” (Beder og Rasmussen, 2008)  

 

Diskursive lukninger og åbninger  

CSRs diskursive lukninger og åbninger, og hvordan disse bringes i spil, afhænger af, hvordan 

organisationer forholder sig til fænomenet. Det kommer an på, om organisationer orienterer sig mod 

lukninger i diskursen eller dyrker de betydningsmæssige forskelle og søger åbninger i diskursen ved 

at invitere stakeholdere til at udfordre deres arbejde med CSR. 

 

Diskursive lukninger 

Standardisering og professionalisering af CSR udvikler en diskurs, der medfører, at CSR bliver til 

præcise definitioner, målsætninger og handlinger fastlagt på ledelsesniveau for at facilitere 

organisatoriske beslutninger og handlen (Christensen et al., 2015: 136).  

 

I de artikulationer, vi arbejder med fra de sociale medier og i det generelle billede på de sociale 

medier, kan man tale om en diskursiv lukning i kraft af to standardiseringer. Den ene er, at et CSR 

initiativ praktisk talt ikke eksisterer, før det er blevet talt ind i eksistens gennem de sociale medier. 

Den anden er den måde, som organisationer relaterer en stor del af deres initiativer til FN’s 

verdensmål og på den måde får rygdækning og retningslinjer for, hvad der er rigtigt at gøre i forhold 

til CSR. Det kan blandt andet ses i Mads Nippers tweet (Nipper, 2019).  

 

I de traditionelle medier tegner der sig et tydeligere billede af, hvordan medierne anskuer CSR ud fra 

diskursive lukninger, og hvilken rolle offentlighedens higen efter resultater spiller. Bæredygtighed 

bliver i det nedenstående beskrevet som en målbar enhed. 

 

“Bæredygtig produktion vil blive og skal blive økonomisk fordelagtig for 

virksomhederne. Det skal ske ved, at virksomhederne af egen vilje, men også presset 

og hjulpet af lovgivning, markedskræfter og opinions- og kulturændringer, begynder 

at kalkulere anderledes, end de hidtil har gjort.” (Hildebrandt, 2018).  
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Det er en instrumental og funktionalistisk anskuelse af CSR, der debatteres i dette udsagn. Det 

orienterer sig mod kravet om konsistens og forsøget på at undgå forskellene mellem tale og handling. 

Det er et ønske om konkrete målsætninger, der opfyldes, og regulativer, der danner rammen for en 

diskursiv lukning. 

 

Diskursive åbninger 

Den diskursive åbning opstår ifølge Christensen et al., når det accepteres, at CSR er et tvetydigt 

fænomen, og at der kan drages fordel af dets åbenhed. Det bliver foreslået, at man tager en license-to-

critique tilgang til sig. Det indebærer, at man som organisation aktivt forholder sig til de oplevelser, 

ideer og opførsel, der kommer fra ens stakeholders (Christensen et al., 2015: 138). 

 

I de sociale mediers natur ligger der en åbenhed. Ved at tweete eller skrive et LinkedIn opslag 

inviterer man sin følgerskare til at debattere og kommentere. Det er vel at mærke en medieret 

virkelighed, der kan redigeres, men i udsagn, som det Carlsberg Danmark kommer med, giver 

organisationen sine omgivelser mulighed for ikke alene at følge deres strategiske arbejde, men også 

kommentere på det. Også den måde, Martin Broberg inviterer Nestlés stakeholders til at tage del i 

debatten om madspild på, både i den faktiske virkelighed og medierede virkelighed, kan opfattes som 

en diskursiv åbning. 

 

Det er ikke kun på de sociale medier, at der er diskursive åbninger på spil. Tekstnedslag fra de 

traditionelle medier viser ligeledes den tvetydighed, som CSR indeholder, og forstår fænomenet med 

både dets diskursive lukning og åbning. Dette ses blandt andet i følgende uddrag: 

 

“Der spørges, forskes, undervises, reflekteres, sammenlignes, investeres. Det er nye 

ledelsestider, og de nye løsninger findes uden for de eksisterende regneark.” 

(Hildebrandt, 2018)  

 

Diskursive lukninger og åbninger er ikke gensidigt udelukkende. Begge dele eksisterer i fænomenet 

CSR. Den diskursive lukning referer bagud og reproducerer aktiviteter og initiativer, man allerede 

kender. De diskursive åbninger gør det muligt at reagere på uforudsete udfordringer og orientere sig 

mod fremtiden. 

 

Delkonklusion til analysedel 2  
Analysen af den medierede virkelighed om CSR viser, at der er forskel på, hvordan CSR er italesat alt 

efter mediets format. Altså om der tales om det i traditionelle eller sociale medier.  
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Analysen viser, at der er et sammenfald i hyppigst nævnte stakeholdere i forhold til CSR på de 

traditionelle og sociale medier, hvor begge peger på virksomheder og FN, og man kan udlede et 

billede, hvor virksomheder og FN fylder meget i den offentlige debat om CSR. I forhold til hyppigst 

nævnte ord er der dog en forskel i forhold til mediets format, hvor de traditionelle medier kobler 

socialt ansvar samt gode arbejdsforhold sammen med CSR, hvorimod de sociale medier tilknytter 

ordene sundhed & trivsel samt ansvarlig produktion og forbrug. Analysen af de traditionelle medier 

viser, at tonen mod CSR som fænomen er blandet - der er både positive udtalelser samt negative. De 

negative udtalelser kommer primært i udtalelser omkring virksomheders strategiske arbejde med 

CSR. Analysen af de sociale medier viser derimod, at tonen omkring CSR som fænomen primært er 

positiv. Det skyldes, at udtalelserne om CSR på de sociale medier i høj grad kommer fra 

virksomhederne selv og omhandler deres eget arbejde med CSR. Disse udtalelser viser frem imod, at 

CSR kommunikation ikke kun retter sig mod at forbedre verden, men også at forbedre ens eget image 

og bundlinje.  

 

Altså påvirker mediets format forståelsen af CSR i forhold til, hvilke ord der er relevante i forhold til 

fænomenet, samt tonen hvorpå disse er italesat - altså om der er positive eller negative konnotationer 

forbundet hertil.  

 

Diskursanalysen viser, at vi ud fra vores empiri kunne konstruere to forskellige betydningskæder, der 

bestod af mange ligheder, hvorfor grundsubstansen sås som den samme for begge betydningskæder. 

Mediets format påvirker hermed ikke måden, hvorpå CSR får tilskrevet betydning. CSR tilskrives 

betydning ud fra de forskellige momenter, som er fremskrevet i analysen. Diskursen om CSR 

indeholder både en positiv og negativ side, hvor den positive side fokuserer på CSR, som noget der 

skaber grundlaget for en vindervirksomhed, og den negative side fokuserer på CSR, som noget der 

kan få organisationer til at fremstå hykleriske. Denne dobbelthed i diskursen kan have en betydning 

for, hvordan organisationer skal arbejde strategisk med kommunikation.  

 

Analysen af CSR kommunikations tvetydighed i den medierede virkelighed viser, at der kan opstå en 

forståelseskløft mellem organisationer og offentligheden i forhold til organisationers kommunikation 

omkring CSR. Denne kløft opstår, da offentligheden kræver konsistens mellem tale og handling, men 

at det ikke altid er muligt for organisationer at efterleve, hvis de gør brug af aspirational talk til at 

drive forandring. Det stiller organisationerne i en situation, hvor de skal balancere mellem ambitioner 

og det at fremstå hykleriske i offentlighedens øjne.  

 

Forståelseskløften kan yderligere forstærkes i forhold til, om CSR forstås som diskursive lukninger 

eller diskursive åbninger. CSR’s diskursive lukninger ses på de sociale medier i kraft af to 
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standardiseringer: At et CSR initiativ praktisk talt ikke eksisterer, før det er italesat på de sociale 

medier, og at organisationer relaterer en stor del af deres initiativer til FN’s verdensmål. Yderligere 

ses CSR ud fra diskursive lukninger i de traditionelle medier, da de i høj grad orienterer sig mod 

kravet om konsistens, konkrete målsætninger, der opfyldes, og regulativer. CSRs diskursive åbninger 

ses, når organisationer aktivt forholder sig til de oplevelser, ideer og opførsel, der kommer fra ens 

stakeholders i forhold til deres arbejde med CSR. Dette kan organisationer blandt andet gøre ved at 

invitere dens stakeholdere til at kommentere på deres opslag på sociale medier, som omhandler deres 

strategiske arbejde med CSR. Diskursive lukninger og åbninger er ikke gensidigt udelukkende. Begge 

dele eksisterer i fænomenet CSR.  

 

ANALYSEDEL 3: IMAGE- OG BRANDANALYSE  
Det følgende afsnit har til formål at undersøge, hvordan Rema 1000’s image fremstår blandt Den 

etiske forbruger og hvilke årsager, der kan være hertil. Kellers (1991) teori brand equity benyttes til at 

analysere Rema 1000’s brand knowledge, brand awareness og brand image. Derefter inddrages Holt 

& Camerons (2010) teori omkring kulturelle branding strategier med henblik på at undersøge hvilke 

årsager, der kan være til, at Rema 1000’s brand står, som det gør i dag blandt forbrugerne. 

Imageanalysen vil tage udgangspunkt i vores spørgeskemaundersøgelse “Dine indkøbsvaner” samt 

vores voxpop. Analysen af Rema 1000’s brand vil tage udgangspunkt i vores kvalitative interview 

med Anders René Jensen.  

 

Brand equity  
Brand equity er ifølge Keller (1991) et begreb, der søger at afdække den følelsesmæssige værdi, som 

forbrugeren tillægger selve brandet. Et brand med en høj grad af brand equity kan betyde, at 

forbrugerne forbliver loyale overfor brandets produkter.  

 

BRAND KNOWLEDGE  

Vi gør os den antagelse, at størstedelen af Den etiske forbruger har kendskab til Rema 1000. Denne 

antagelse understøttes af Rema 1000’s vækst (41% af markedet) (Dalgaard, 2019) samt besvarelserne 

i spørgeskemaundersøgelsen “Dine indkøbsvaner” (Bilag 6), hvor Rema 1000 er nævnt hyppigst. Det 

er positivt for Rema 1000, at kendskabsgraden blandt forbrugergruppen er høj, da kendskabet danner 

grundlaget for, at de kan have en mening om deres brand.  

 

BRAND AWARENESS  

Analysen af Rema 1000’s brand awareness blandt Den etiske forbruger tager udgangspunkt i 

resultaterne fra spørgsmål 8 og 9 i vores spørgeskemaundersøgelse “Dine indkøbsvaner”, hvor 

resultaterne kan ses i bilag 6. Rema 1000’s brand awareness er relateret til forbrugernes evne - og 
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styrken heraf - til at genkalde brandet i deres hukommelse (Keller, 1991: 3). Brand awareness består 

af to dele: Brand recognition og brand recall. Brand recognition vedrører forbrugernes evne til at 

nævne Rema 1000 i forbindelse med kategorien “bæredygtighed og samfundsansvar”, når brandet er 

angivet. Brand recall vedrører forbrugernes evne til at nævne Rema 1000 som brand i forbindelse med 

kategorien “bæredygtighed og samfundsansvar”, når brandet ikke er angivet. Altså skal de her selv 

hente brandet i hukommelsen uden hjælp (Keller, 1991: 3).  

 

Brand recognition  

Respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen “Dine indkøbsvaner” skulle vælge hvilke 

dagligvarebutikker, de oplever som bæredygtig og samfundsansvarlig, hvor dagligvarebutikkerne var 

listet for dem. Her skulle de altså ikke selv genkalde brandet i deres hukommelse, men derimod vælge 

det brand, som de mente passede bedst på udsagnet.  

 

De tre dagligvarebutikker, som nævnes hyppigst i relationen til bæredygtighed og 

samfundsansvarlighed, er: Rema 1000, Super Brugsen og Irma. Rema 1000 er det brand, som scorer 

højest i kategorien med hele 58,5%. Det ses hermed, at de har en top-of-mind placering blandt Den 

etiske forbruger i forhold til bæredygtighed og samfundsansvarlighed. 

  

 
Figur 18: Hvilke af de følgende dagligvarebutikker oplever du som bæredygtig og samfundsansvarlig? 
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Brand recall 

Respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen “Dine indkøbsvaner” skulle svare på hvilke 

dagligvarebutikker, de kender, som arbejder med samfundsansvar og bæredygtighed. Her skulle de 

svare, uden at dagligvarebutikkerne var listet for dem på forhånd. De skulle altså her selv genkalde 

brandet i deres hukommelse.  

 

De tre dagligvarebutikker som nævnes hyppigst i relationen til bæredygtighed og 

samfundsansvarlighed er: Rema 1000, Coop og Netto.  

 

Ud af de i alt 487 respondenter har 276 nævnt en dagligvarebutik i besvarelsen. Resultaterne for de tre 

dagligvarebutikker som er hyppigst nævnt ses i nedenstående figur. 

 
Figur 17: Hvilke dagligvarebutikker kender du, der arbejder med samfundsansvar og bæredygtighed? 
 

Det ses at Rema 1000 er den dagligvarebutik, som scorer højest i brand recall med hele 53,2% og 

yderligere, at der er langt ned til de efterfølgende to dagligvarebutikker Coop med 21,4% og Netto 

med 13,8%. Altså har Rema 1000 en top-of-mind placering blandt Den etiske forbruger i forhold til 

bæredygtighed og samfundsansvarlighed, når forbrugerne uhjulpet skal genkalde det brand, de 

forbinder med ordene.  

 

Rema 1000’s brand recognition samt brand recall er altså høj blandt forbrugergruppen. Det peger på, 

at Rema 1000 har en høj brand awareness, da de opnår en top-of-mind placering i begge 

undersøgelser. Den høje grad af brand awareness i forhold til bæredygtighed og 

samfundsansvarlighed er god for Rema 1000 som organisation, da det betyder, at Den etiske 

forbruger er mere tilbøjelig til at vælge Rema 1000 som den dagligvarebutik, de handler i. Yderligere 

har det betydning for Rema 1000’s overordnede image, da en høj grad af brand awareness påvirker 
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forbrugernes beslutningstagning ved at påvirke dannelsen og styrke af de brand associationer, som 

forbrugerne har i forhold til brandets image (Keller, 1991: 3).  

 

BRAND IMAGE  

Vi vil analysere Rema 1000’s brand image ud fra resultaterne fra vores voxpop (Bilag 7). Resultaterne 

ses i diagrammerne herunder. I følgende afsnit vil Den etiske forbrugers egentlige holdning til brandet 

komme til udtryk gennem de ord, som forbrugergruppen associerer med Rema 1000.  

 
Figur 23: Hvilke ord forbinder du med Rema 1000?  
 

Den etiske forbruger går meget op i kvalitet og bæredygtighed, hvorfor det er meget positivt for Rema 

1000, at forbrugergruppen i relativ høj grad associerer disse ord med brandet. Dette stemmer også 

overens med Rema 1000’s brand awareness i forhold til netop bæredygtighed og samfundsansvar. 

Yderligere er etik og klima nogle vigtige parametre for Den etiske forbruger i valg af brand. Det er 

derfor positivt for Rema 1000, at dette også er ord, som forbrugergruppen forbinder med dem. Det ses 

dog, at forbrugergruppen i højere grad ser Rema 1000 som klimavenlige end etiske.  

 

Overordnet set er det særdeles fordelagtigt for Rema 1000, at forbrugergruppen finder dem meget 

troværdige og ansvarlige, da de som forbrugergruppe er meget ansvarsbevidste og kritiske i deres valg 

af produkter og brands.  
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Rema 1000’s image blandt Den etiske forbruger vurderes til at være godt, da deres image stemmer 

overens med forbrugergruppens karaktertræk samt værdier.  

 

Alt i alt vurderes Rema 1000’s brand equity til at være rigtig god, da de har en høj grad af brand 

awareness i forhold til bæredygtighed og samfundsansvarlighed, samt at deres image er godt i 

forbrugergruppens øjne, da organisationen afspejler mange af deres værdier.  

 

Vores imageanalyse af Rema 1000 stemmer overens med eksterne analyser af deres brand, hvor Rema 

1000 i 2017 og 2018 blev kåret til Danmarks bedst omtalte brand (YourGov, 2018), hvorfor vi finder 

det interessant at undersøge hvilke årsager, der kan ligge til grund for dette.  

 

Kulturel branding 
Med henblik på at undersøge hvilke årsager, der kan være til styrken af Rema 1000’s brand, vil vi 

inddrage Holt og Camerons (2010) teoretiske framework, der fokuserer på kulturel strategi. Kulturel 

strategi er en måde, hvor organisationer kan bruge innovative ideologier til at skabe banebrydende 

brand. Denne form for strategi skaber et potentiale for at blive markedsleder. Vi finder det her 

essentielt at kigge på hvilke initiativer, der har været medvirkende til at opbygge Rema 1000’s brand 

og skabe det omdømme, som de har lige nu. Analysen tager udgangspunkt i de første fire 

komponenter i Holt og Camerons analysemodel. De kan ses i figuren nedenfor. 

 
Figur 33: Rema 1000’s kulturelle strategi 
 

Cultural orthodoxy  

Vi har i den tidligere brancheanalyse fundet ud af, at Rema 1000 agerer i en branche, som er præget af 

en høj grad af rivalisering, hvorfor der er et behov for, at de arbejder strategisk for at øge deres 

markedsandele. Samme analyse påpeger, at Rema 1000 differentierede sig fra dens konkurrenter ved 

at være den første detailkæde i Danmark, som valgte at fjerne muligheden for mængderabatter. Rema 

1000’s CSR initiativ omkring madspild startede for 10 år siden. På daværende tidspunkt var der ikke 
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andre i markedet, som arbejdede med madspilds initiativer. Anders René Jensen - marketingdirektør i 

Rema 1000 - udtaler følgende om deres initiativ: 

 

“Så stoppede vi egentlig med mængderabatter som den første dagligvarekæde, og det 

gav helt vildt meget omtale og diskussioner, for på det tidspunkt var vores kollegaer 

ude, da de blev spurgt, og sige, at det var købmandsmæssigt uforsvarligt, som de 

sagde, fordi vi var sat i verden til at sælge fødevarer.” (Bilag 1, s. 131). 

 

Den måde, som aktørerne i Rema 1000’s branche reagerede på Rema 1000’s Stop Madspild initiativ, 

kan fortolkes som Cultural Orthodoxy. Der fandtes nogle konventionelle kulturelle udtryk set som 

myter og koder (Holt & Cameron, 2010: 196ff), som var indlejret i dagligvarebutikkernes forståelse 

af, hvad der var godt købmandskab. Det skabte derfor røre, da initiativet blev sat i værk. Det at tilbyde 

mængderabatter havde tidligere været anset som en etableret måde at skabe merværdi for forbrugerne 

på. Den måde Rema 1000 forholdt sig til branchens kulturelle red ocean og skabte et initiativ, som gik 

imod hvordan branchen hidtil har udbudt varer og blev anset som værende et problem, viste sig at 

blive en fordel for Rema 1000 i følge Anders René Jensen.  

 

Social disruption  

Rema 1000’s arbejde med madspild tapper ind i et socialt skift til øget fokus på organisationers 

samfundsansvar og bæredygtighed, som er en konsekvens af de samfundsmæssige forandringer. Det 

sociale skift er med til at udfordre branchens herskende ideologi omkring, at det vigtigste er at sælge 

meget. Det sociale skift vil med tiden ødelægge forbrugernes identifikation med branchens 

konventionelle kulturelle udtryksformer og leder forbrugerne til at ønske en ny ideologi (Holt & 

Cameron, 2010, 197). Rema 1000 taler sig ind i en alternativ ideologi omkring det at være 

dagligvarebutik ved at arbejde med ansvarlighed. Det kan være med til at skabe en ny identifikation 

for forbrugerne. Rema 1000’s arbejde med samfundsansvar er knyttet til sloganet “Discount med 

holdning”, der skal signalere klare holdninger til kvaliteten af varer og til, hvordan mennesker og 

miljø bliver påvirket af produktion og værdikæder.  

 

Dagligvarebutikkernes arbejde med ansvarlighed var ikke kun en ideologisk mulighed dengang, Rema 

1000 startede med at arbejde med madspild, men er det stadig i stigende grad. Det ses også i følgende 

citat fra Anders René Jensen:  

 

“Det bliver jo fremtiden det her med, at forbrugerne forventer, at vi tager et ansvar, 

og at vi er med til at bidrage til at flytte nogle af de her agendaer og være med til at 

løse nogle af de problemstillinger, der er.” (Bilag 1, s. 130).  
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Ideological opportunity  

I denne fase skal Rema 1000 identificere forbrugernes identitetsprojekter, som kan være med til at 

fastslå deres kollektive behov og frygt i forhold til den oplevede social disruption (Holt & Cameron, 

2010: 198). Der kan her tegnes et billede af en forandring i forbrugeradfærd, som er i konstant 

udvikling i forhold til øget fokus på bæredygtighed, klima og miljø. Det kan tyde på, at Rema 1000 

for 10 år siden så startskuddet til den indflydelse, forbrugergruppen Den etiske forbruger ville få i 

årenes løb. Der er en samfundsmæssig forandring, hvor forbrugerne i højere grad forsøger at 

mobilisere politisk handling og træffer bevidste forbrugshandlinger for at kræve sociale og 

miljømæssige forandringer. Den etiske forbruger repræsenterede et socialt skift, der på daværende 

tidspunkt udfordrede dagligvarebranchens herskende ideologier og ledte forbrugerne til at søge nye 

identifikationsformer indenfor branchens kulturelle udtryksformer.  

 

Appropriate source material  

For at kunne skabe kulturel innovation har Rema 1000 på daværende tidspunkt været nødt til at finde 

ud af hvilke kilder, der fandtes til at skabe kulturelle udtryk. Rema 1000 har her skulle afdække 

sociale bevægelser, som forbrugerne allerede anerkendte og så tappe ind i de ideologiske muligheder, 

som lå indlejret i disse (Holt & Cameron, 2010). Her peger Anders René Jensen på det strategiske 

samarbejde, som Rema 1000 har med den sociale bevægelse “Stop Spild Af Mad”. Bevægelsen er 

stiftet af Selina Juul, som stiftede den på baggrund af en undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer, der 

satte fokus på, hvor stort madspildet i Danmark var. Rema 1000 har kunne drage fordel af, hvordan 

“Stop Spild Af Mad” skabte fokus på fordelingen af ressourcer, og hvordan vi i Danmark ikke var 

gode nok til at tage ansvar for produktion og spild. Ved at genbruge kulturelle udtryk fra den sociale 

bevægelse og de myter, der kunne findes omkring madspild, skabte Rema 1000 sin egen form for 

kulturel innovation. 

 

Hvordan Rema 1000 taktisk og helt praktisk har arbejdet med at iværksætte deres kulturelle strategi, 

er vanskeligt for os at sige konkret, da vi ikke har data herom. Det er dog muligt at pege på, at den 

måde at arbejde strategisk på har været med til at sikre dem omsætningsfremgang og muligheden for 

at udvide med flere butikker. Man kan antage, at den kulturelle strategi, som Rema 1000 enten bevidst 

eller ubevidst har sat i værk, er et udtryk for, at organisationen har været i stand til at identificere en 

mulighed i form af madspild, som åbnede sig op på et specifikt øjeblik og gav dem et strategisk 

handlerum, der gav dem en fordel.  

 

Rema 1000 var firstmovers i forhold til, hvordan man iværksætter initiativer som madspild, der kan 

være styrende i forhold til at styrke organisationens brand og image. Dette kan dog også ses som et 
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tveægget sværd, da vi i omverdensanalysen peger på, hvordan resten af branchen er fulgt med og har 

indrettet sig efter de behov, som Den etiske forbruger udstikker og det behov, der er for strategisk 

samarbejde med diverse stakeholdere. Ligeledes viser analysen, hvordan det organisatoriske felt 

indretter sig efter CSR som institutionel struktur, hvilket også viser en udvikling af et øget fokus på 

samfundsansvar. Vi har set, hvordan de danske dagligvarebutikker alle forsøger at udvise 

samfundsansvar (se Figur 28: CSR tiltag i Rema 1000’s organisatoriske felt). 

 

Den sociale disruption, som Rema 1000 for ti år siden var firstmover på og som gjorde deres brand 

unikt, er i dag blevet normaliseret. Dette gør, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om der stadig er 

tale om kulturel innovation, og vi kan se en udfordring for Rema 1000 i forhold til, at bibeholde den 

status deres brand har. Det er en udfordring, som Rema 1000’s marketingsdirektør er bevidst om:  

 

“I dag der gør alle det, og alle har travlt med hele tiden at melde ud i forhold til, hvad 

de gør for ligesom at prøve at vinde forbrugernes gunst.” (Bilag 1, s. 132) 

 

Ovenstående analyser peger på, at Rema 1000’s image og brand står stærkt blandt Den etiske 

forbruger, hvorfor vi har fundet det interessant at undersøge, hvorvidt forbrugergruppen har kendskab 

til Rema 1000’s arbejde med socialt ansvar som f.eks. bekæmpelse af madspild. Denne undersøgelse 

tager udgangspunkt i spørgsmål 4 i vores voxpop (Bilag 7). 
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Figur 24: Kendskabsgrad til Rema 1000’s arbejde med socialt ansvar 
 

Det er interessant, at kun halvdelen af respondenterne i vores voxpop har kendskab til Rema 1000’s 

arbejde med socialt ansvar, da Rema 1000’s brand awareness i forhold til bæredygtighed og 

samfundsansvarlighed er høj. Det kan tyde på, at Rema 1000 enten ikke kommunikerer nok om deres 

enkelte CSR-initiativer. Eller at de ikke kommunikerer omkring det på en måde, som forbrugerne kan 

relatere og forholde sig til. Det kan også være en konsekvens af, at Rema 1000 ikke længere er alene i 

deres arbejde med kulturelle strategier, og det derfor kan være svært for forbrugerne at adskille de 

forskellige dagligvarebutikkers CSR initiativer fra hinanden.  

 

Dette leder os videre til vores næste og sidste analyse af Rema 1000’s strategiske arbejde med 

kommunikation i forhold til hvilke muligheder, Rema 1000 har for at arbejde med CSR i deres 

kommunikation, således at forbrugerne i højere grad opnår et kendskab til deres CSR initiativer. 

 

Delkonklusion til delanalyse 3 
Analysen af Rema 1000’s brand equity viser, at Rema 1000 har en høj brand knowledge blandt Den 

etiske forbruger, hvilket er positivt, da kendskabet danner grundlaget for, at forbrugergruppen kan 

have en mening om brandet. Rema 1000’s brand awareness vurderes som høj både i forhold til brand 

recognition og brand recall, hvor Rema 1000 scorer en top-of-mind placering i begge undersøgelser. 

Troværdig, bæredygtig og ansvarlig er nogle af de associationer Den etiske forbruger hyppigst 

forbinder med Rema 1000, hvilket er positivt for Rema 1000, da disse associationer stemmer overens 

med forbrugergruppens værdier, og de som forbrugergruppe er meget ansvarsbevidste og kritiske i 

deres valg af produkter og brands. Alt i alt vurderes Rema 1000’s image ud fra brand equity analysen 

at være godt i Den etiske forbrugers øjne. Altså vurderer vi, at Den etiske forbruger tillægger en 

særlig følelsesmæssig værdi til Rema 1000 og kan ses som loyale overfor brandet.  

 

Dette understøttes også af analysen af de årsager, der kan være til styrken af Rema 1000’s brand. 

Rema 1000’s CSR initiativ med bekæmpelse af madspild udfordrede de konventionelle kulturelle 

udtryk, som var i branchen på daværende tidspunkt. Rema 1000’s arbejde med madspild tappede ind i 

et socialt skift mod øget fokus på organisationers samfundsansvar og bæredygtighed, og de skabte 

hermed en alternativ ideologi omkring det at være dagligvarebutik, som kunne være med til at skabe 

en ny identifikation for forbrugerne. Det kan tyde på, at Rema 1000 for 10 år siden så startskuddet til 

den indflydelse, som forbrugergruppen Den etiske forbruger ville få i årenes løb, og tilpassede sig 

deres kollektive behov. Rema 1000 indgik et strategisk samarbejde med den sociale bevægelse “Stop 

Spild Af Mad”, som var med til at legitimere deres arbejde med madspild som CSR initiativ, og Rema 

1000 skabte ud fra dette sin egen form for kulturelle innovation. Dog er den sociale disruption, som 

Rema 1000 for ti år siden var firstmover på og som gjorde deres brand unikt, i dag blevet 
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normaliseret, hvilket kan skabe nogle strategiske udfordringer for Rema 1000 i fremtiden for at 

bibeholde deres brand status.  

 

ANALYSEDEL 4: STRATEGISK KOMMUNIKATION 
Denne analyse har til formål at se på, hvordan Rema 1000 bibeholder et stærkt brand og kontinuerligt 

kan arbejde med den kommunikative indsats, der skal være med til at sikre organisationen en plads 

som markedsleder og frontløber i forhold til CSR og bæredygtighedsinitiativer. Christensen et al.’ 

(2017) teori omkring license to critique inddrages i analysen for at analysere de strategiske 

muligheder, som Rema 1000 har i forhold til at invitere deres stakeholdere til at deltage i dialog 

omkring udvikling af CSR praksisser og initiativer. Efterfølgende inddrages Hallahans (1999) teori 

omhandlende framing, der bruges til at analysere Rema 1000’s fremtidige muligheder i forhold til 

brugen af CSR som kommunikativ indsats. Altså vil vi undersøge de muligheder, som Rema 1000 har 

i forhold til at frame forskellige aspekter i deres kommunikation.  

 

Afsættet for denne analyse er spørgsmål 4 i vores voxpop (Figur 24), som viste, at det kun er 

halvdelen af vores respondenter, der har kendskab til Rema 1000’s arbejde med CSR. Der er altså 

noget på færde i forhold til den bevidsthed, som vi har tilskrevet Den etiske forbruger. Årsagen hertil 

kan være, at forbrugerne i dagens Danmark bombarderes med budskaber (Andersen, 2011: 21), og 

tydeligheden omkring de enkelte initiativer dermed forsvinder i mængden. Rema 1000 står altså 

overfor en kommunikativ udfordring i forhold til at tydeliggøre og kommunikere deres strategiske 

arbejde med CSR. 

 

Licence to critique 
License to critique som tilgang til strategisk kommunikation sættes i analysen i spil for at se på hvilke 

muligheder, der er for Rema 1000 i forhold til at samarbejde med dens stakeholdere. Det er en tilgang, 

der anerkender, at kritik er en vigtig og nødvendig dimension af organisatorisk udvikling. Dette er 

essentielt for Rema 1000 i forhold til, hvordan de kan beholde deres nuværende positionering i 

forhold til deres brand, og hvordan de fra et kapitalistisk synspunkt kan tage flere markedsandele, og 

fra et idealistisk synspunkt kan gøre en større forskel i forhold til bæredygtighed. Vurderinger af 

organisatoriske praksisser anses som værende velkomne i denne tilgang, og Rema 1000 kan drage 

fordel af at invitere dens stakeholdere til at deltage i dialog til udvikling af CSR praksisser og 

initiativer (Christensen et al., 2017: 246).  

 

Hos Christensen et al. (2017) beskrives det, hvordan der er tre måder at udfordre sig selv som 

organisation på i forhold til CSR standarder: The organizing practices, the communicative principles 

og the mechanisms of critique. Analysen vil tage udgangspunkt i disse tre måder, som Rema 1000 kan 
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udfordre sig selv på i forhold til de stakeholdere, som vi har analyseret tidligere i specialet: 

Forbrugerne, medarbejderne, NGO’er og den danske stat (jf. analysedel 1).  

 

Forbrugerne 

Forbrugerne er en definitive stakeholder for Rema 1000 (jf. analysedel 1) og kræver derfor aktiv 

opmærksomhed fra organisationen. Forbrugerne er meget centrale for Rema 1000’s arbejde med CSR, 

da det er deres købekraft, der er central for Rema 1000’s økonomiske eksistensgrundlag. Det er også 

deres tillid til organisationens CSR strategi og deres opfattelse af enten sammenhængen eller 

forskellene mellem tale og handling, der er med til at tegne et billede af, hvordan Rema 1000’s brand 

performer. Anders René Jensen italesætter ligeledes forbrugernes vigtighed for Rema 1000: 

 

“Vi vil jo selvfølgelig gerne levere det, som vores kunder, som forbrugerne, 

ønsker, fordi hvis vi ikke kan levere det - hvad I ønsker som forbrugere - så gider I jo ikke at 

handle hos os, og så har vi ikke en virksomhed.” (Bilag 1, s. 133)  

 

Han beskriver her, at forbrugerne er hele forretningsgrundlaget. Det er hermed også i dialog med 

denne stakeholder, at Rema 1000 skal finde et grundlag for, hvor organisationen skal bevæge sig hen i 

forhold til deres arbejde med CSR.  

 

Dialogen med forbrugerne kan give Rema 1000 viden omkring deres behov og adfærd, som de kan 

bruge strategisk i forhold til en forståelse af, hvad der er af fremtidige muligheder for kulturel 

innovation. Disse indsigter kan give Rema 1000 et potentiale for at tilrettelægge endnu en kulturel 

strategi i forhold til deres brand, som kan føre til yderligere positiv omtale. Åben diskussion og kritik 

faciliterer ikke kun en bredere og dybere forståelse af implementering af bæredygtigheds standarder. 

Det stimulerer også en igangværende læring om CSR politikker, praksisser og resultaterne af dette 

(Christensen et al., 2017: 252). Det kan også skabe en forståelse af, hvilke betydninger deres 

forbrugere indlejrer i sloganet: Discount med holdning. Hvis Rema 1000 opnår indsigt i dette via 

dialog med dens forbrugere, så kan de relatere det til deres produktsortiment og på den måde efterleve 

og imødekomme det krav, som forbrugerne har i forhold til de vilkår, som varerne produceres under, 

og hvad produkterne indeholder.  

 

Anders René Jensen taler selv om vigtigheden i at påvirke bagud i værdikæden med intentionen om at 

leve op til det samfundsansvar, som Rema 1000 centrerer sig omkring: 
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“Og vi har en enorm magt og mulighed for at påvirke bagud i værdikæden, fordi det at vi 

stiller krav og kræver forskellige ting, som vores leverandører skal leve op til.” (Bilag 1, s. 

133). 

 

Denne form for påvirkning kan tydeliggøres i Rema 1000’s kommunikation i forhold til forbrugerne. 

Rema 1000 kan her strategisk formidle de krav, den stiller til dens leverandører i forhold til, hvordan 

produkterne fremstilles, og hvad de indeholder. Dette kan kommunikeres via deres sociale medier, i 

deres indkøbs-app og på andre berøringsflader, som Rema 1000 har med dens forbrugere. Rema 1000 

kan ligeledes i deres strategiske arbejde med kommunikation arbejde på interaktionen mellem dem 

som organisation og dens forbrugere i kraft af de mange kanaler, der i dag findes til at starte dialog. 

Rema 1000 kan åbne op for dialog på de sociale medier og på den måde indarbejde den kritik, der kan 

opstå omkring deres CSR strategi. Den offentlige samtale giver også Rema 1000 mulighed for at 

rykke dens CSR initiativer tættere på forbrugernes livsverden og på den måde undersøge, om der er 

alternativer til de standarder, som de selv har valgt som fokusområder i deres strategi, og som vil give 

mere mening for forbrugerne. Hvis Rema 1000 her vælger ikke at søge mod lukninger omkring CSR 

som fænomen for at operere effektivt, men derimod vælger at gøre sig følsomme og opmærksomme 

på de alternativer, som forbrugerne kan tilbyde dem, så bliver det muligt for dem at blive kritiseret, 

korrigeret og provokeret på områder, hvor det er muligt at udvikle sig ved at observere og udfordre de 

eksisterende idealer (Christensen et al., 2017: 250). 

 

Dette kan ske med særligt henblik på Den etiske forbruger. Ved at inddrage en forbrugergruppe, der 

er mere refleksiv, informeret og aktiv end den typiske forbruger, kan Rema 1000 potentielt opnå en 

dybere viden om, hvad der er essentielt for netop denne forbrugergruppe i forhold til indkøbsadfærd 

og holdninger. Der kunne ligge et spændende perspektiv i at koble de bevidste og ansvarlige 

indkøbsvalg med convenience, og på den måde gøre det mere tilgængeligt at træffe etiske og bevidste 

forbrugsvalg.  

 

License to critique tilgangen implicerer et sæt proceduremæssige kommunikationsprincipper, der 

inviterer til deltagelse med fokus på åbenhed, gensidighed og tillid lige så vel som en tolerance for 

forskellighed og variation (Christensen et al., 2017: 251). Forbrugernes tillid til organisationers CSR 

strategier er væsentligt i forhold til Rema 1000’s strategiske arbejde med det. Vores undersøgelse 

viser dog, at kun 14,8% tror, at organisationers CSR strategier er et udtryk for, at de gerne vil påvirke 

verden i en positiv retning, hvorimod 69,5% føler, at det er en blanding mellem en positiv påvirkning 

på verden og mersalg for organisationen selv.  
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Figur 16: Har du tillid til virksomhederes CSR strategier? 

 

Behovet for forbrugernes tillid til CSR strategien kommer eksplicit til udtryk hos Rema 1000, da det 

for dem er et nøgleord, der hører med til at være en værdidrevet forretning (Rema 1000: CSR Rapport 

2017, s. 19). Anders René Jensen italesætter også dette: 

 

”Og vores holdninger det er egentligt, at hvor vi siger at i fremtiden - allerede nu men også i 

fremtiden - så sælger vi ikke varer, så sælger vi faktisk tillid” (Bilag 1, s. 130)  

 

Denne tillid kan opnås og vedligeholdes ved at gå i dialog med forbrugerne. Hvis forbrugerne har 

været en aktiv del i udarbejdelsen af CSR praksisser og initiativer, så har de et medejerskab over dem 

og dermed også en større tillid til strategien.  

 

Medarbejderne 

Medarbejderne er ligeledes en definitive stakeholder for Rema 1000 (jf. analysedel 1) og kræver 

derfor aktiv opmærksomhed fra organisationen. Medarbejderne kan ses i en form for dobbelthed. De 

er både en faktor for, hvordan organisationen konkret og aktivt arbejder med CSR, som er dækket i et 

af fokusområderne i deres CSR-strategi: Den motiverende arbejdsplads (Rema 1000: CSR Rapport 

2017, s. 11). De kan ligeledes være en strategisk ressource for Rema 1000 i forhold til at formidle og 

kommunikere deres CSR initiativer.  

 

Medarbejderne afkoder i deres daglige gang på arbejdspladsen, om Rema 1000 for dem er en 

motiverende arbejdsplads. De er derfor en vigtig stakeholder for Rema 1000 at inddrage i forhold til 

deres CSR strategi og kommunikation. Hvis Rema 1000’s ledelse giver plads til uenighed og 

udfordringer fra medarbejderne, kan de optimere og finpudse den strategi, der er lagt for at være en 
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motiverende arbejdsplads. Ved at give plads til uenighed giver det på både ledelses- og 

medarbejderniveau mulighed for at gentænke organisationen og forståelsen af, hvordan CSR 

praktiseres (Christensen et al., 2017: 253).  

 

Der ligger ligeledes et potentiale i den interne kommunikation i Rema 1000 i forhold til at 

kommunikere omkring deres CSR strategier og formål, da det er en stigende forventning blandt 

danskerne at arbejde for en organisation med et formål (Mortensen, 2017). Det er derfor vigtigt, at 

Rema 1000 tydeliggør disse elementer overfor medarbejderne, så de kan opnå deres opbakning og 

anerkendelse i forhold til deres initiativer og praksisser. Rema 1000 kan gøre brug af aspirational talk 

i forhold til at italesætte de ambitioner, som organisationen har,  for på den måde at aktivere 

medarbejderne og sikre, at de sammen kan arbejde mod en bedre fremtid. En anden strategisk 

overvejelse, som Rema 1000 kan have i deres kommunikation i forhold til at aktivere og 

imødekomme medarbejderne som stakeholdere, er at gøre brug af auto kommunikation. Det handler 

om, hvordan Rema 1000 kan italesætte idealiserede historier om håb, drømme og visioner i forhold til 

deres CSR-strategi i deres eksterne kommunikation, og på den måde kan det forpligte og have en 

selvforførende effekt indadtil i organisationen (Christensen et al. 2013,: 380). Medarbejderne kan 

altså blive forført af at se og læse Rema 1000’s eksterne kommunikation omkring CSR og dermed 

føle sig mere forpligtede til at efterleve det, som de ser. Den eksterne kommunikation omkring CSR 

bliver derfor også vigtig for Rema 1000 i forhold til medarbejderne som stakeholder.  

 

Medarbejderne har ligeledes en betydning for, hvordan Rema 1000 bliver opfattet udefra. Det er i 

mødet med de lokale købmænd og medarbejdere, at forbrugeren har den tætteste kontakt med Rema 

1000 som organisation. Der ligger derfor et potentiale for Rema 1000 i at uddanne deres medarbejdere 

til at kunne formidle organisationens CSR initiativer i mødet med forbrugerne, så de på den måde kan 

blive vigtige ambassadører for organisationens arbejde med samfundsansvar. Det ansvar, som 

medarbejderne tager i forhold til dette, kan blive påvirket af den grad af indflydelse, som 

medarbejderne oplever, at de har, hvorfor det er vigtigt, at Rema 1000 tør lægge ansvaret ud hos 

medarbejderne.  

 

NGO’er 

NGO’erne er en dependant stakeholder for Rema 1000 (jf. analysedel 1), hvilket betyder, at de ikke 

kræver samme høje grad af opmærksomhed fra organisationen. Dog ses de stadig som en magtfuld 

stakeholder i forhold til Rema 1000’s strategiske arbejde med netop CSR, hvorfor det er vigtigt for 

Rema 1000 at inddrage denne stakeholder i udviklingen af deres CSR praksisser og initiativer.  
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Rema 1000 indgår i en række strategiske partnerskaber, der kan kobles til de områder, som danner 

grundlag for deres CSR strategi. Der kan for eksempel nævnes Stop Spild Af Mad, Kræftens 

Bekæmpelse og Børnehjertefonden (Rema 1000: Samarbejdspartnere). Disse NGO’er har haft 

indflydelse på de initiativer, som Rema 1000 har iværksat i forhold til eksempelvis Den sunde familie 

og Den glade natur, som er to af de fem fokusområder, som Rema 1000 har i deres overordnede CSR 

strategi (Rema 1000: CSR Rapport 2017, s. 11). I forhold til Den sunde familie som overordnet 

strategi mål har Rema 1000 søsat et initiativ i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, hvor de som 

den første dagligvarekæde i Danmark valgte at gemme tobakken væk med folkesundheden for øje 

(Redaktionen, 2018). I forhold til Den glade natur kan Rema 1000’s samarbejde med Stop Spild Af 

Mad og deres bekæmpelse af madspild nævnes. Det er begge initiativer, hvor Rema 1000 har 

orienteret sig mod noget andet end profit. Ved at lade sig udfordre på hvilke alternativer, der findes i 

forhold til driften, har Rema 1000 opnået positive effekter i forhold til god omtale og dermed et bedre 

image.  

 

Fremadrettet anbefaler vi derfor, at Rema 1000 kontinuerligt undersøger hvilke muligheder, der er i 

forhold til samarbejde med NGOer, og hvordan de kan finde specifikke initiativer, som taler ind i 

forbrugernes livsverden, der kan hjælpe dem med at differentiere Rema 1000 i et ellers mudret CSR 

landkort. Rent kommunikativt kan det være en fordel for Rema 1000 at tydeliggøre de strategiske 

samarbejder, som de har med NGOer via eksempelvis sociale medier. Det kan de rent praktisk gøre 

ved at lave videoer, hvor de italesætter samarbejdet, eller videoer, hvor NGOen er afsender, og hvor 

de italesætter samarbejdet. Videoer er nemt at dele og kan være med til at skabe en mere personlig 

interaktion med stakeholderne. Det kan være med til at give dem legitimitet både i øjnene af 

forbrugerne, men også andre NGOer, som de ikke samarbejder med endnu. Det kan dermed være med 

til at tiltrække nye NGOer, som de kan indgå i strategiske samarbejder med. Disse samarbejder kan 

være en strategisk måde for Rema 1000 at positionere sig på i forhold til specifikke initiativer.  

 

Den danske stat  

Den danske stat er en dormant stakeholder for Rema 1000 (jf. analysedel 1). De besidder dermed kun 

magt i forholdet til Rema 1000 og ikke legitimitet eller urgency. De er derfor ikke den vigtigste 

stakeholder i Rema 1000’s omverden, men stadig en som de kan drage fordel af at inddrage i forhold 

til deres udvikling af CSR praksisser.  

 

Den danske stat besidder utilitarian power i form af deres mulighed for at udstikke regulativer, som 

Rema 1000 skal efterleve. Det er regulativer, der påvirker, hvordan Rema 1000 arbejder med sit 

samfundsansvar. Ved at se på CSR regulativerne som noget, der kan bruges som forandringsagenter i 

stedet for et teknisk værktøj, der udelukkende bruges som guidelines til noget, der skal være vedlagt i 
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årsregnskabet, kan Rema 1000 invitere staten ind i sin virkelighed. Det stimulerer en selvransagelse 

og konstruktiv kritik af organisationens egne praksisser (Christensen et al., 2017: 254). I forhold til 

netop CSR regulativer forsøger Rema 1000 at række ud over sine egne grænser og ind i sine 

omgivelser:  

 

“Altså, vi skal altid leve op til lovgivningen, men man kan sige, i dag er det på mange af de 

her områder, vi arbejder med, at der har lovgivningen jo ikke helt fulgt med” (Bilag 1, s. 133).  

 

At lovgivningen ikke er fulgt med tiden, giver Rema 1000 mulighed for at tale om de ambitioner, de 

har for, hvordan de vil tage ansvar for det samfund, som de er en del af. Dette skal ses i sammenhæng 

med aspirational talk og de fremtidsudsigter, der er for at opdage og inspirere til nye CSR praksisser 

(Christensen et al., 2017: 253). Det er ikke en opgave, som Rema 1000 kan løse alene, men de kan 

søge indflydelse ved at indgå i dialog med staten i forhold til at skabe en fælles målsætning om 

forandring:  

 

“Og det er jo også der, hvor lovgivningen ikke er 100% på plads endnu, så der er det jo lidt 

sådan en fælles rejse” (Bilag 1, s. 133).  

 

Et sted hvor Rema 1000 ikke blot forholder sig til de retningslinjer, som CSR regulativerne nedskriver 

som tekniske værktøjer, men forholder sig aktivt til CSR som en forandringsagent, er i deres projekt 

omkring genanvendeligt plast, hvor de samarbejder med Københavns Kommune. Her går de forrest i 

forhold til at ændre på de forhold, der er omkring plastik i detailindustrien, hvor der alene i Rema 

1000 smides 55 millioner kødbakker ud om året, som på nuværende tidspunkt ikke kan genanvendes 

(Aurby, 2018).  

 

Dette initiativ viser, hvordan Rema 1000 går i dialog med en politisk instans i forhold til at ændre og 

udfordre de nuværende regulativer. Det skaber en strategisk mulighed i forhold til deres 

kommunikation, hvor Rema 1000 kan bruge eksemplet i deres eksterne kommunikation omkring dem 

selv. Dette initiativ kan være med til at cementere dem som first-movers i forhold til miljø og 

bæredygtighed - nu på plastik området. Det er et initiativ, som taler godt ind i Den etiske forbrugers 

værdier og holdninger, og det stemmer overens med den adfærd, som Simon (jf. persona 1) har. 

Initiativet forventes derfor at kunne skabe opbakning blandt forbrugergruppen, og være med til at 

fremme og bibeholde Rema 1000’s gode brandposition og image.  

 

Hvordan udfordrer stakeholderne Rema 1000 i forhold til deres CSR 

standarder?  



 101 

Som beskrevet tidligere beskrives der hos Christensen et al. (2017) tre måder at udfordre sig selv som 

organisation på i forhold til CSR standarder: The organizing practices, the communicative principles 

og the mechanisms of critique.  

 

Nedenstående figur illustrerer, hvordan de forskellige stakeholdere udfordrer Rema 1000’s CSR 

standarder:  

 

 

 
Figur 34: License to critique 

 

 

Organizing practices 

Organizing practices dækker over de organiserende praksisser, hvor kommunikationen om CSR 

standarder er med til at konstituere en organisations virkelighed (Christensen et al., 2017: 248ff). I 

Rema 1000’s CSR rapport fra 2017 viser organisationen, hvilken virkelighed den ønsker at skabe og 

kommunikere. CSR rapporten består af fem fokusområder for fremtiden, der strækker sig fra områder, 

som er tæt forbundet til forbrugerne, over områder, der er vigtige for samfundet som hele, til områder, 

der har nærhed til medarbejderne. De fem områder er følgende: Den sunde familie, Den glade natur, 

Den gode leverandør, Rema 1000’s donationer til velfærden og Den motiverende arbejdsplads (Rema 

1000: CSR Rapport 2017, s. 11). Fokusområderne er valgt med udgangspunkt i FN’s verdensmål og 

sikrer, at Rema 1000’s stakeholdere kan orientere sig mod nogle standarder, der er genkendelige og 

har en relativ høj grad af legitimitet.  
 
Communicative principles  

Communicative principles dækker over de kommunikative principper, der handler om at konfrontere 

alternativer og indgå i dialog og tale for at lære for dermed at udfordre ens CSR standarder 
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(Christensen et al., 2017: 250ff). Disse principper kan ses i forhold til forbrugerne samt NGOer som 

stakeholdere.  

 

De kommunikative principper i forbindelse med forbrugerne ses i forhold til, at Rema 1000 kan indgå 

i dialog med stakeholdergruppen og på den måde undersøge, om der er alternativer til de standarder, 

som de selv har valgt som fokusområder i deres CSR strategi. Rema 1000 kan altså her lade sig 

konfrontere af de alternativer, som forbrugerne kan fremlægge som muligheder, der vil give mere 

mening for dem som stakeholdere. Denne konfrontation kan være med til at videreudvikle på Rema 

1000 CSR strategi og de standarder, som de har sat for sig selv. 

 

Rema 1000 kan drage fordel af at indgå i dialog med deres strategiske samarbejdspartnere for at lære 

noget af dem. NGOerne besidder ofte viden om specifikke områder, som Rema 1000 kan bruge 

strategisk til specifikke initiativer. Det kan være med til, at de sammen kan tale CSR frem i eksistens 

på en måde, som fremmer Rema 1000’s position og brand på markedet.  

 

Mechanisms of critique  

Mechanisms of critique dækker over de mekanismer, der ligger til grund for kritik og udfordringer fra 

et ledelsesmæssigt perspektiv, hvor det bliver beskrevet, hvordan der skal være plads til uenighed og 

udfordringer, tolerance for den før omtalte aspirational talk, og at standarderne kan bruges som 

forandringsagenter frem for et teknisk værktøj (Christensen et al., 2017: 253ff). Disse mekanismer 

kan ses i forhold til medarbejderne samt den danske stat som stakeholdere.  

 

Medarbejderne kan være en vigtig stakeholder i forhold til at udfordre den eksisterende CSR strategi, 

særligt med henblik på Rema 1000’s mål om Den motiverende arbejdsplads. Her skal Rema 1000’s 

ledelse være åben for uenighed fra medarbejderne, da det på sigt kan være med til at optimere deres 

CSR strategi, og de praksisser, som de har.  

 

I forhold til den danske stat, herunder deres samarbejde med Københavns Kommune, ses det, hvordan 

en politisk instans kan være med til at udfordre den måde, som Rema 1000 forholder sig til de CSR 

regulativer, der er nedsat. Her skal Rema 1000 forholde sig aktivt til CSR som en forandringsagent, 

der kan være med til at skubbe til de retningslinjer, som der findes på nuværende tidspunkt. På den 

måde kan de opnå en first mover positionering i markedet i forhold til specifikke CSR initiativer, som 

kan give dem positiv omtale.  

 

Disse principper samt mekanismer kan allesammen udfordre Rema 1000’s CSR standarder og være 

med til at påvirke deres CSR strategi på sigt. Det kan altså være med til, at Rema 1000 inddrager de 
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forskellige stakeholderes perspektiver, kritik og inputs i deres organizing practices. Denne måde at 

involvere dens stakeholdere på ses som en mulighed for Rema 1000 til at arbejde strategisk med deres 

kommunikation omkring CSR. De kan altså herigennem opnå ny viden og indsigter, som kan være 

med til at styrke deres CSR kommunikation.  
 

Strategisk brug af framing 
Framing er et vigtigt redskab i forhold til konstruktionen af den sociale virkelighed, da det hjælper 

med at frame det perspektiv, som offentligheden ser verden gennem (Hallahan, 1999: 207). Rema 

1000 kan drage fordel af strategisk at arbejde med framing i forhold til deres arbejde med CSR og 

deres specifikke CSR initiativer. Det kan medvirke til at positionere Rema 1000 i et ønskeligt lys og 

på den måde bidrage til at bibeholde deres gode image. Følgende analyse vil sætte fokus på, hvordan 

Rema 1000 kan arbejde med tre typer af framing i deres public relations arbejde: Framing af 

attributes, actions og issues.  

 

Framing af attributes 

En af de måder, Rema 1000 kan arbejde strategisk med framing, er i forhold til framing of attributes. 

Denne måde at frame på fokuserer på “particular attributes that might be flattering or derogatory and, 

thus, be advantageous or disadvantageous to message sponsors in persuasive communications.” 

(Hallahan, 1999: 211). Her skal Rema 1000 altså udvælge nogle attributter omkring dem selv og 

fremhæve dem i deres kommunikation. De attributter, organisationen vælger at fremhæve og frame, 

skal stemme overens med de værdier og holdninger, som Den etiske forbruger finder vigtige og 

relevante, hvis kommunikationen skal skabe identifikation og anerkendelse fra denne 

forbrugergruppe. Rema 1000 kan frame attributter på to forskellige måder: Problem framing og 

framing of product attributes.  

 

Problem framing er en måde, hvorpå Rema 1000 kan fokusere forbrugernes opmærksomhed væk fra 

bestemte attributter til fordel for andre, hvorved de framer kriterierne for, hvilke beslutninger 

forbrugerne skal træffe (Hallahan, 1999: 212). Her kan Rema 1000 vælge at lede fokus væk fra dem 

selv som discountbutik hen mod dem selv som en samfundsansvarlig organisation og dermed fokusere 

forbrugerne væk fra attributter såsom pris henimod andre kriterier, der skal være grundlaget for at 

vælge dem som dagligvarebutik i stedet. Etiske forbrugsvalg er vigtigere for dele af forbrugergruppen 

end prisen på de varer, som de køber (jf. Persona 2: Helena), hvorfor det er vigtigt at fremhæve de 

etiske forbrugsvalg i deres kommunikation. Rema 1000 kan her fokusere på de attributter, som 

forbrugerne knytter an til CSR, som vi har fundet i vores spørgeskemaundersøgelse. Her kan vi se, at 

de fem attributter, der har top-of-mind placering blandt forbrugerne i forhold til CSR, er: 
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Samfundsansvar, bæredygtighed, miljø og klima, ansvarlig produktion og lavere CO2 (Figur 15: Hvad 

forstår du ved CSR?).  

 

I forhold til bæredygtighed, miljø og klima samt ansvarlig produktion kan Rema 1000 vælge at frame 

deres valg af danske leverandører, som har stort fokus på bæredygtig produktion, kvalitet og hensyn 

til miljøet. Rema 1000 har medejerskab i et af de største økologiske landbrug i Danmark (Social 

ansvarlighed), Gram Slot i Sønderjylland. Dette medejerskab kan fremhæves i forhold til deres 

arbejde med at tydeliggøre varens vej fra jord til bord. I forhold til lavere CO2 udledning kan Rema 

1000 kommunikere om deres tiltag, hvor de omlagde måden deres køletrailere fungerer på. De er 

skiftet fra dieseldrevne køletrailere til nye miljøvenlige anlæg, som reducerer deres CO2 udledning 

drastisk (Andersen, 2012). Ved at kommunikere omkring disse forskellige tiltag, der stemmer overens 

med de attributter som Den etiske forbruger tillægger CSR, kan Rema 1000 frame kriterierne for, 

hvorfor forbrugerne skal vælge dem som dagligvarebutik.  

 

Rema 1000 kan ligeledes frame product attributes således, at de produkter, de sælger, italesættes som 

miljøvenlige og bæredytige fremfor blot at være billige. Rema 1000 kan her kommunikere om de 

mange forskellige bæredygtige og miljøvenlige produkter, som de har, og hvordan forbrugerne kan 

bruge dem i deres madlavning.  

 

Det er dog vigtigt at have in mente, at Rema 1000 er en discountbutik og dermed tiltaler mange 

forskellige forbrugergrupper.  

 

“Jamen altså jeg har jo altid sagt, eller vi siger jo at, det er jo hr. og fru Danmark. Det er jo 

alle der handler hos os, så vi skal egentligt … vi skal ikke kun henvende os til singler, 

børnefamilier eller de ældre eller dem, der har mange penge, eller dem, der ikke har mange 

penge.” (Bilag 1, s. 131) 

 

Rema 1000 skal dermed ikke udelukkende kommunikere i forhold til deres CSR initiativer og deres 

samfundsansvarlige profil, da de så ikke rammer eksempelvis tilbudsjægere og forbrugere, som er 

meget prissensitive. De skal dermed have en differentieret kommunikationsstrategi. Specialets fokus 

er dog på relationen mellem Rema 1000 og Den etiske forbruger, hvorfor de attributter, der er 

fremhævet i analysen, er møntet på dem. 

 

Framing af actions 

En anden måde, som Rema 1000 kan arbejde strategisk med framing på, er ved framing of actions. 

Her kan Rema 1000 enten fokusere på de positive aspekter af at tage handling eller de negative 
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konsekvenser ved ikke at tage handling. “Researchers explain that positive action (goal) framing 

involves focusing attention on obtaining a positive consequence (gain), whereas the negative frame 

focuses attention on avoiding the negative consequence (loss) resulting from not taking a particular 

action” (Hallahan, 1999: 216).  

 

Rema 1000 kan frame actions i et positivt lys i forhold til deres 10 konkrete målsætninger for en bedre 

fremtid, som er funderet på 5 af FN’s verdensmål. Her kan de kommunikere de handlinger, som de 

tager for at opnå positive resultater i forhold til Den sunde familie, Den glade natur, Den gode 

leverandør, Rema 1000’s donationer til velfærden og Den motiverende arbejdsplads (Rema 1000: 

CSR Rapport 2017, s. 11). For at konkretisere det for forbrugerne og mindske forskellen mellem tale 

og handling kan Rema 1000 fordelagtigt kommunikere de specifikke resultater, som de rent faktisk 

har opnået i forhold til deres målsætninger. Det kan være med til at styrke deres troværdighed og 

image.  

 

Rema 1000 kan også frame actions i et negativt lys.  Altså i forhold til de negative konsekvenser det 

kan have ikke at tage handling. Her skal organisationen lægge vægt på de konsekvenser, det kan have 

for vores klode, hvis ikke andre organisationer tager handling. At sætte fokus på manglen på handling 

fra andre i deres branche kan være med til at tydeliggøre Rema 1000’s position, som organisationen 

der tager ansvar for det samfund, som de er en del af.  

 

Rema 1000 kan yderligere frame actions i forhold til forbrugerne og deres ansvar for at handle 

bæredygtigt. Her kan de sætte fokus på, hvordan de som organisation opstiller faciliteterne for, at 

forbrugerne kan tage etiske forbrugsvalg og de konsekvenser, som det kan have for vores samfund og 

klode, hvis forbrugerne ikke tager de rigtige valg. Dette stemmer også overens med Den etiske 

forbruger, der mener, at vi selv har et ansvar i forhold til vores forbrug.  Rema 1000 kan her skabe en 

kampagne, der fremsætter forskellige spørgsmål, som forbrugerne kan reflektere over. “Hvad er det 

for en klode, vi efterlader næste generation?”, “Elsker du at sidde i Nyhavn med en øl? Det er ikke 

sikkert, at dit barnebarn kan få lov til at opleve det, hvis ikke du ændrer din adfærd” og “Jeg håber det 

bliver hvid jul i år. Men hvor koldt ønsker du, at det bliver?” Alle disse spørgsmål stiller skarpt på de 

konsekvenser, det kan have for Danmark, hvis ikke vi ændrer adfærd og tager hånd om de 

klimaforandringer, der er. Denne måde at sætte forbrugsadfærd på spidsen kan være med til at skabe 

forandring. “Framing of actions in terms of negative consequences appears to have greater persuasive 

impact than framing that emphasizes positive consequences or gains” (Hallahan, 1999: 216). Det at 

frame de konsekvenser, som mangel på handling kan have, kan altså være mere overbevisende end 

blot at frame gode handlinger.  
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Rema 1000 kan yderligere aktivere forbrugerne og skabe et online univers, som giver forbrugerne 

mulighed for at iscenesætte deres bæredygtige og etiske forbrugsvalg. Det kan de gøre ved at aktivere 

et hashtag, som forbrugerne kan bruge på deres sociale medier, hvor de kan dele eksempelvis 

madkreationer, som de har lavet på baggrund af økologiske varer fra Rema 1000. Denne måde at 

iscenesætte ens etiske overvejelser og valg er med til at skabe en social distinktion og bliver 

identitetsskabende for Den etiske forbruger.  

 

Framing af issues 

En måde, Rema 1000 fordelagtigt kan arbejde strategisk med framing, er i forhold til framing of 

issues. Issues skal her forstås som: “the bases around which publics are organized and public opinion 

is formed” (Hallahan, 1999: 217). Rema 1000 skal her arbejde i forhold til, hvordan forskellige issues 

inden for CSR arenaen bliver framet, da de så er med til at styre forståelsen af dem. Deres arbejde 

med plastik reduktion, som nævnt i ovenstående analyse, kan ses på en måde, hvorpå Rema 1000 

italesætter et issue som findes i offentligheden og dermed eksponerer issuet i medierne. De har her set 

nogle bevægelser i offentligheden og søsat et initiativ, som passer på disse strømninger. De bliver her 

styrende for forståelsen af plastik reduktion, og hvad organisationer kan gøre for at afhjælpe 

problemet. Rema 1000’s italesættelser omkring issuet kan ultimativt være med til at påvirke 

politikerne og deres agenda, og på den måde kan issuet opnå officiel anerkendelse (Hallahan, 1999: 

217). Anders René Jensen siger selv:  

 

“Jeg har også siddet i nogle grupper under regeringen lige nu i forhold til grøn omstilling og 

sådan noget, det der hedder Det Nationale Bioøkonomiske Panel, tror jeg det hedder, hvor vi 

kigger på bioplast i øjeblikket - altså bioplast og bionedbrydeligt plast både i forhold til 

byggematerialer, i forhold til varige forbrugsmåder og også i forhold til emballagen.” (Bilag 

1, s. 133).  

 

Rema 1000 er altså her qua deres marketingdirektør med til at påvirke politiske processer omkring 

issuet, og det kan være med til at positionere dem som “moralske vogtere af Danmark”. Rema 1000’s 

måde at frame issuet “plastik” på bliver afgørende i forhold til at definere det som et socialt problem 

og de tilhørende moralske handlinger, der er i forbindelse med plastik (Hallahan, 1999: 217). Rema 

1000 kan i deres eksterne kommunikation lægge vægt på, at de er med til at skubbe de vigtige issues 

ind på den politiske agenda. Hvis Rema 1000 formår at positionere sig som “moralske vogtere af 

Danmark”, tapper de ind i et hul, der er i civilsamfundet på nuværende tidspunkt. Civilsamfundet 

skriger på handling, hvilket kan ses i både klima demonstrationer, som etiske forbrugere som Simon 

(jf. persona 1) deltager aktivt i, og borgerforslag om en ny klimalov. Civilsamfundet mener ikke, at 

politikerne gør nok, og tilliden til dem er lav. Faktisk er politikere den faggruppe, danskerne mener, 
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har mindst troværdighed (Ritzau, 2018). Her øjner vi altså en mulighed for, at Rema 1000 kan 

profilere sig som en organisation, der har indblik i, hvad der rør sig ude i befolkningen og som dem, 

der lytter til borgerne og tager dem seriøst, når det kommer til klima og miljø. Denne position kan 

også være med til at styrke forholdet til Den etiske forbruger, da det taler ind i karakteristika, værdier 

og holdninger, som de finder vigtige.  

 

Plastik som issue er blot et af mange eksempler på, hvordan Rema 1000 kan arbejde strategisk med 

framing af issues. Rema 1000 har mange specifikke CSR initiativer, og det er dem, som de skal 

kommunikere strategisk og være med til at frame i den offentlige debat. Deres bekæmpelse af 

madspild kan være et andet issue, de kan trække på i deres strategiske arbejde. 

 

Delkonklusion til analysedel 4  
Analysen af de strategiske muligheder, Rema 1000 har i forhold til deres arbejde med CSR, peger på 

to områder. Den ene analysedel fokuserer på de nye indsigter, Rema 1000 kan opnå ved at samarbejde 

med dens stakeholdere. Analysen anerkender, at kritik er en vigtig og nødvendig dimension af 

organisatorisk udvikling, og Rema 1000 kan lade sig udfordre af forbrugerne, medarbejderne, 

NGO’erne og den danske stat som stakeholdere.  

 

Rema 1000 kan lade sig udfordre i forhold til deres CSR standarder på tre forskellige måder. 

Organizing practices dækker over de organiserende praksisser, hvor kommunikationen om CSR 

standarder er med til at konstituere en organisations virkelighed. Her kan Rema 1000 lade sig 

udfordre på den måde, at de selv italesætter deres virkelighed gennem deres CSR rapport. 

Communicative principles dækker over de kommunikative principper, der handler om at konfrontere 

alternative, og indgå i dialog og tale for at lære for dermed at udfordre ens CSR standarder. Rema 

1000 kan lade sig konfrontere af de alternativer, som forbrugerne kan fremlægge som muligheder, der 

er mere meningsgivende for dem som stakeholder. Denne konfrontation kan være med til at 

videreudvikle Rema 1000 CSR strategi. NGOerne besidder ofte viden om specifikke områder, som 

Rema 1000 kan bruge strategisk til specifikke initiativer. Det kan være med til, at de sammen kan tale 

CSR frem i eksistens på en måde, som fremmer Rema 1000’s position og brand på markedet. 

Mechanisms of critique dækker over de mekanismer, der ligger til grund for kritik og udfordringer fra 

et ledesmæssigt perspektiv, hvor det bliver beskrevet, hvordan der skal være plads til uenighed og 

udfordringer. Rema 1000’s ledelse skal være åben for uenighed fra medarbejderne som stakeholder, 

da det på sigt kan være med til at optimere deres CSR strategi og de CSR standarder, som de har. Den 

danske stat som stakeholder kan være med til at udfordre den måde, Rema 1000 forholder sig til de 

CSR regulativer, der er nedsat. Her skal Rema 1000 forholde sig aktivt til CSR som en 
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forandringsagent, der kan være med til at skubbe til de retningslinjer, som der findes på nuværende 

tidspunkt. 

 

Rema 1000 kan altså opnå nye indsigter, som de kan bruge i deres strategiske kommunikation, ved at 

lade sig udfordre af dens stakeholdere.  

 

Den anden analysedel fokuserer på, hvordan Rema 1000 kan drage fordel af strategisk at arbejde med 

framing i forhold til deres arbejde med CSR og deres specifikke CSR initiativer. Analysen sætter 

fokus på tre forskellige måder, Rema 1000 kan arbejde med framing på. Framing of attributes viser, 

at Rema 1000 skal fremhæve og frame de attributter, som stemmer overens med de værdier og 

holdninger, som Den etiske forbruger finder vigtige og relevante for, at kommunikationen skaber 

identifikation. De attributter, vi anbefaler Rema 1000 at fokusere på, er særligt: Bæredygtighed, miljø 

og klima, ansvarlig produktion og lavere CO2, som er fundet ud fra vores spørgeskemaundersøgelse. 

Framing of actions viser, at Rema 1000 kan drage fordel af at frame både de positive aspekter, der er i 

at tage handling, og i de negative konsekvenser, som det har ikke at tage handling. Rema 1000 kan 

frame actions i et positivt lys i forhold til deres 10 konkrete målsætninger for en bedre fremtid, som er 

funderet på 5 af FN’s verdensmål. Organisationen kan ligeledes frame actions i et negativt lys i 

forhold til de konsekvenser, det har, hvis andre i branchen ikke tager samfundsansvar, og yderligere 

de konsekvenser det har, hvis forbrugerne ikke ændrer adfærd og tager etiske valg. At frame handling 

i et negativt lys kan virke mere overbevisende og kan dermed føre til en større adfærdsændring. 

Framing of issues viser, at Rema 1000 kan arbejde strategisk i forhold til, hvordan forskellige issues 

inden for CSR arenaen bliver framet og dermed være med til at forme forståelsen af dem. Analysen 

fokuserer på Rema 1000’s framing af reduktion af plastikforbrug, som eksempel på et issue de kan 

frame. Dette kan være med til at positionere Rema 1000 som “de moralske vogtere af Danmark”, og 

organisationen kan her styrke forholdet til Den etiske forbruger, da det taler ind i karakteristika, 

værdier og holdninger, som de finder vigtige.  

 

DISKUSSION 
Afsættet for ovenstående analyse var, at det kun er halvdelen af vores respondenter, der har kendskab 

til Rema 1000’s arbejde med CSR. Den ene årsag til det kan være, at Rema 1000 ikke kommunikerer 

dens CSR initiativer klart nok, hvorfor vi er kommet med strategiske anbefalinger til, hvordan de kan 

gøre det i fremtiden. I lyset af vores opfølgende spørgsmål i voxpoppen, som fokuserede på 

betydningen af Rema 1000’s arbejde med socialt ansvar for valg af dem som dagligvarebutik, ses det 

dog, at der kan være en anden årsag. 
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Figur 24: Kendskabsgrad til Rema 1000’s arbejde med socialt ansvar og Figur 25: Betydningen af Rema 1000’s arbejde med socialt 
ansvar 
 

Her ses det, at det yderligere kun er 50% - af de 50% som kendte til Rema 1000’s arbejde med CSR - 

som tilskriver deres arbejde med socialt ansvar betydning for, at de vælger dem som den 

dagligvarebutik, de handler i. Det viser, at der er noget på færde i forhold til den bevidsthed, vi har 

tilskrevet Den etiske forbruger som teoretisk konstruktion. Hvis vi dykker yderligere ned i vores 

empiri, kan vi se, at der også er noget på færde i forbrugernes egen opfattelse af dem selv. Det kan 

tyde på, at de opfatter sig selv som mere etiske, end de rent faktisk er.  

 

Det kommer blandt andet til udtryk, hvis vi ser på figur 22 op imod figur 25. Her kan vi se, at 83% af 

vores respondenter svarer, at dagligvarebutikkers strategiske arbejde med bæredygtighed har en 

positiv betydning for, hvordan de opfatter organisationen. Der er her en afvigelse mellem, hvordan de 

vægter betydningen af bæredygtighed og CSR initiativer, og hvad der så rent faktisk gør sig 

gældende, når de vælger, hvilken dagligvarebutik de handler i.  

 

 
Figur 22: Har en dagligvarebutiks arbejde med bæredygtighed - som fx. mindske plastprodukter og reducere madspild - en 
betydning for den måde du opfatter virksomheden på? og Figur 25: Betydningen af Rema 1000’s arbejde med socialt ansvar 
 

Stefano Ponte giver os følgende udtalelse, der kan være en forklaring på disse forskelle: “There is a 

lot, in between the ideal types of how we see ourselves as consumers and actual behaviour.” (Bilag 2, 

s. 137). Den etiske forbruger opfatter sig selv ud fra et etisk og bæredygtigt synspunkt, men hvorvidt 

adfærden følger med i alle henseender, er ikke sikkert.  
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Det er en selvopfattelse blandt forbrugerne, vi kan udlede af figur 20 i forhold til ændringer i 

indkøbsvaner, hvor der er 53,4%, der køber mere økologisk, og 65,3% der køber anderledes ind i 

forhold til madspild, og som stemmer overens med, hvordan økologi og bæredygtighed er vigtige 

drivere for Den etiske forbruger. 

 

 
Figur 20: Har dine indkøbsvaner ændret sig over de seneste 5 år?  
 

Én ting er at sige, at man betragter sig selv på denne måde. Noget andet er, hvad der rent faktisk sker 

nede i supermarkedet. Stefano Ponte beskriver her, hvordan der er forskel på tanke og handling hos 

forbrugerne. I hans optik ligger en antagelse om, at forbrugerne ikke er blevet mere etiske, men i 

stedet har fået mere viden, og der er en større tilgængelighed af etiske og bæredygtige produkter:   

 

“I actually don’t think the consumers have become more ethical. They have more knowledge, 

they have more products available and that’s okay. Even if they think they’re more ethical, 

but in practice, in everyday choices at the supermarket aisle, not everybody has the time or the 

money or the energy at the end of the day to really stay there and read all the details and 

choose every single item, even me.” (Bilag 2, s. 137) 

 

Så selvom forbrugerne på mange måder ser sig selv som mere etiske og bevidste i deres adfærd, 

stemmer det ikke nødvendigvis overens med, hvad der i praksis gør sig gældende i forhold til deres 

adfærd. Det er ikke nødvendigvis bæredygtighed, der er udslagsgivende i forhold til forbrugsvaner. 

Det kan derimod være faktorer som pris, tid og tilgængelighed, der i højere grad influerer deres 

forbrugsvalg, hvilket også afspejles i figur 21, som viser, at 46,8% af vores respondenter svarer, at 

prisen er det, de vægter højest i forhold til deres forbrugsvalg.  
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Figur 21: Hvad har størst indflydelse på dine dagligvareindkøb? 

 

Det er til trods for, at de hele vejen igennem spørgeskemaet har beskrevet deres forbrugsvalg som 

styret af bæredygtighed. Kontrasten mellem at tænke bæredygtigt og tænke i pris skal nok findes i, 

hvor tæt de to ting er på forbrugerne. Prisen får en indvirkning i forhold til, at bæredygtige produkter 

kan være dyrere både på hylderne og i indkøb for butikken, end produkter der er produceret uden 

bæredygtige hensyn (Hvidtfelt, 2018). Bæredygtighed har muligvis en større afstand til den enkeltes 

valg, end prisen har, hvor konsekvenserne af det daglige forbrug ikke er noget, forbrugerne mærker 

direkte. Summen af de mange millioner forbrugsvalg kan “kun” mærkes på den lange bane for 

klimaet og jordkloden. Prisen derimod har direkte konsekvenser for den enkelte forbruger, hvor det 

kan mærkes på kontoen, hvor meget der bliver trukket ved hvert køb.  

 

Tid er en faktor, der også tæller ind i manges dagligdag. Det skal gerne være praktisk og effektivt at 

handle ind. De fysiske butikker skal gerne ligge tæt på, og sortimentet skal have de nødvendige 

basisvarer (Grundtvig, 2019). Det er også en af grundene til, at online supermarkeder er i fremgang, 

fordi det giver forbrugerne mulighed for at spare tid (Bjerrum, 2012). Bag bæredygtige og etiske 

forbrugsvaner ligger der ofte en række overvejelser, der kræver mere tid end at skrive en simpel 

indkøbsliste. Det er dog noget, Rema 1000 forsøger at tage hensyn til ved deres deleøkonomiske 

service Vigo, der gør det muligt for andre, som er nede at handle, at købe ind for personer, der bor tæt 

på dem (jf. analysedel 1).  

 

Tilgængelighed er også en faktor, der spiller ind i forhold til at træffe bæredygtige forbrugsvalg. 

Blandt vores respondenter er der 63,4%, der oplever, at det er blevet nemmere at træffe bæredygtige 

valg i deres indkøb. Det kan være en konsekvens af, at dagligvarebutikker har ændret sig i forhold til 

det udvalg, som de udbyder i forhold til bæredygtighed.  
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Figur 19: Føler du at det er blevet nemmere at træffe bæredygtige valg, når du køber ind?  

 

Dette kan ses i lyset af to ting. Enten har Den etiske forbruger qua deres etiske forbrugsvalg ledt til en 

ændring hos organisationerne og det udbud, de udbyder. Ellers bliver forbrugertendenser skabt af 

organisationerne og markedet med henblik på at føre forbrugerne i en bestemt retning. Hvis det er det 

sidstnævnte, betyder det, at Den etiske forbruger ikke sidder med den magt, som de og vi tror, de har. 

Netop dette er noget, som Stefano Ponte satte fokus på i vores interview med ham, hvor han siger, at 

magten hverken ligger det ene eller andet sted, men at forbrugerne former markedet, og markedet 

former forbrugerne: 

 

“(…) but also there is a lot of power invested in a small number of people who make 

decisions that actually shape consumer behaviour rather than them being shaped by changes 

in consumer behaviour, essentially it goes both ways.” (Bilag 2, s. 138) 

 

Alt det ovenstående karakteriserer store forskelle mellem Den etiske forbruger og den adfærd og de 

forbrugsvalg, der kan spores i dele af vores empiri. Det kan holdes op imod, at man generelt i 

forbrugsforskning taler om en kløft mellem, hvad forbrugere tænker, at de gør, og hvad de faktisk gør: 

 

“So consumers think they buy more ethically than they actually do by a large margin, so there 

is a big gap there. Consumer surveys related to self-assessment are essentially  biased.” (Bilag 

2, s. 137) 

 

Betyder det, at Den etiske forbruger er en tom teoretisk konstruktion? Muligvis. Betyder det, at vi 

som forbrugere i højere og højere grad ‘Green-washer’ os selv? Muligvis. Det, der er interessant her, 

er forskellene. Tanke og tale uden handling kan udhule Den etiske forbruger og afsløre den som en 

teoretisk konstruktion, der ikke er i nærheden af den virkelighed, hvor Rema 1000 agerer. Og at de 

karaktertræk, Den etiske forbruger besidder, blot skal ses som idealiserede opfattelser af, hvordan 
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man bør agere i forhold til ens indkøbsvaner. Vi kan også anskue forskellene mellem tale og handling 

fra et andet perspektiv, nemlig det hvor Christensen et al. (2013) legitimerer disse forskelle på et 

organisatorisk niveau som aspirational  talk, som har fokus på, hvordan vi kan skabe forandring ved 

at tale forandringer frem gennem ambitioner. Hvis vi nedlægger samme perspektiv på individniveau, 

kan vi diskutere, om Den etiske forbruger på samme måde er en måde at tale sig selv hen imod mere 

etiske forbrugsvalg og mere bæredygtig adfærd. Hvis Den etiske forbruger tænker og taler sig mere 

bevidst og bæredygtig, end de egentlig er, skaber det et potentiale for, at det kan smitte af på deres 

faktiske adfærd.  

 

Ovenstående forskelle kan også ses som nuanceforskellene, der er i Den etiske forbruger som 

forbrugergruppe, som vi selv har skrevet frem i den teoretiske konstruktion. Hvis vi kaster et blik på 

vores to personaer, Simon og Helena, kan vi se, at de ikke træffer etiske valg på samme måde. Simon 

går op i madspild, og det er hans måde at agere etisk på, da prisen har stor betydning for ham, fordi 

han ikke har mange penge som studerende. Helena derimod går meget op i økologi og kvalitet og 

træffer dermed etiske valg på baggrund af det, da prisen ikke er en vigtig faktor for hende. Det kan 

indikere, at Den etiske forbruger findes, men findes i forskellige udstrækninger, og dermed ikke er så 

karikeret, som vores konstruktion foreskriver det.  

 

Diskussionen stikker altså i forskellige retninger i forhold til Den etiske forbruger. Det kan have en 

konsekvens i forhold til Rema 1000’s strategiske kommunikation om CSR. På den ene side kan vi se, 

at forbrugerne forbinder Rema 1000 med bæredygtighed og samfundsansvar (Figur 17 og 18). Og at 

de har et stærkt brand og et godt image blandt forbrugergruppen. På den anden side kan det tyde på, at 

Den etiske forbruger ikke i samme grad vægter Rema 1000’s strategiske arbejde med CSR som vigtig 

i forhold til deres valg af dem, men derimod er påvirket af andre faktorer. Det åbner op for en 

overvejelse af, hvad der så er gældende i forhold til, hvordan man som forbruger vælger 

dagligvarebutik. Nuanceforskellene i Den etiske forbruger kan også være vigtig for Rema 1000 at 

forholde sig til i dens strategiske arbejde med CSR, da de skal kommunikere om noget forskelligt alt 

efter hvilken del af Den etiske forbruger, de vil ramme. Deres arbejde med madspild stemmer overens 

med Simons karaktertræk, holdninger og forhold til pris, hvorimod de skal lægge mere vægt på 

økologi og kvalitet for at ramme ind i Helenas virkelighed og skabe identifikation.  

 

 
  



 114 

REFLEKSIONER  
Følgende afsnit har til formål at skitsere nogle af de refleksioner, vi har haft undervejs i processen i 

forhold til overraskelser, problemstillinger og refleksioner omkring vores teoretiske begrænsninger.  

 

Den teori, vi har haft til rådighed, har i nogle tilfælde opstillet begrænsninger frem for muligheder. 

Dette skal forstås i den forstand, at Den etiske forbruger og forbrugertendenser stadig er under 

konstant forandring. Teorierne på området er derfor ofte lidt bagud. Det samme gør sig gældende i 

forhold til teori omkring CSR, der stadig er under udvikling og til tider stritter i forskellige retninger, 

hvorfor det har været en udfordring at udvælge, hvilke teorier vi har skulle sætte fokus på.  

 

I forhold til interviewet med Anders René Jensen er vi bevidste om, at det bar præg af at være et 

eliteinterview, og at han kan have haft alle mulige agendaer. Når vi anvender hans udtalelser i løbet af 

specialet, forholder vi os ikke til de bagvedliggende intentioner, men forfølger, hvad han siger. Vi gør 

brug af hans udtalelser med det udgangspunkt, at vi gerne vil forstå Rema 1000 og de overvejelser, 

der ligger bag deres arbejde med CSR. Det gør vi i forhold til, hvordan resten af vores empiri også 

viser, at Rema 1000 klarer sig godt i forhold til at arbejde med CSR og har et stærkt image.  

    

Mange af de tiltag, vi umiddelbart havde tænkt os at anbefale Rema 1000 i deres arbejde med 

strategisk kommunikation, er allerede ting, de arbejder med strategisk, hvilket kom som lidt af en 

overraskelse for os og var anledning til en del frustration. Overraskelsen bestod i, at vi ikke selv som 

forbrugere i målgruppen har været opmærksom på disse kommunikationstiltag. Dette skærpede vores 

forståelse af, at CSR landskabet i dag kan virke mudret, og at der er mange om buddet i forhold til at 

italesætte deres CSR initiativer, hvorfor specifikke initiativer kan drukne i mængden. Erkendelsen 

styrkede dog vores forståelse af Rema 1000 som værende et stærkt brand med et godt image, da deres 

arbejde med strategisk kommunikation kan have været medvirkende til de flotte målinger. Det er også 

grundlaget for, at vi i specialet stadig mener, at Rema 1000 har nogle muligheder i forhold til at 

kommunikere om deres CSR, som kan være medvirkende til, at de kan positionere sig som 

markedsledere i forhold til CSR.  

     

I vores diskursanalyse blev vi mødt af endnu en overraskelse, da vi havde en antagelse om, at der ville 

være større forskelle i forhold til, hvordan CSR blev betydningsudfyldt ud fra mediets format. Det 

havde nogle konsekvenser for vores diskursanalyse, hvor vi måtte skifte retning i forhold til, hvad 

analysen kunne bibringe af viden. Hvis vi skulle have lavet diskursanalysen om, ville vi måske have 

foretaget den på baggrund af noget andet empiri eller i hvert fald have inddraget yderligere empiri.
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KONKLUSION 
Vores speciale har undersøgt Rema 1000’s strategiske handlerum og arbejde med CSR og relationen 

mellem Den etiske forbruger og Rema 1000 som organisation. Vi har arbejdet ud fra følgende 

problemformulering: 

 

I rammen af Rema 1000’s multifacetterede omverden og med Den etiske forbruger som 

forbrugerramme vil vi i det følgende undersøge, hvordan Rema 1000’s strategiske handlerum 

påvirkes af omverdenens forventninger og krav. CSR er dominerende i Rema 1000’s omverden, 

hvorfor CSR som fænomen undersøges i forhold til, hvordan det får tilskrevet betydning i den 

medierede virkelighed. Indenfor disse rammer vil vi yderligere undersøge, hvordan Rema 1000 

gennem strategisk kommunikation kan positionere sig som markedsledere i forhold til CSR og 

bæredygtighedsinitiativer. Dette undersøges med udgangspunkt i den dynamiske relation mellem 

Rema 1000’s image, CSR og Den etiske forbruger.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering har vi først lavet en analyse af Den etiske 

forbruger for at beskrive forbrugergruppens karaktertræk. Billedet af Den etiske forbruger tegnes, så 

vi kan bruge det til at analysere med i de videre analyser. Specialets analyse af opdelt i fire: Første del 

havde til formål at kortlægge Rema 1000’s brede omverden og identificere, hvordan denne påvirker 

Rema 1000’s strategiske handlerum. Anden del analyserede, hvordan CSR får tilskrevet betydning, og 

hvilke muligheder samt udfordringer CSR’s kompleksitet skaber for organisationers CSR 

kommunikation. Tredje del analyserede Rema 1000’s image blandt Den etiske forbruger og hvilke 

årsager, der kan ligge til grund for, at deres image og brand er, som det er blandt forbrugerne. Sidste 

analysedel havde fokus på, hvordan Rema 1000 kan arbejde med strategisk kommunikation for at 

positionere sig som markedsledere i forhold til CSR og bæredygtige initiativer. Diskussionen 

fokuserede på Den etiske forbruger som teoretisk konstruktion, og hvordan der kan være forskel på 

den måde, forbrugerne opfatter sig selv som etiske, og hvad deres adfærd rent faktisk viser.  

 

Den erhvervsøkonomiske omverdensanalyse belyser, hvordan Rema 1000 står i en vanskelig 

situation, da den påvirkes af mange forskellige faktorer. Analysen af Porters Five Forces viser, at 

Rema 1000 opererer i en branche med høj konkurrenceintensitet. Det er især forbrugernes magt samt 

truslen fra substituerende produkter, der påvirker Rema 1000s strategiske handlerum. Analysen af 

Rema 1000’s stakeholdere viser, at det især er forbrugerne og medarbejderne, som Rema 1000 skal 

være opmærksomme på i deres omverden, og at det er kravene fra disse stakeholdere, de især skal 

imødekomme for at bevare deres legitimitet og eksistensgrundlag. Det er dermed disse stakeholdere, 

der har størst mulig indflydelse på Rema 1000’s strategiske arbejde med CSR. 



 116 

Analysen af CSR som institutionel struktur viser, at det især er CSR som normativ og kognitiv 

struktur, der skaber nogle udfordringer og muligheder for Rema 1000 som organisation og dens 

strategiske handlerum. Udfordringerne ses i form af, at organisationen skal forholde sig til og 

inkorporere nye strategier og tilgange til deres forretning i form af bl.a. verdensmålene. Disse nye 

strategier og tilgange kan ligeledes ses som en strategisk mulighed for Rema 1000, da de her får en ny 

forretningsmæssig arena at udfolde sig på, og på den måde kan de imødekomme Den etiske 

forbrugers krav på en ny måde, som kan være med til at skabe loyale kunder. Det er alfa og omega for 

Rema 1000 at forholde sig til CSR som kognitiv struktur, da den gennem de seneste år - især qua et 

generationsskifte i samfundet - er blevet indlejret i en fælles bevidsthed om, hvordan organisationer 

bør agere for at fremstå legitime og ønskværdige. 

Analysen viser ligeledes, at der sker en homogenisering i det organisatoriske felt, som Rema 1000 

agerer i, da aktørerne orienterer sig mod CSR for at opnå legitimitet i forbrugernes øjne. 

 

Opgavens anden analysedel viser, at der er forskel på, hvordan CSR er italesat alt efter mediets 

format, altså om der tales om det i traditionelle eller sociale medier. Mediets format påvirker 

forståelsen af CSR i forhold til hvilke ord, der er relevante i forhold til fænomenet, samt tonen hvorpå 

disse er italesat, altså om der er positive eller negative konnotationer forbundet hertil.  

 

Diskursanalysen viser, at vi ud fra vores empiri kunne konstruere to forskellige betydningskæder, der 

bestod af mange ligheder, hvorfor grundsubstansen sås som den samme for begge betydningskæder. 

Mediets format påvirker hermed ikke måden, hvorpå CSR får tilskrevet betydning. CSR tilskrives 

betydning ud fra momenterne: Samfundsansvar, ansvarlig produktion og forbrug, klimaet og miljø, 

bæredygtighed, socialt ansvar, gode arbejdsforhold samt sundhed og trivsel. Diskursen om CSR 

indeholder både en positiv og en negativ side, hvor den positive side fokuserer på CSR, som noget der 

skaber grundlaget for en vindervirksomhed, og den negative side fokuserer på CSR som noget, der 

kan få organisationer til at fremstå hykleriske. Denne dobbelthed i diskursen kan have en betydning 

for, hvordan organisationer skal arbejde strategisk med kommunikation.  

Analysen af CSR kommunikationens tvetydighed i den medierede virkelighed viser, at der kan opstå 

en forståelseskløft mellem organisationer og offentligheden i forhold til organisationers 

kommunikation omkring CSR. Denne kløft opstår, da offentligheden kræver konsistens mellem tale 

og handling, men at det ikke altid er muligt for organisationer at efterleve, hvis de gør brug af 

aspirational talk til at drive forandring. Forståelseskløften kan yderligere forstærkes i forhold til, om 

CSR forstås som diskursive lukninger eller diskursive åbninger.  

 

Tredje analysedel viser, at Rema 1000’s image tiltaler Den etiske forbrugers holdninger, 

forbrugsvaner og værdier. Altså vurderer vi, at Den etiske forbruger tillægger en særlig 
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følelsesmæssig værdi til Rema 1000 og kan ses som loyale overfor brandet. En af de årsager, der kan 

være til styrken af Rema 1000’s image og brand, kan være, at de har formået at lave en kulturel 

strategi ud fra deres initiativ omkring bekæmpelse af madspild. Rema 1000’s arbejde med madspild 

tappede ind i et socialt skift, som kunne være med til at skabe en ny identifikation for Den etiske 

forbruger. Dog er den sociale disruption, som Rema 1000 for ti år siden var firstmover på, i dag 

blevet normaliseret, hvilket kan skabe nogle strategiske udfordringer for Rema 1000 i fremtiden for at 

bibeholde deres brand status.  

 

Fjerde og sidste analysedel pegede på to områder, hvor Rema 1000 har nogle strategiske muligheder i 

forhold til deres arbejde med og kommunikation om CSR. Rema 1000 kan opnå nye indsigter, som de 

kan bruge i deres strategiske kommunikation, ved at lade sig udfordre af dens stakeholdere. Dette kan 

organisationen gøre på tre forskellige måder: Organizing practices, communicative principles og 

mechanisms of critique. Rema 1000 kan yderligere drage fordel af strategisk at arbejde med framing i 

forhold til deres arbejde med CSR og deres specifikke CSR initiativer. Analysen sætter fokus på tre 

forskellige måder, Rema 1000 kan arbejde med framing på: Framing of attributes, framing of actions 

og framing of issues. Denne måde at arbejde strategisk med framing på kan styrke organisationens 

forhold til Den etiske forbruger, da de gennem framing kan tale ind i karakteristika, værdier og 

holdninger, som forbrugergruppen finder vigtige.  

 

Diskussionen sætter fokus på Den etiske forbruger som forbrugerramme, og hvordan der kan ses en 

forskel mellem, hvordan forbrugerne opfatter dem selv som etiske, og hvad deres adfærd rent faktisk 

viser. Den etiske forbruger som teoretisk konstruktion er kompleks, og der er forskellige nuancer at 

spore i den. Det kan have konsekvenser for Rema 1000’s strategiske arbejde med CSR, da de skal 

tilpasse sig flere aspekter alt efter hvilken del af Den etiske forbruger, de vil ramme med deres 

kommunikation. Diskussionen tydeliggør ligeledes, at der er mange faktorer, som påvirker 

forbrugernes valg af dagligvarebutik, og at CSR kun er en del af det samlede indtryk.  

 

Altså kan vi med udgangspunkt i specialets fire analysedele konkludere, at Rema 1000 skal arbejde 

målrettet med dens forståelse af CSR og dens strategiske kommunikation til Den etiske forbruger for 

at bevare dens legitimitet og eksistensgrundlag, da det er en forbrugergruppe, der er kritiske, 

engagerende og som agerer på deres holdninger. Dog skal Rema 1000 holde for øje, at Den etiske 

forbruger som forbrugerramme er kompleks, og at der er forskellige nuancer at spore i den. Deres 

strategiske kommunikation skal derfor differentieres alt efter, hvem det er, de søger at ramme med 

den pågældende indsats.  
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PERSPEKTIVERING 
Der ligger flere perspektiver, der kunne være spændende til videre arbejde med vores 

problemformulering. 

 

Diskursanalyse 

I vores refleksioner nævner vi, at vi har været udfordrede i forhold til de antagelser, vi havde for 

diskursanalysen. Det kunne derfor være interessant til videre arbejde at foretage kvalitative interviews 

med individer fra forbrugergruppen Den etiske forbruger, da det kunne bringe os nærmere en 

forståelse af CSR fra et forbrugerperspektiv. Vi antager, at momenterne i en sådan analyse ville 

adskille sig mere distinkt fra dem, vi har fremskrevet i vores nuværende diskursanalyse. CSR som 

nodalpunkt ville dermed blive meningsudfyldt på en anden måde, som tydeligere kunne fremskrive 

mod-diskurser. Analysen kunne være med til at understrege den tvetydighed, der findes omkring 

fænomenet, og vise den kompleksitet, det skaber for organisationer i forhold til deres strategiske 

arbejde med CSR.  

 

Yderligere kunne en diskursanalyse af Rema 1000’s egne artikulationer omkring CSR bringes i spil 

for at undersøge, hvorvidt der er overensstemmelse mellem den måde organisationen 

meningsudfylder CSR, og den måde Den etiske forbruger meningsudfylder CSR. Hvis ikke der er 

overensstemmelse mellem de to diskurser, kan det skabe udfordringer for Rema 1000’s strategiske 

arbejde med CSR. 

 

Employer Branding 

Vi har løbende i specialet arbejdet med medarbejderne i Rema 1000 som en definitive stakeholder. Til 

videre analyse kunne det være interessant at se på, hvordan Rema 1000 kan integrere deres CSR-

strategi i den måde, de rekrutterer på og som en strategisk ressource, der kan skabe bedre muligheder 

for at tiltrække de dygtigste talenter. Dette kan undersøges ud fra Backhaus og Tikoo’s (2004) teori 

om employer branding, der handler om at tiltrække kandidater og sikre, at nuværende medarbejdere er 

engagerede i organisationens kultur og strategi. Det ville skifte omdrejningspunktet fra Den etiske 

forbruger til medarbejderne set i forhold til Generation Z. En analyse af employer branding kan være 

med til at belyse, hvorvidt det er muligt at fastholde og skabe loyalitet blandt medarbejdere fra 

Generation Z, der ellers er kendt for at være en zapper-generation også i forhold til jobs. Analysen 

kunne undersøge, om matchet mellem Rema 1000’s målsætning om at være den mest værdidrevne 

organisation i Skandinavien samt organisationens klare CSR-strategi og Generation Z’s drive for 

formål skaber grobund for at tiltrække og fastholde de bedste kandidater i talentmassen 

 

 



 119 

Rema 1000 som politisk aktør 

Vi har i specialet analyseret, at Rema 1000 har et stærkt image og på mange måder er frontløber i 

forbindelse med bæredygtighedsinitiativer. Derfor kunne det være relevant at inddrage en diskussion 

af Rema 1000’s rolle i samfundet. Der er en spændende udvikling i gang, hvor det ikke længere er 

nok som organisation at udbyde et produkt eller en ydelse. Organisationer indtager i højere grad en 

rolle som politiske aktører, som skal være med til at tage ansvar for større samfundsmæssige 

perspektiver og skal hjælpe med at løse nogle af de globale sociale- og miljømæssige udfordringer, 

der findes. En sådan diskussion kunne tage udgangspunkt i Scherer og Pallazzo’s (2007) tanker om, 

hvordan CSR som fænomen gennemgår en ændring fra at være set som en reaktion på omverdenen og 

organisationens stakeholdere til at være et proaktivt koncept i forhold til samfundsmæssig 

involvering.  
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BILAG 
Bilag 1: Interview 1 Anders René Jensen 
 

Har du læst vores introduktion til specialet, og hvad vi arbejder med? 

  

Ja, jeg læste den lige hurtigt igennem. 

  

Vi vil bare gerne ligge lige hårdt på med, hvordan I helt overordnet arbejder med CSR og social 

ansvarlighed i Rema 1000? 
  

Ja men CSR og hele den sociale ansvarlighed det er jo en ret central del af vores virksomhed og måde 

at tænke på. Vi er jo en discountkæde, og vi arbejder ligesom med to ting: det der hedder “meget mere 

discount”. Det vil sige det her med pris og kvalitet af de rigtige varer.  Er i det rigtige udvalg til de 

rigtige priser, de rigtige kvaliteter og så videre - de her almindelige discountdyder. Men så helt tilbage 

- det er 12 år siden, tror jeg - så valgte vi egentligt også, at sige at vi er også nødt til at have en 

holdning til de varer, vi sælger. Vi er også nødt til generelt, at have en holdning til det at sælge varer, 

fordi allerede der, tæt på det tidspunkt, der kaldte man nok mere de politiske forbrugere hvem var 

hovedsageligt. Men hvor vi sagde, det bliver jo fremtiden, det her med at forbrugerne forventer, at vi 

tager et ansvar og at vi er med til at bidrage til at flytte nogle af de her agendaer og være med til at 

løse nogle af de problemstillinger der er. Og vores holdninger det er egentligt at, hvor vi siger at i 

fremtiden - allerede nu, men også i fremtiden - så sælger vi ikke varer, så sælger vi faktisk tillid. 

Forbrugerne har en forventning om at de varer man køber, at de er fremkommet på en ordentlig måde, 

og ligesom har taget hensyn til dyr, mennesker og miljø. At dyrene er blevet behandlet ordentligt, at 

menneskene, der producerer dem får en fair løn og at vi ikke belaster miljøet mere end højest 

nødvendigt. Så derfor er det egentligt en del af mere end værdidreven virksomhed i forvejen, hvor 

vores ejer har en vision der hedder, vi skal være Skandinaviens mest værdidrevne virksomhed. Så 

derfor er det sådan en vigtig del af hele vores måde at tænke og at arbejde på. 
  

Og sådan helt konkret når i vælger et initiativ som bekæmpelse af madspild, hvad er det for 

nogle overvejelser der ligger til grund for sådan en strategi? 

  

Jamen det er jo nu 10 år siden - vi er i gang med 11. år faktisk - og måden det egentligt kom på. Det 

var jo egentligt ved, at Selina Juul stiftede foreningen “Stop Spild Af Mad”, og satte fokus på det for 

10 år, eller snart 11 år, siden, og det’ jo ikke noget folk snakkede om eller overhovedet havde fokus 

på. Men hun havde været ude, hun kom jo fra Rusland og var vokset op der, og kom pludselig og så at 

hendes kammerater og så videre, de smider bare mad ud, altså det de ikke spiste, det røg ud. Hun kom 
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jo fra et sted hvor at der ikke var mad nok, så hun synes det var helt vanvittigt. Samtidig så kom 

Landbrug & Fødevarer med en stor undersøgelse, hvor de havde været ude og prøve at måle hvor 

meget mad der egentligt bliver smidt ud i Danmark, og på det tidspunkt, der var det 63 kilo per 

indbygger faktisk af gode fødevarer der blev smidt ud. Så hun stiftede den her forening og var ude og 

sige at man burde gøre noget, og det var simpelthen ikke i orden, og dagligvarekæderne de havde et 

kæmpe ansvar og de kunne være med til at gøre noget ved det. Jeg sad samtidigt også og kiggede på, i 

forhold til dengang, der havde vi jo også flerstykspriser, altså mængderabatter. Jeg sad egentligt og 

kiggede på det og synes det var irriterende at man altid endte med at købe mere end man egentligt 

skulle bruge, for at få det til den rigtige pris, og så kontaktede jeg dem faktisk og sagde, “Prøv at hør’ 

her, et eller andet sted så synes vi da også at det er fuldstændigt åndssvagt at i en verden, hvor folk 

sulter, og hvor der bare ikke er mad nok, at der går vi og smider alle de her fødevarer ud. Det bør man 

jo ikke gøre.” Så vi ville egentligt gerne være med til at prøve at sætte fokus på det, og være med til at 

se, hvad kunne vi gøre for, at være med til at ikke generere madspild, men ihvertfald mindske 

madspild. Så diskuterede vi det her med mængderabatter, og hvor hun sagde at, hvis vi ligesom 

stoppede med det, så folk bare ville købe det de havde behov for, så ville vi hvertfald være med til at 

mindske madspild hjemme ved forbrugerne også. Det er der det største madspild egentligt er i dag. Og 

så blev vi enige om at det var det vi skulle, og så kastede vi os ud i det, og så stoppede vi egentligt 

med mængderabatter som den første dagligvarekæde, og det gav helt vildt meget omtale og 

diskussioner fordi på det tidspunkt var vores kollegaer ude, da de blev spurgt, og sige at det var 

købmandsmæssigt uforsvarligt som de sagde, fordi vi var sat i verden til at sælge fødevarer. Men det 

var den gamle, klassiske holdning at sige “prøv at hør’ vi skal bare sørge for at forbrugerne bare selv 

træffer de her valg”. Men det gjorde vi, og så startede vi, og har arbejdet sammen lige siden, hvor 

Selina har været sådan en sparringspartner, der har været med til at sætte fokus på, hvor er det store 

madspild, og hvad kan vi gøre. Og så har vi simpelthen arbejdet og eksperimenteret med en række 

projekter og ændret en masse ting lige siden. Det var sådan at det egentligt blev sat i søen. 

  

Og når i kigger på de forbrugere som jeres virksomhed henvender sig til, hvad er det for nogle 

forbrugere i selv tænker der, altså forbruger personaer. 
  

Jamen altså jeg har jo altid sagt, eller vi siger jo at, det er jo hr. og fru Danmark. Det er jo alle der 

handler hos os, så vi skal egentligt … vi skal ikke kun henvende os til singler, børnefamilier eller de 

ældre eller hvem, der har mange penge eller dem, der ikke har mange penge. Vi skal kunne egentligt 

have et sortiment, og drive en butik hvor at vi egentlig kan dække flere typers behov. Vi arbejder 

egentlig meget ud fra at sige, jeg kalder det sådan “the walk of life”, at sige, vi skal egentligt prøve at 

skabe en butik og en dagligvarebutik, hvor at fra du bliver født til du dør, at der skal vi egentligt 

kunne levere varer, og de varer du har behov for til de rigtige priser, og være med til også at løse 
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nogle af de udfordringer og problemstillinger du har og få nogle af de ting du gerne vil have hjem 

selv. Så det er egentligt den måde vi har valgt at se det på. Og derfor kan man sige at det her med 1-

stykspriser, og det her med at have de her fine labels til lave priser i god kvalitet. Det henvender sig 

selvfølgelig meget til unge studerende, til singler, og til også ældre pensionister og så videre. Alt det 

vi laver i forhold til børn og til sundhed og rene varer, det er jo selvfølgelig meget mod børnefamilier. 

Mange af de her varer, hvor vi vælger at have nogle mere kvalitetsfødevarer, det er jo selvfølgelig 

måske det grå guld eller folk der har penge nok, og egentligt bare godt vil have nogle ordentlige varer. 

Så det er sådan lidt - fordi, det bedste for alle i verden vi egentligt har samlet og vi prøver at lave lidt 

et koncept, som går lidt på tværs af det hele 

  

I det her koncept, og i det hele taget spiller CSR så en større rolle i detail I dag, og tror du det er 

vigtigere for forbrugerne? 
  

Jamen helt sikkert. Det er lidt der her med at - jeg plejer sådan, at sige at alle i dag har en eller anden 

ting de går op i. Alle har en eller anden agenda, og det er mange forskellige. Så er der nogle der går op 

i at hade plast, og synes ikke vi skal have plast. Det er nogen der går op i at dyrene skal have det godt. 

Vi skal have alle det her e-stoffer ud eller mere rene varer, vi skal have økologiske varer. Der er nogle 

som går op i at vi skal have nøglehulsmærket eller fuldkornsmærket på og have mere sunde varer og 

så videre. Så alle har en eller anden agenda, og nogle har flere. Vi bliver oplyste og folk har meget 

mere, og jeres generation og de generationer der kommer nu går meget mere op i det. Man kan jo sige, 

dengang jeg læste Cand. Merc. og læste på CBS, temaet var jo ikke sådan bæredygtighed. Jeg tror 

ikke det var så meget opfundet, det var mere sådan klassisk økonomi. Nu er det jo blevet meget mere 

også de bløde værdier, og det er jo også i forhold til regnskabsaflæggelse og lovgivning, at os, de 

største virksomheder, vi skal jo i dag aflægge meget mere. I forhold til vores årsregnskab, skal vi jo 

også begynde at have CSR og noget afrapportering på social ansvarlighed. Jeg tror, også efterhånden, 

de fleste af os har en CSR-rapport, hvor at vi har forskellige mål og målsætninger og det har alle 

efterhånden fundet ud af. Så når man ser at mange af de ting vi har arbejdet med tidligere som vi ikke 

gik op i - i dag der gør alle det, og alle har travlt med hele tiden at melde ud i forhold til hvad de gør, 

for ligesom at prøve at vinde forbrugernes gunst. Så det er bare blevet meget meget mere centralt end 

det nogensinde har været, og det er også nødvendigt. Vi kan jo ikke fortsætte med, at bare lukke 

øjnene og så bare købe og smide ud og bare belaste klimaet på den måde vi gør. Så er der hvertfald 

ikke en jordklode, som vi kan være bekendt at give videre til de næste generationer - det er helt 

sikkert. 
  

Det er vi meget enige i - i forhold til hvis man ser på jer, Rema 100, som virksomhed, og så hvis 

man ser på nogle af de stakeholders i har, hvis vi siger i forhold til forbrugerne, og så er der det 
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her overstatslige for eksempel at i er en del af det her UN Global Compact og de her 

verdensmål. Og så er der staten, alle de lovgivninger der er altså omkring bæredygtighed og det 

her. Det ved jeg ikke om du ville kunne sige ligeud, men hvad for noget af det vægter højest i 

forhold til jer og de strategier i lægger? Er det mere for at imødekomme forbrugerne eller er 

det for at imødekomme de her regulativer? Hvad for nogle af de her stakeholder-perspektiver 

er noget af det der vægter højest, eller vægter det lige meget i forhold til jeres strategier? 
  

Altså vi skal altid leve op til lovgivningen, men man kan sige i dag er det på mange af de her områder 

vi arbejder med, at der har lovgivningen jo ikke helt fulgt med. Nu sidder jeg selv i en række 

forskellige udvalg og fora og arbejdsgrupper inde i nogle forskellige ministerier, og jeg har også 

siddet i nogle grupper under regeringen lige nu i forhold til grøn omstilling og sådan noget, det der 

hedder Det Nationale Bioøkonomiske Panel, tror jeg det hedder, hvor vi kigger på biopolymer i 

øjeblikket. Altså bioplast og bionedbrydeligt plast både i forhold til byggematerialer, i forhold til 

varige forbrugsgoder og også i forhold til emballagen. Og det er jo blandt andet fordi, plast er jo nok 

et af de mest hotte emner lige nu, og vi har vidst været i gang i to og et halvt år, tror jeg det er. Men 

det er jo også igen, hvad er det man skal gøre som virksomhed. Vi er jo allesammen enige om, at vi 

skal have det her mikroplast, vi skal have plast væk fra verdenshavene. Men hvad er det så vi skal 

gøre. Og det er jo også der hvor lovgivningen ikke er 100% på plads endnu, så der er det jo lidt sådan 

en fælles rejse. Vi vil jo selvfølgelig gerne levere det som vores kunder, som forbrugerne ønsker, fordi 

hvis vi ikke kan levere det - hvad I ønsker som forbrugere - så gider I jo ikke at handle hos os, og så 

har vi ikke en virksomhed. Og man kan sige heldigvis er vi jo værdidrevet - vores ejere går meget op i 

det her - så vi har heldigvis, vi får lov til at gøre de her ting. I forhold til det kan man sige vores ejere 

og den del, der har vi heldigvis opbakning. Men man kan sige det er jo meget drevet af at, ihvertfald 

også hos os, er drevet rigtigt meget af at det er det rigtige at gøre, og vi er nødt til at arbejde med det. 

Vi kigger selvfølgelig også - Jeg kigger meget på, og det jeg bruger mest tid på, det er at sige, hvad er 

det der er vigtigt for forbrugerne, og hvad er det der fylder meget, hvad er det der bekymrer 

forbrugerne og ser, hvad for noget af det har vi mulighed for at være med til at påvirke. Fordi vi 

sidder jo i en situation som dagligvarekæde at vi har en stor berøringsflade med forbrugere, vi har 

rigtigt mange forbrugere inde hver dag og handle, så der har vi jo mulighed for at påvirke, både i 

forhold til det sortiment vi har, men også sørge for at fremhæve og sørge for at det er nemmere med 

de her sunde vare og alle har råd til at vælge sundt for eksempel. Og vi har en enorm magt og 

mulighed for at påvirke bagud i værdikæden fordi, det at vi stiller krav, og kræver forskellige ting, at 

vores leverandører skal leve op til Global compact og skal skrive under på vores code of conduct. Det 

vi tager ud og laver årlig stikprøver ude ved producenten, helt ude i sidste led og så videre. Det, at vi 

laver risikovurderinger, og vi laver handlingsplaner fordi at vores producenter, der ikke er på plads. 

Der har vi jo virkelig mulighed for at påvirke noget. Så man kan sige, det er jo klart alt hvad jo i sidste 
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ende gør er jo selvfølgelig for, et selvfølgelig at være vant til at flytte nogle af de her ting i den rigtige 

retning, men selvfølgelig også for at leve op til det vores forbrugere eller kunder de kræver af os, fordi 

hvis vi ikke kan leve op til det, og levere på det, så har vi jo ikke en forretning. 
  

Helt enig igen. Men i forhold til når du siger at i jo - altså man kan jo sige at forbrugerne lægger 

et vist pres i forhold til hvilke forventninger de har, og det leverer i så, og i forhold til det her 

med lovgivningen ikke rigtigt følger med. Føler du på en måde at det giver jer som virksomhed 

en form for magtforhold i forhold til staten, når det kommer til sådan noget her som 

lovgivninger på sigt. Altså om det bliver lidt omvendt hvis man kan sige at presset kommer fra 

forbrugerne, der gør at i som virksomhed selv laver en masse tiltag i forhold til det her CSR, og 

arbejder ud over hvad lovgivningen er, som så i sidste ende tvinger regeringen til at tage nogle 

andre valg? 
  

Det går begge veje, for man kan sige for eksempel med madspild, der var det jo sådan tilbage, at 

lovgivningen gjorde egentligt i forhold til moms og skatteregler, at vi har jo i mange år for eksempel 

alle de brækage varer, altså varer hvor så har vi smadret et glas rødkål ud over nogle varer, så bliver 

de jo farvede, så kan vi jo ikke sælge det i butikkerne. Det gider folk ikke at købe, selvom de ikke 

fejler noget. Så i stedet for, tidligere, at de røg i containeren, så har vi jo haft folk ansat, der står og 

sorterer de her varer og pakker dem, de varer der ikke er i orden, hvor det bare er at de er bulede, eller 

etiketten er faldet af, eller hvad der nu er galt, og så kører vi det over til Projekt Hjemløs ovre i 

København. Det har vi gjort i flere år, hvor de laver noget mad til de hjemløse. Så man kan sige at alle 

de trængende de får glæde af det. Men der var det jo sådan tilbage at, så skulle vi faktisk betale moms 

af de varer, det vil sige, at ikke nok med vi havde omkostninger ved at sortere pap og transport, så 

skulle vi også betale moms af værdien. Det var pludselig en masse dokumentation, der skulle laves, 

og der havde vi tilbage dengang det var os, der blev sat fokus på madspild, var der sådan et 

partnerskab mod madspild hvor der sad både nogle med fra ministerier og NGO’er og producenter og 

dagligvarekæderne, og der havde vi jo sådan noget som det her oppe, og der var det jo at SKAT, på 

det tidspunkt skatteministeriet gik og sagde: “det duer ikke” og der lavede de jo så nogle lempelige 

regler i forhold til at sige, at når det er brækage på den måde, så kunne vi bare sætte et symbolsk 

beløb, sådan at vi ikke skulle belastes af, at betale moms for nogle varer, vi ikke solgte. Så på den 

måde sagde vi at hvis vi skal undgå at lade være med at smide det ud, så bliver vi nødt til at finde 

nogle løsninger på det. Og ligesådan nu der er det jo selvfølgelig med plast, EU er jo kommet med en 

forordning, hvor alle EU-land skal leve op til ene masse mål i 2030 og så videre. Men der sidder vi jo 

også nu og siger det er super fint det her med at vi skal designe alle vores emballager så de kan 

sorteres og genanvendes, men lige nu har vi 98 kommuner der har vidt forskellig affaldssortering. Så 

for at det her skal virke, så er man nødt til fra regeringens side eller fra statens side gå ind og 
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strømline det. Så det bliver gjort ens fra alle sider, ellers kommer det ikke til at virke ordentligt. Det 

sidder man jo så nu og kigger på i miljøministeriet og regeringen, og siger, hvad skal man gøre på det 

område. Og det er derfor der findes de her forskellige arbejdsgrupper og udvalg, fordi at det hele 

hænger jo sammen. Man kan ikke bare tage en del ud af en værdikæde, man bliver nødt til, hvis vi 

skal flytte på de store agendaer, så er vi nødt til at arbejde sammen på tværs og i hele værdikæden. 

Det giver nogle meget bedre resultater, og vi får faktisk flyttet en del ting, hvis man kigger tilbage. 
 
  



 136 

Bilag 2: Interview 2 - Stefano Ponte 
 

Can you give me a little bit of background of what you’re trying to do in your project? 
 

We’re looking at CSR initiatives in the retail industry. Specifically on Rema 1000, in a danish 

context. And we’re trying to look into if it’s a pressure coming from the consumers, that’s 

changing how they’re working with CSR and all those things. And also looking into the 

consumers self, as if it has become more ethical, or if it’s just something we talk more about, 

and don’t actually make more ethical consumptions, the choices when we are actually are in the 

supermarkets. 
So let me understand. You’ve been talking and getting data from Rema 1000. 
 

Yes 
So what have you found so far? 

 

Well, we talked to the marketing director from Rema 1000 and talked to him about their 

processes around CSR and how they choose their CSR initiatives, both with interactions from 

the consumers but also just from seeing society and what trends are out there. And then we’re 

looking into - we have talked to some consumers about their understanding of CSR as a whole, 

and now we’re looking into the consumers more specific, and are going to do some surveys 

about that, in the new time also. What we wanted to talk to you about is more because you have 

a more academic and wider understanding of ethical consumption, so get some more insides 

that we maybe can’t find in the books, because it’s so new. 

 

So, in general I think that the understanding and the awareness of ethical consumption choices has 

increased dramatically in terms of the way which the consumers talk about it and the way which 

business tries to leverage value from which any relation to how politicians talk about consumption as 

well. So that is definitely happening, it’s happening quite dramatically. And despite the financial crisis 

years ago, actually so-called ethical consumption we thought that we would see a major drop in sales 

but that didn’t quite happen. There was a drop more remarked than any other drop, the consumption 

keeping the crisis, and then the pickup actually was even faster than regularly on consumption items 
(…) 
Business is going mainstream to sustainability because there is money to be made in it essentially, 

most of the time. On what extend, our consumers are more ethical or not and our choices. Obviously 

if consumption is increasing sustainable or ethical promises one could say that consumers are more 

thoughtful. On the other hand, the flip-side of it is that, as in many cases it would be the officer of a 
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supermarket chain or a major buyer that will make these decisions on behalf of his or her company 

and in view of the sort of marketing, market and consumption figures. But in any case, the decision 

sometimes is made the strategic level. And it may not even be because there is pressure from the 

consumers but rather if all of our competitors is doing it is making good money, were gonna go in to it 

as well. So to what extend the increase in consumption is a conscious choice by consumers or wether 

it’s because, well you know there are so many things now on the shelves that cost more or less the 

same and they make me feel good, then why not. My interpretation of this is, there is so much more 

available now, that even if I didn’t change my ethical, not just my ethical values but also my ethical 

practises, I’m statistically more inclined or more likely to buy something that is quote on quote more 

sustainable or ethical, simply because there is so much more. Now, from the literature we know for 

sure, from older consumers surveys there’s a big gap between what people think they do and what 

they do in relation to this. So consumers think they buy more ethically than they actually do by a large 

margin, so there is a big gap there. Consumer surveys related to self-assessment are essentially biased. 

The best way of 
doing these is not in your case, because it’s obviously a smaller project, is actually to do actual 

behavioural counting, which is something you can do in supermarkets now because of all the cameras, 

that they have. There are three studies, that are comparing self-declared behaviour with actual 

behaviour, and there is a big gap.  
I actually don’t think the consumers have become more ethical. They have more knowledge, they 

have more products available and that’s okay. Even if they think they’re more ethical, but in  practice, 

in everyday choices at the supermarket aisle, not everybody has the time or the money or the energy at 

the end of the day to really stay there and read all the details and choose every single item, even me. 

When I go, there are certain thing that I know that I buy in certain way I buy fairtrade when I can, but 

in some other cases I just grab what I need and run out because the kids are tired or because I’m tired. 

There is a lot, in between the ideal types of how we see ourselves as consumers and actual behaviour. 

That’s one aspect, the other aspect is really that procurement officers, there’s a bunch, less than five in 

Denmark actually decides what comes on the shelves and not. I’ll give you an example, up to five 

years ago it was very difficult to find fish, that was sustainably certified in Denmark and by fish, I 

mean fish that is fished in the ocean, not farm raised. And my interstructural council is called MSC, 

you probably have seen thee little blue fish logo, had been round for 15 years. Very popular in 

England, Switzerland, Germany and other places, but in Denmark it was nothing essentially, and then 

all the sudden through a collaboration between the main supermarket chains and one of the major 

NGOs in Denmark. All supermarkets together decided, that they will only buy MSC certified fish for 

all the species, which is available. The reason for certification for each species of fish is because they 

live in different environment and it takes quite an enterprise to get the certification going. For many 

species there is and for most of the agriculture production there is. So eventually they were less than 
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ten people, who got together and decided this was a good idea, and everyone would do it so they 

would compete on environment and all the sudden, you have, you essentially can only buy MSC 

certified fish for the main species that are consumed in Denmark. That also means this idea that the 

consumers king or queen - ah, yes or no. Yes, of course, I mean market has looked at consumption 

trends, but also there is a lot of power invested in a small number of people who make decisions that 

actually shape consumer behaviour rather than them being shaped by changes in consumer behaviour, 

essentially it goes both ways. 

 

I don’t know if you wan’t to ask more specific questions, this was a more of a broad picture of 
the situation. 
 

Do you believe that working with CSR as a company actually do a difference in the world, or do 

you believe that it’s just organisational bullshit to maintain a good image. 

 

So you know, companies are very different so there’s a lot of different approaches out there. There are 

some companies that have been build from the foundation up with sustainability and CSR in mind, 

there are companies that are b-corporations that actually do that as their main purpose. For those I 

think that it’s more, than just internal communication and feeling good and portrayal. Their values are 

really embedded in that. There are companies who came in to it because they got burned. They said 

for many times the clothing designers or clothing manufacturers, they are not even manufacturers, 

because H&M doesn’t even produce anything, for example, they import clothing from other places 

from suppliers. Not H&M, but others. We can’t control these suppliers, we hope that they do their 

best and then you have a researcher or more often a journalist that goes into these semi-slavery 

situations and exploitations and environmental production and of course these factories are producing 

for some of the major brands and they get exposed and there is a big booohaa and then the smarter 

companies are then putting place in a system, so that they are really trying to change things along the 

value chain, even though that is quite difficult so they may not succeed completely and they do it 

because it’s good for their reputation because if they get a bump in reputation, also usually it comes 

with better stock evaluation and therefore their overall value increases, because their workers feel 

better about working in a place that is seen as a good company supposed to an exploitative or 

polluting one. So those are the reacted kinda parts, and some of the best performances in CSR-

companies are considered to be really bad, like Nike 20 years ago and many others. And they started 

like that, you know Ben&Jerry’s started with values that were essentially based on sustainability or 

patagonia and places like that. And then you have a new generation with a different kind of approach 

to CSR sustainabilities from those companies that essentially are jumping in, because everybody else 

is making money out of it or they fell that they’re losing competitive mass, because they’re not doing 
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it. I honestly don’t care about their values but in practice they tend to do things in more green-washing 

sort of way. There’s a lot of communication effort in portraying things as if, then you’re doing a big 

effort and then you scratch and there isn’t really much going on and it’s mostly for eternal motivation 

or for appearance. But in general I think that one common thing about all levels of sustainability or 

CSR is that very often, we don’t know what the actual impact is on the ground, especially on the 

environment, for social integration it’s a bit different.  
So what happens is that, you may have a sustainability certification like MSC, we were talking about 

before, and you say well we source sustainably because we have the certification. But certification 

don’t actually measure their impact on the environment, they only make sure that you have practices 

is in place that is likely to be more environmental friendly or more friendly for labour or social issues 

or gender discrimination and all this kind of stuff. But it took a long time for many of these initiatives 

to actually measure what they do on the ground and they still, in many cases, don’t.  
So in the book that I just published I’m basically saying, which is by the way featured in today’s 

Weekendavisen, there is a conversation, that I had with a journalist that draws on exactly what we 

were talking about and you find also my position there which is that unfortunately many cases of CSR 

and sustainability to score, essentially making money and also because of the information you get 

from the suppliers. You also have more information about their cost-structures and therefore you can 

push prices down because you have that information. Essentially you have stock-value from your 

suppliers under the mantell of sustainability or the environment. There is nothing wrong with making 

money out of sustainability but then if you don’t have an impact or positive impact on sustainability 

then it’s cheating to me. So if you do make a difference and you make money, then it’s okay. 

Obviously you’re business that’s your purpose, right, purpose number one. Together with that you 

have to make sense of your social license to operate and contribute to society, it is what we preach at 

CBS on this part on CBS. But if not, then you’re using CSR or the environmental sustainability as a 

way of ?? no matter what happens to the environment or the people who work with you and that is not 

okay. So that’s my basic position on this. I think you should actually look at that article because his 

interpretation is slightly different than mine but essentially it explains to you what the story is. 

 

We will definitely look into that. But if you look at the supermarket or retail industry for 

example the supermarkets and their work with CSR, do you think that they have, like you say, 

strategic - is it an easy industry to be in, and working with CSR, or is it a more difficult 

industry? 

 

Well, the retail industry is extremely difficult in a sense. Think about how many items they procure, 

right. I think the CSR is a concept that was okay, 20 years ago, when people started to think about 

responsibility, but now everybody talks about sustainable development and the sustainability in 
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general. You have a lot of power because, if you say I only want to source sustainably produced and 

traded products, then everybody else in the value chain will do it. If Walmart, and they did, said well 

now we’re gonna go organic, not because they believed that organics were great for the environment, 

not because their consumers fan of the organics, but because they knew that they had better margins, 

and they went all the way and in 10 years they became number one organic seller in the US. Walmart, 

the company that was hated by most of the organic movement and had all sorts of problems with their 

practices both environmental and labour practice. So it is difficult and it is very competitive. The 

margins are relatively low in some items, much higher in others. It’s not a cut-throat competition but 

is obviously a competitive deal. You start to think that they, especially in northern Europe, UK and 

the US the percentage of especially food that is sold in supermarket chains is super high and that 

retailers are essentially an illegal ??. But there are very few groups that compete with each other so 

they have a lot of power to make changes, if they want to. Essentially they have to be careful about 

not making the wrong move, and if they can, they will make money out of it swell in a sense that if 

suppliers of their product, you have to provide a lot of information as a supplier. Your buyer will 

know what you structure is, and therefore the negotiation when you sit down with this big buyer will 

be a lot harder. In a process you essentially are clawing sustainability value out of your suppliers if 

this product is coming from a global south, essentially you’re saying, well I want stuff that is more 

environmental friendly and I’ll pay you less for it. Then you squeeze margins among producers and 

the producers then will have to other things say if they want to be more environmental friendly and 

they want to still be a seller to the supermarket chain or international trader in between, they will have 

to find other ways of saving because otherwise they’ll be out of the contract for example very often 

they move permanent workers that used to be working on full time with benefits and hire temporary 

workers who don’t have benefits and they don’t know where they’re gonna work next week. There’s a 

lot of kind of contradictory pools that’s happening within the broader shield of CSR or sustainability. 
 

And if you look more specifically into the consumers and their choices of brands do you think 

that consumers are looking more into whether or not a company is working with CSR and a 

sustainable and therefore choosing the more sustainable solutions or do you think that it doesn’t 

really have impact, when they are standing there choosing supermarkets? 

 

I don’t think, that the consumers check out the company’s CSR site and see what they’re 

doing.There’s a question of the perceptions are basically based on labelings, so the story that you get 

from the product, whether it’s a certification or a story, that is written there by the source directed 

from the small dairy farms bla bla bla. Then, there is a general perception that is more broad in society 

all we know is Danone is a relatively good company when it comes to the environment and so is 

Unilever, while other companies have a worse reputation. But in many cases about the story that goes 
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onto the package and the feel good factor, how do I make the consumer feel good about buying 

something that they think makes a difference to the life of other people or the environment better. 

Whether that is the case or not that’s not the story but then there is a communication error, there that 

goes with marketing. I’m not saying consumers are stupid or taken for a ride, but in many cases you 

simply don’t have the time to prove is it true, what it is saying. You buy 20, 30 items, well I have a 

big family I buy 50 or 60, I don’t have time for that. Either I know the reputation of the company or I 

take shortcuts trough labels so essentially buy organic or now in Denmark for example you have this 

animal welfare label for chicken, so there’s the chicken it’s got like three stars which is really good, 

two stars is eh, and I haven’t seen anybody putting the thing without the star on because it’s kinda 

counterproductive for their sales.So at that point I look at the three stars and the two stars, and I look 

at the price difference and I decide, you know. But it has to be coming in a very simple immediate 

way, otherwise if I have to read too much stuff every time I buy something, it doesn’t quite work like 

that except a very very minority of people who are really committed and they do purchase every 

single thing with that kind of approach. 
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BILAG 3: Kvantitativ indholdsanalyse - Traditionelle medier 
 
Vores koderedskab til analysen ses i bilaget. 
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De links som er blevet analyseret: 
 

• https://www.jv.dk/business/CSR-er-et-uomgaengeligt-og-nyttigt-redskab/artikel/2436271 

• https://csr.dk/danskerne-%C3%B8nsker-en-b%C3%A6redygtig-livsstil 
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• https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/care-danmark-skal-gaa-forrest-med-csr 

• https://www.berlingske.dk/karriere/jeg-fucking-hader-csr 

• https://www.etik.dk/virksomhedsetik/er-csr-godt-eller-d%C3%A5rligt 

• https://finans.dk/protected/artikel/ECE4082055/Virksomheder-frygter-bagslag-ved-

CSR/?ctxref=ext 

• https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/di-verdensmaalene-gavner-csr 

• https://politiken.dk/forbrugogliv/art6161266/F%C3%A5-nu-solgt-de-tobaksaktier-

pensionskasser 

• https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/csr/csr-og-global-compact/ 

• https://fashionforum.dk/2017/05/04/csr-kriser-rammer-arbejder/ 

• https://jyllands-posten.dk/premium/erhverv/ECE8480517/danmark-traekker-i-

csrfoerertroejen/ 

• https://borsen-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/nyheder/avisen/artikel/11/215297/artikel.html 

• https://borsen-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/nyheder/avisen/artikel/11/217074/artikel.html 

• http://woview.infomedia.dk.esc-

web.lib.cbs.dk/?url=https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2018-

pressemeddelelser/Gode%20rapporter%20om%20samfundsansvar%20men%20ogsaa%20pla

ds%20til%20forbedringer&OpointData=72b529bdfd4e26515d5293342785814eJmlkX3NpdG

U9NTk1MCZpZF9hcnRpY2xlPTE1MTQmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW

9uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1lbg== 

• http://woview.infomedia.dk.esc-

web.lib.cbs.dk/?url=http://transportnyhederne.dk/%3FId=66451&OpointData=ab0c5dad7c42

1d29c8f4fc7ed8a59a10JmlkX3NpdGU9MTYyODQ3JmlkX2FydGljbGU9ODQ3OSZpZF91c

2VyPTI4NDAmaWRfYXBwbGljYXRpb249MTAwMDM1OSZsYW5nPWVu 

• http://woview.infomedia.dk.esc-web.lib.cbs.dk/?url=https://www.building-

supply.dk/announcement/view/104612/samfundsansvar_vaegtes_hojt_i_alfix&OpointData=3

4a8ec8da91b327cd53e97e2d6be47f0JmlkX3NpdGU9MTI1NjYmaWRfYXJ0aWNsZT03ND

IyOSZpZF91c2VyPTI4NDAmaWRfYXBwbGljYXRpb249MTAwMDM1OSZsYW5nPWVu 

• https://csr.dk/rekrutter-med-samfundsansvar-–-det-er-godt-

forretningen&OpointData=db8fe1bbc1dd5bf031d120bbb37a2d42JmlkX3NpdGU9MTY1MT

ImaWRfYXJ0aWNsZT0xODM5MSZpZF91c2VyPTI4NDAmaWRfYXBwbGljYXRpb249M

TAwMDM1OSZsYW5nPWVu 

• https://sn.dk/Debat-/Virksomheder-tager-deres-samfundsansvar-

alvorligt/artikel/798400&OpointData=cc0e2741e3a7901e9a190e36ffa8f6c7JmlkX3NpdGU9

Mjc1OCZpZF9hcnRpY2xlPTk3MjY2NCZpZF91c2VyPTI4NDAmaWRfYXBwbGljYXRpb

249MTAwMDM1OSZsYW5nPWVu 
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• https://studenterbrød.dk/corporate-social-responsibility-filantropi-eller-markedsføring-

a796cd9116d&OpointData=5b524aa20ca952c375b8feb6579ce4b5JmlkX3NpdGU9MjE2OTg

2JmlkX2FydGljbGU9NzUmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAz

NTkmbGFuZz1lbg== 

• https://transporttidende.com/artikler/navne-and-uddannelse-c58/en-global-standard-for-

samfundsansvar-

p48434&OpointData=4f4409a30a4691c27fb98c9d3d53593bJmlkX3NpdGU9MjUxODEma

WRfYXJ0aWNsZT0yNDcxMiZpZF91c2VyPTI4NDAmaWRfYXBwbGljYXRpb249MTAw

MDM1OSZsYW5nPWVu 

• https://www.fyens.dk/debat/COOPs-lyst-til-samfundsansvar-er-meget-

selektiv/artikel/3294237&OpointData=cb06579f1317fe5e4d87dd5e9bf976aeJmlkX3NpdGU9

MTMwNDgxJmlkX2FydGljbGU9NDEyOTQ0JmlkX3VzZXI9Mjg0MCZpZF9hcHBsaWNh

dGlvbj0xMDAwMzU5Jmxhbmc9ZW4= 

• https://amtsavisen.dk/debat/Shell-loeber-fra-deres-samfundsansvar-og-deres-egne-fine-

ord/artikel/428217&OpointData=a9a00d7930113a9f68ae2853607c1755JmlkX3NpdGU9ODI

1OTYmaWRfYXJ0aWNsZT0yMjczMTcmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW9

uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1lbg== 

• https://markedsforing.dk/artikler/klumme/samfundsansvar-er-fint-men-kald-det-hvad-det-

er&OpointData=e6ef8f40d13239bf2917877c7056e8bdJmlkX3NpdGU9OTU1NCZpZF9hcnR

pY2xlPTMyMjE0JmlkX3VzZXI9Mjg0MCZpZF9hcHBsaWNhdGlvbj0xMDAwMzU5Jmxhb

mc9ZW4= 

• https://danskdesigncenter.dk/da/fra-csr-strategi-til-hverdagspraksis 

• https://www.mm.dk/artikel/profit-og-baeredygtighed-i-ny-forening 

• https://www.mm.dk/artikel/fns-verdensmaal-en-del-af-virksomhedernes-nye-dna 

• https://samfundsansvar.dk/gode-erfaringer-fra-store-virksomheder-skal-styrke-arbejdet-med-

samfundsansvar 

• https://www.berlingske.dk/opinion/csr-indsats-er-ren-symbolpolitik-i-danske-virksomheder 

• https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10892612/minister-om-verdensmaal-global-andenplads-

forpligter-danmark/ 

• https://globalnyt.dk/content/verdensmaalene-stort-set-ukendte-blandt-danskerne-og-eu-

borgerne 
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BILAG 4: Kvantitativ indholdsanalyse - Sociale medier 
 
Vores koderedskab til analysen ses i bilaget. 
 

 



 150 

 



 151 

 



 152 

 



 153 

 

 
 
De links som er blevet analyseret: 
 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6501091757894180864/ 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6504619529014906880/ 
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• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6503927336075816960/?utm_campaign

=59f6e4ce3622f1692103214b&utm_content=5c6d4c50230871000100189a&utm_medium=s

marpshare&utm_source=linkedin 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6503931793538846720/ 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6504599690414215168/ 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6503558141886689280/ 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6504303524925440000/ 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6409352925264564224/ 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6433620311949873152/ 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6504076698877730816/ 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6504441322563342336/ 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6502559849140887552/ 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6504632704938569728/ 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6504313502012964864/ 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6497512344866820096/ 

• https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6490523086620762112/ 

• https://twitter.com/LarsKoch/status/1067495615431696385 

• https://twitter.com/NipperMads/status/1102450460311592960 

• https://twitter.com/gittedyrhagen/status/1004657955290144769 

• https://twitter.com/Tuborgfondet/status/1091367944133754883 

• https://twitter.com/Lene_Espersen/status/927824319790624768 

• https://twitter.com/BrianAMikkelsen/status/927837939840688130 

• https://twitter.com/CarlsbergDK/status/1100487987622641664 

• https://twitter.com/saschafaxe/status/997598637382426627 

• https://twitter.com/Marielouisebt/status/1105794640022814721 

• https://twitter.com/thorStraten/status/1105799298468458501 

• https://twitter.com/rk_mette/status/1083000502491770880 

• https://twitter.com/FalkKruger/status/997402122047180800 

• https://twitter.com/HenrikSchramm/status/1102899563193606145 

• https://twitter.com/lykketoft/status/992013310211084289 
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BILAG 5: Spørgeskemaundersøgelse 1: Virksomheders arbejde 
med CSR   
Vi udsendte d. 16 januar 2019 en spørgeskemaundersøgelse, som bruges i vores diskursanalyse for at 

analysere de ækvivalenskæder der konstrueres omkring CSR. I alt har 140 respondenter i alderen 18-

56+ besvaret spørgeskemaet, og indsamlingen blev stoppet d. 21 marts 2019. Resultaterne ses her:  
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BILAG 6: Spørgeskemaundersøgelse 2: Dit forhold til 
bæredygtighed og dine indkøbsvaner 
Vi udsendte d. 22 marts 2019 en spørgeskemaundersøgelse, der har fokus på bæredygtighed og 

forbrugsvaner, og bruges i specialet til at analysere hvordan Rema 1000s image fremstår blandt Den 

etiske forbruger. I alt har 487 respondenter i alderen 0-56+ besvaret spørgeskemaet, og indsamlingen 

blev stoppet d. 28 marts 2019. Resultaterne er som følger:  
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Hvilke dagligvarebutikker kender du, der arbejder med samfundsansvar og bæredygtighed? 

 

Resultater kan ikke indsættes da det er et fritekstfelt med over 300 besvarelser. 

Top tre kan ses i Figur 17: Hvilke dagligvarebutikker kender du, der arbejder med samfundsansvar 

og bæredygtighed? 
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BILAG 7: Voxpop 
Fredag d. 12 april 2019 lavede vi en voxpop blandt 48 tilfældigt udvalgte respondenter foran en Rema 

1000 på Amager. Resultaterne kan ses her: 
 

 
 

Alder 
Kan ikke indsættes som figur, da det er et fritekstfelt. 
Alderen spænder fra 19-57 år. 

 



 165 

 
 

 
 



 166 

 
 

 

 

 

 
 
 
 


