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Abstract 
 
The 17 Sustainable Development Goals was presented by the United Nations in 2015. The 

goals address the most pressing environmental, social and economic global challenges that 

our world faces. In this thesis we seek to investigate how the Sustainable Development Goals 

are implemented in strategic sustainability communication and how this communication 

influences the Sustainable Development Goals themselves. We investigate this by adopting a 

case study design of Mærsk and Ørsteds sustainability reports from 2018, where we analyse 

communicative tools such as autocommunication, transparency and aspirational talk. Here we 

adopt the perspective of Karl Weick (1979) in regards to sensemaking and in particularly his 

notion of enactment. Lastly, we discuss the influence of Mærsk and Ørsteds communication 

on the Sustainable Development Goals and how this influence is enhanced by the institutional 

notion of isomorphism. Throughout the thesis we draw on the research tradition that regards 

communication as performative and thereby challenge the Sustainable Development Goals as 

a static phenomenon. This thesis concludes that in the light of the 17 Sustainable 

Development Goals, new norms and trends are establishing in the field of corporate social 

responsibility/sustainability. Sustainability activities are moving closer to the core business 

and the need for transparent communication and aspirational talk are evident, due to 

increasing pressure and expectations from a well-informed environment. This is a 

development that is driven by different societal actors, but in particularly global corporations 

such as Mærsk and Ørsted.  

 

 

Keywords: sustainability, CSR, sustainable development goals, sensemaking, strategic 

communication, autocommunication, transparency, aspirational talk  
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Kapitel 1 - Introduktion 

1.1 Indledning 

Den 25. september 2015 blev FN’s 17 Verdensmål (herefter SDG’erne) for bæredygtig 

udvikling for første gang præsenteret. De blev vedtaget af stats- og regeringsledere fra hele 

verden, og er en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. SDG’erne trådte i 

kraft den 1. januar 2016, og skal sætte kursen frem mod 2030 for en mere bæredygtig 

udvikling for både mennesker, klima og den globale økonomi. Foruden de 17 konkrete mål 

for bæredygtig udvikling er herunder 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande 

til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre 

sundhed til alle, anstændige jobs samt mere bæredygtig økonomisk vækst (Verdensmålene, 

2019). Denne universelle og politiske udviklingsdagsorden er derfor udarbejdet som et 

værktøj til primært stater og lande, men understreger samtidig vigtigheden af partnerskaber på 

tværs af institutioner herunder med særlig fokus på den private sektor (FN, 2019a).  

 

Populariteten og interessen for SDG’erne blandt virksomheder er heller ikke til at tage fejl af. 

En analyse af FSR – Danske revisorer viser, at syv ud 10 store danske virksomheder omtaler 

SDG’erne i deres rapportering om samfundsansvar (FSR, 2018a: 6). Der er ligeledes en 

stigende bevågenhed og interesse for rapportering om samfundsansvar, hvilket også kommer 

til udtryk ved særskilte prisuddelinger, der kun omhandler sådanne rapporteringer (FSR, 

2019).  

1.2 Problemfelt 

For at få en forståelse for, hvordan og hvorfor virksomheder befinder sig i en virkelighed, 

hvor de i stigende grad bliver pålagt et omfattende samfundsansvar, og hvor rapportering 

herom er mere normalt end unormalt, er vi nødt til at forstå den globaliserede og komplekse 

omverden, som virksomhederne opererer i. Det er især inden for den politiske og økonomiske 

globalisering, at der er sket et markant skifte i forhold til virksomheders rolle som sociale og 

politiske samfundsaktører (Hallström & Boström, 2010). Med den nye rolle følger også 

højere krav og forventninger til virksomheders engagement i sociale og miljørelaterede 

aktiviteter, men i høj grad også til, hvordan de rapporterer herom. Rapportering om 

samfundsansvar er i store dele af verden et lovkrav herunder også for større danske 
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virksomheder i form af §99a i årsregnskabsloven, som kræver, at virksomheder redegør for 

politikker, implementering, risici og forventninger relateret til samfunds- og miljømæssige 

forhold samt menneskerettigheder og anti-korruption (Erhvervsstyrelsen, 2019).  

 

Foruden de lovmæssige krav om rapportering har den politiske globalisering bl.a. også 

medført, at mellemstatslige organisationer som FN har præsenteret markant flere standarder 

relateret til socialt ansvar. Dette har resulteret i, at der er kommet nye perspektiver på, hvad 

virksomheders ansvar indebærer, samt i hvor høj grad virksomheder har en rolle i kampen 

mod en mere bæredygtig verden (Hallström & Boström, 2010). Verden er blevet mere 

forbundet, og det har skabt fundament for dannelsen af standarder, som både stater og 

virksomheder kan have som fællesnævner, og som dermed har til formål at skabe 

kompatibilitet på globalt plan (Eriksen, 2007). 

 

International Accountability Standards (Internationale Ansvarlighedsstandarder) kendetegnes 

som en gren af standarder, der fokuserer på virksomheders handlinger inden for social-og 

miljøområdet. Gilbert, Rasche og Waddock (2015) definerer dem som frivillige men med 

foruddefinerede regler, procedurer og metoder, som systematisk kan anvendes til at vurdere, 

måle og kommunikere organisationers adfærd og præstation. SDG’erne kan karakteriseres 

som en international ansvarlighedsstandard, og herunder mere præcist, en principbaseret 

ansvarlighedsstandard, da de repræsenterer bredt definerede principper relateret til bl.a. 

sociale og miljømæssige problematikker. Principbaserede standarder anvendes primært som 

vejledning for handling, og som udgangspunkt for dialog og læring. Denne type standard har 

til formål at hjælpe virksomheder med at forme deres adfærd, og lede dem i retning af, hvilke 

værdier der bør prioriteres, hvis de skal kunne karakterisere sig selv som ansvarlige (Gilbert 

et al., 2015).  

 

Ifølge FN skal SDG'erne ses som et redskab der: “provides a shared blueprint for peace and 

prosperity for people and the planet, now and into the future” (FN, 2019b). Citatet 

understreger dermed også den fælles forståelse og guidende karakter, som SDG’erne har til 

formål at fungere som for både stater og virksomheder. UN Global Compact (herefter 

UNGC), der blev præsenteret for første gang i 2000, kan, ligesom SDG’erne, karakteriseres 

som en principbaseret ansvarlighedsstandard. UNGC er kun tilsigtet virksomheder, og har til 

formål at støtte disse i at ændre deres strategier til at harmonere mere med en bæredygtig og 
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ansvarlig verden (UNGC, 2019). Dog adskiller SDG’erne sig fra UNGC på flere punkter. 

SDG'erne er udviklet til både at kunne anvendes af virksomheder og stater, og har ingen krav 

til rapportering eller implementering i modsætning til UNGC. Derudover er SDG'erne unikke, 

eftersom det er første gang nogensinde, at man har fået opbakning fra alle FN's 193 

medlemmer til et så omfattende initiativ (FN, 2019c). I lyset af ovenstående, synes det at stå 

klart, at SDG’erne for alvor har gjort sit indtog i samfundsdebatten og ikke mindst på 

virksomhedernes ansvarlighedsagenda.  

1.2.1 Problemformulering 

Med udgangspunkt i problemfeltet ser afhandlingens problemformulering således ud: 

 

Hvordan anvendes SDG’erne i den strategiske sustainability kommunikation, og hvordan er 

denne kommunikation med til at præge SDG’erne?  

 

Vi vil besvare ovenstående almene fænomen ved at undersøge to af de mest anerkendte 

danske virksomheder på dette område Mærsk og Ørsted. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i 

følgende underspørgsmål:  

 

1. Hvordan kommunikerer Mærsk og Ørsted strategisk i virksomhedernes sustainability 

rapporter fra 2018?  

2. Hvordan er Mærsk og Ørsted med til at præge kommunikationen om SDG’erne?  

1.2.2 Undersøgelsesområde 

De to udvalgte casevirksomheder, Mærsk og Ørsted, er begge frontløbere, når det kommer til 

sustainability rapportering i Danmark. Begge virksomheder har udmærket sig hos FSR, som 

uddeler den årlige CSR-pris og hvor netop ét af de fire overordnede kriterier i vurderingen af 

rapporterne er virksomhedernes bidrag til FN's verdensmål (FSR, 2018c: 3). Ydermere 

fremhæves følgende i vurderingen af virksomhedernes rapportering: 

 

“Vi ønsker at hylde de danske virksomheder, der udmærker sig med en tillidsvækkende og 

relevant rapportering og et regnskab af høj kvalitet, der skaber transparens om 

virksomhedens samfundsansvar og værdiskabelse, og som kan være til inspiration for andre 

virksomheder.” (FSR, 2018c: 2) 
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Ovenstående kriterier levede både Mærsk og Ørsted op til ved prisuddelingen i 2018, og blev 

ligeledes anerkendt for virksomhedernes evne til at indarbejde SDG’erne i deres rapporter, og 

ikke kun at berette om positive indvirkninger men også potentielle negative (FSR, 2018c: 4 & 

6). Vi karakteriserer derfor Mærsk og Ørsted som eksempler på ‘best practice’ inden for 

sustainability rapportering i Danmark. 

 

Der er ingen tvivl om, at SDG’erne er kommet for at blive og er en standard som særligt store 

virksomheder ikke kan ignorere. Der findes ingen entydige regler for, hvordan SDG’erne skal 

implementeres og kommunikeres omkring (PwC, 2018:16). Det er derfor i høj grad et 

område, hvor virksomheder kan være med til at præge udviklingen. Vores ambition er derfor 

ikke blot at undersøge, hvordan afhandlingens casevirksomheder kommunikerer omkring 

SDG’erne, men også hvordan de er med til at præge SDG’erne som standard gennem 

virksomhedernes sustainability kommunikation. Kommunikation er i nærværende afhandling 

derfor ikke blot det fænomen der skal forklares og undersøges (explanandum), men også det 

primære forklarende element (explanas) (Cooren, 2012: 2). 

1.3 Motivation og formål   

Vi har valgt at fokusere på ovenstående undersøgelsesområde, da vi begge har stor faglig 

interesse for virksomhedsansvarlighed og særligt kommunikationen herom. Vi oplever en 

stigende interesse for SDG’erne og hvordan arbejdet med disse hos særligt virksomheder, er i 

rivende udvikling. Motivationen for vores valgte undersøgelsesområde er derfor et resultat af 

en faglig interesse kombineret med en aktuel samfundstendens, som vi har observeret. 

 

Afhandlingens formål er både at blive klogere på de konkrete strategiske værktøjer som 

Mærsk og Ørsted anvender i virksomhedernes kommunikation om SDG’erne samt et ønske 

om at udfordre SDG’erne som en fast standard og derigennem gøre dem mere dynamiske. 

Dermed er opgavens formål at kunne demonstrere, hvordan kommunikation anskues som et 

medskabende og prægende element af vores omgivelser, og ikke blot som en disciplin med en 

deskriptiv funktion.   

 

Afslutningsvis ønsker vi ligeledes, at opgaven kan fungere som inspiration for andre 

virksomheder, som kunne være interesseret i at arbejde mere strategisk i deres 
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kommunikation af SDG’erne. Opgaven har dog ikke til formål at fungere som en 

afkrydsningsliste af hvad der er god eller dårlig SDG-kommunikation. 

1.4 Afgrænsning 

Afhandlingens omfang er afgrænset til udelukkende at kigge på problemstillingen i forhold til 

de to udvalgte danske casevirksomheder, Mærsk og Ørsted. Dette har vi valgt delvist grundet 

opgavens begrænsede omfang, men også ud fra et ønske om at inddrage den viden og erfaring 

som vi, i form af vores kendskab til det danske marked og dets dynamikker, allerede har.  

 

De seneste seks år har Mærsk og Ørsted enten vundet eller været nomineret til FSR’s årlige 

CSR-pris, som har til hensigt at hylde virksomheder med god praksis inden for rapportering, 

og som kan være til inspiration for andre. Begge virksomheder udmærkede sig ligeledes ved 

sidste års uddeling, hvor Mærsk vandt CSR-prisen for bedste CSR-rapport og Ørsted blev 

anerkendt som rollemodel for rapportering omkring grøn omstilling (FSR, 2018b). På 

baggrund af dette har vi ligeledes afgrænset vores undersøgelsesområde til at fokusere på de 

respektive virksomheders sustainability rapporter fra 2018, da der er risiko for, at 

afhandlingen ville miste fokus, hvis vi forsøgte at indarbejde alt den kommunikation, som 

Mærsk og Ørsted består af. 

1.5 Præsentation af casevirksomheder 

I det følgende afsnit vil vi kort præsentere Mærsk og Ørsted, samt fremlægge 

virksomhedernes ambitioner indenfor sustainability området.  Begrundelsen og 

argumentationen for det specifikke valg af casevirksomheder vil blive uddybet i afsnit 2.2.2 

omhandlende casevalg.  

1.5.1 A.P. Møller Mærsk 

A.P. Møller Mærsk blev grundlagt i 1904, og har siden udviklet sig til at være en global leder 

inden for transport og logistik. Virksomheden opererer i 130 lande, har på verdensplan næsten 

70.000 medarbejdere og omsatte i 2018 for 256 mia. DKK (A.P. Møller Mærsk, 2019). I 2017 

besluttede Mærsk at frasælge energiforretningen i form af Mærsk Oil, og dermed kun 

fokusere på transport og logistik. Virksomhedens sustainability rapport fra 2018 er dermed 

den første som ikke inkluderer olie- og gasforretningen, hvilket også har givet Mærsk 
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mulighed for at fremhæve sig på nye punkter. Mærsk fremlagde i 2018 deres hidtil største og 

mest ambitiøse plan for bæredygtighedsområdet: “0 CO2 udledning fra egne operationer i 

2050” (Mærsk SR, 2018: 3). Mærsk har stor erfaring med sustainability rapportering, og har 

derfor også integreret SDG’erne i deres sustainability rapporter siden de blev præsenteret i 

2015. Virksomheden ser sig selv som forbillede for sin industri og ønsker at bane vejen frem 

for en grønnere fremtid (Mærsk SR, 2018).   

1.5.2 Ørsted 

Navnet Ørsted blev lanceret i 2017 og erstattede dermed det tidligere virksomhedsnavn 

DONG Energy. Oprindeligt blev Ørsted grundlagt i 1973 under navnet DONG Energy A/S, 

som stod for Dansk Olie og Naturgas, hvilket ikke længere afspejler virksomhedens 

kerneforretning og fremtidige ønske om en grønnere verden. Ørsted er hovedsageligt kendt i 

Danmark for forsyning af el og varme, men derudover er Ørsted global markedsleder inden 

for opførelsen af havvindmølleparker (Ørsted SR, 2018: 13). Ørsted har opført mere end 1000 

havvindmøller på verdensplan, har 5900 medarbejdere og havde i 2018 en omsætning på 30,6 

mia. DKK (Ørsted, 2019). 

 

Siden 2006 har Ørsted gennemgået en stor transformation, hvor olie- og gasaktiviteterne er 

frasolgt og fokus er intensiveret på en grøn vision om en verden, der udelukkende kører på 

grøn energi. De syv danske kraftværker som Ørsted driver, bliver i disse år ombygget, så de 

kun kører på certificeret bæredygtig biomasse, som er med til at muliggøre Ørsteds beslutning 

om at udfase brugen af kul inden udgangen af 2025 (Ørsted SR, 2018: 20). Ørsteds vision og 

ambitiøse målsætninger har sat virksomheden på dagsordenen inden for sustainability 

området, hvilket også inkluderer rapportering på højt plan.   

1.6 Begrebsforklaring: CSR & Sustainability  

Et centralt emne i denne afhandling er unægteligt sustainability. Der findes utallige 

holdninger til hvordan dette begreb skal forstås og ikke mindst forklares, men hvor der til 

trods hersker enighed om, at virksomheder på frivillig basis indtænker sociale, økonomiske 

og miljømæssige hensyn i forretningsaktiviteterne. Vi vil i det efterfølgende kort forklare, 

hvordan vi i nærværende afhandling forholder os til de to begreber; Sustainability og CSR.  
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En væsentlig del af den anvendte videnskabelige teori i afhandlingen, tager udgangspunkt i 

CSR-disciplinen, som ved direkte oversættelse forstås som virksomheders sociale ansvar. Vi 

anser unægteligt termen sustainability og SDG’erne som værende en del af CSR-området, 

selvom SDG’erne på mange måder repræsenterer en nye æra inden for CSR-disciplinen, da 

SDG’erne ikke kun fokuserer på det sociale, men også det økonomiske- og miljømæssige 

aspekt. Dog er størstedelen af eksisterende teori indenfor dette felt stadig nævnt med termen 

CSR, og det er derfor relevant at eksplicitere, hvordan CSR skal sidestilles med sustainability 

i afhandlingen. I disse år hersker der en stigende tendens, hvor der sker et skifte fra at bruge 

CSR til at anvende sustainability. Dette ses bl.a. i ændringen af virksomheders 

ansvarlighedsrapporter, som ikke længere anvender termen ’CSR-rapport’, men i stedet 

beskrives som ’sustainability rapport’. Samme tendens viser sig i artikler og rapporter 

omkring emnet, hvor sustainability har taget over for CSR. Dette betyder ligeledes, at vi 

gennem afhandlingen vil anvende CSR og sustainability ombytteligt, og at vi ikke ser nogen 

forskel i den narrative anvendelse af begreberne.    

1.7 Opgavens struktur 

Afhandlingen består af seks kapitler med dertilhørende underpunkter. Nærværende kapitel (1) 

introducerer opgavens emne, problemfelt og problemformulering, samt en redegørelse for 

opgavens afgrænsning og motivation. Yderligere introduceres casevirksomhederne Mærsk og 

Ørsted kort i dette afsnit. I kapitel 2 redegøres og argumenteres der for opgavens 

metodologiske valg, videnskabsteoretisk ståsted, udvælgelse af casevirksomheder, samt vores 

tilgang til indsamling af både primær og sekundær empiri. Kapitel 3 udgør opgavens 

teoretiske ramme. Her fremlægges og argumenteres der for opgavens syn på kommunikation 

og forståelsen af denne. Kapitel 4 er opgavens analyse, hvor den teoretiske ramme vil blive 

anvendt. Hertil vil vi inddrage yderligere teori omhandlende strategiske kommunikations- 

værktøjer som autokommunikation, transparens og ambitionssnak. Slutteligt i analysen vil vi 

inddrage institutionel teori til at belyse opgavens undersøgelsesområde fra et andet perspektiv. 

I kapitel 5 åbnes der op for en diskussion om, hvordan Mærsk og Ørsted er med til at præge 

udviklingen af SDG-kommunikation samt konsekvenserne af denne indflydelse. Afslutnings-

vis fremgår en konklusion af kapitel 6, hvor vi opsamler afhandlingens analyse og diskussion, 

og derigennem forsøger at besvare fyldestgørende på afhandlingens problemformulering og 

dertilhørende underspørgsmål. Herunder fremlægges forslag til fremtidig forskning ligeledes. 

Den visuelle opbygning af afhandlingen vil fremgå af næste side:  
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Figur 1: Opbygning  
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Kapitel 2 - Metodologi 

I det kommende afsnit vil vi redegøre for opgavens videnskabsteoretiske ståsted herunder den 

socialkonstruktivistiske samt hermeneutiske tilgang. Opgavens videnskabsteoretiske ståsted 

vil blive efterfulgt af undersøgelsesdesignet for opgaven, som tager udgangspunkt i et 

casestudie. Nærværende kapitel vil ligeledes inddrage overvejelser om valget af 

casevirksomheder. Efterfølgende argumenteres der for opgavens metodiske tilgang gennem 

afhandlingen, med særligt fokus på de metodiske overvejelser og fremgangsmåder i relation 

til indsamlingen af både primær og sekundær empiri. Dette kapitel vil afslutningsvis diskutere 

nogle af de væsentligste kvalitetskrav der er til forskning, og hvordan nærværende afhandling 

forholder sig til disse.  

2.1 Videnskabsteoretiske tilgange  

Nærværende afhandling er udarbejdet med en socialkonstruktivistisk tilgang og 

overbevisning. Den socialkonstruktivistiske tilgang er gennemgående for hele opgaven og 

hvordan denne er anvendt, vil blive belyst i det følgende. Endvidere har vi også anvendt den 

hermeneutiske tilgang til særligt indsamling af afhandlingens primær empiri. Valget heraf vil 

ligeledes blive gennemgået i nærværende afsnit.  

2.1.1 Socialkonstruktivisme  

Det socialkonstruktivistiske paradigme er et bredt begreb for en bevægelse og tradition, som 

består af mange forskellige typer af paradigmer. Claus Nygaard (2005) opdeler 

socialkonstruktivismen i fire forskellige paradigmer med afsæt i Collins bog 

”Konstruktivisme” fra 2003. Klassificeringen af de forskellige paradigmer afhænger af, 

hvorvidt man antager, at viden om virkeligheden er en konstruktion (erkendelsesteoretisk 

konstruktivisme), eller om man antager, at virkeligheden i sig selv en konstruktion 

(ontologisk konstruktivisme). Herunder specificeres det også, hvorvidt der med begrebet 

virkelighed refereres til den sociale virkelighed eller den fysiske virkelighed (Tabel 1) 

(Nygaard, 2005: 128).  
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Den fysiske virkelighed Den sociale virkelighed 

Ontologisk 
konstruktivisme 

Den fysiske virkelighed er en 
konstruktion i sig selv.  

Den sociale virkelighed er en 
konstruktion i sig selv.  

Erkendelsesteoretisk 
konstruktivisme 

Viden om den fysiske virkelighed 
er en konstruktion.  

Viden om den sociale 
virkelighed er en konstruktion.  

Tabel 1: Socialkonstruktivistiske paradigmer. Udformet til denne afhandling med udgangspunkt i Collins (2003) 
fire typer af socialkonstruktivistiske paradigmer (Nygaard, 2005: 128-130)  

 

Da nærværende afhandling undersøger Mærsk og Ørsteds kommunikation om SDG’erne, 

samt hvorvidt denne præger udviklingen af SDG’erne, bevæger vi os indenfor det 

erkendelsesteoretiske paradigme om den sociale virkelighed. Vi stiller ikke spørgsmålstegn 

ved, om hvorvidt der eksisterer en fysisk virkelighed i form af virksomheder, som vi kan 

undersøge i afhandlingen. Dét vi i stedet finder interessant i denne opgave, er, hvordan viden 

om virksomhedernes kommunikation er en social konstruktion, samt virksomhedernes 

forståelse og arbejde med SDG’erne er en social konstruktion, som skabes gennem interaktion 

og forhandling mellem individer i organisationerne internt, men også eksternt mellem 

organisationerne.  

 

Vi tror dermed på, at der eksisterer en fysisk virkelighed uafhængig af os som forskere, men 

at vi derimod er medskabere af den sociale virkelighed, vi interagerer i, eftersom vi også selv 

er medskabere af den viden, vi har om den sociale virkelighed. Dette er dermed også en af 

begrundelserne for, at afhandlingen tager udgangspunkt i den erkendelsesteoretiske 

konstruktivisme om den sociale virkelighed, frem for den erkendelsesteoretiske 

konstruktivisme om den fysiske virkelighed (Nygaard, 2005: 129). Ved at anvende dette 

paradigme, søger afhandlingen at forstå, hvordan viden om den sociale virkelighed 

konstrueres og kontinuerligt rekonstrueres i forbindelse med at virksomhederne udvikler sig 

og kommunikerer om SDG’erne. Vi anser dermed viden om SDG’erne som en social 

konstruktion, der både sker internt i virksomhederne, men også inter-organisatorisk gennem 

både mundtlig og skriftlig interaktion (Nygaard, 2005: 130). Ifølge Collin (2003) præges 

virkeligheden af vores erkendelse af den, og der findes ingen endegyldig objektiv sandhed om 

virkeligheden. Virkeligheden vil altid anses som et produkt af den sociale kontekst og 

subjektets historie, hvilket også er gældende for konstruktionen af viden (Nygaard, 2005: 

130).  
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Opståelsen af begreber som sustainability, virksomhedsansvar og SDG’erne har ikke været 

mulige uden interaktion mellem individer, som har opnået en fælles forståelse af en social 

virkelighed, og som dermed har kunne føre til en mere institutionaliseret forståelse af, hvad 

begreberne indebærer. Ligesom Nygaard (2005), læner afhandlingen sig op af Berger og 

Luckmanns (1966) argumentation omkring at “viden om den sociale virkelighed ikke lader sig 

erkende uafhængigt af individers perception af den.” (fra: Nygaard, 2005: 131). Berger og 

Luckmann (1966) argumenterer for, at individer interagerer med hinanden på baggrund af 

typeskemaer, som er skabt i samfundet over tid, og som individet med tiden internaliserer. 

Typeskemaer kan ses som forventninger til adfærd, der egentlig oprindeligt er skabt gennem 

sproget. Sproget og dermed interaktion er i stand til at skabe en mere generel 

betydningsorden, hvilket kontinuerligt resulterer i nye typeskemaer (fra: Nygaard, 2005: 131).  

 

Sprog kan dermed ændre vores opfattelse af virkeligheden. Det er ikke den fysiske verden 

omkring os, der ændrer sig, når vi taler om ting på en ny måde, det er ene og alene individets 

opfattelse og forståelse af tingene, der bliver en anden (Nygaard, 2005). Vi vil i denne opgave 

anse sprog, som værende et muligt synonym for kommunikation, hvilket understreger 

relevansen for denne videnskabsteoretiske tilgang. Vi tror på, at vi som forskere vil opnå en 

større forståelse og viden omkring den sociale virkelighed gennem sproglig og social 

interaktion, samt at Mærsk og Ørsteds viden om SDG’erne er skabt gennem social 

interaktion. Vi anser dannelsen af SDG’erne som et resultat af en betydningsorden, der er 

konstrueret gennem social interaktion mellem forskellige aktører som både indebærer FN, 

virksomheder, stater og NGO’er. Den mening og viden der er opnået, er dermed blevet 

eksternaliseret i virkeligheden og kan nu forstås af flere og flere individer, hvilket også har 

resulteret i vores egen interesse i området. Ifølge den socialkonstruktivistiske tankegang ville 

der slet ikke eksistere en fælles forståelse af hvad sustainability og virksomhedsansvar er, 

hvis ikke det var fordi, at de var socialt konstrueret gennem individers interaktion.   

 

Vi er bevidste om, at man som socialkonstruktivist ikke mener, at der findes en endegyldig 

objektiv sandhed om virkeligheden. Dermed har analysen og konklusionen i nærværende 

afhandling heller ikke til formål at præsentere et endegyldigt svar på, hvordan virksomheder 

kommunikerer omkring SDG'erne, eller i hvor høj grad virksomheder præger 

kommunikationen af dem, eftersom at denne opfattelse er subjektiv, og at virkeligheden altid 

vil være et resultat af subjektets historie og kontekst (Wenneberg, 2002). Som resultat af den 
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socialkonstruktivistiske tilgang, antager afhandlingen ikke at der findes én løsning til hvordan 

kommunikation udføres bedst, men det ambitionen at forstå og klarlægge, hvilke 

kommunikative strategier der anvendes i nogle af de mest velsete og anerkendte sustainability 

rapporter som udgives af Mærsk og Ørsted. 

2.1.2 Hermeneutik  

Hermeneutikken understreger, at mennesket altid har en bestemt forståelse og opfattelse af 

verden og taler derfor ud fra en bestemt forforståelse, herunder fordomme og antagelser om 

verden samt andre mennesker (Nygaard, 2012: 32). Forforståelsen er også indlejret hos 

forskerne, os selv. Denne forforståelse inkluderer ligeledes fordomme, erfaringsantagelser og 

den teoribaserede viden, som vi allerede har tilegnet os under den tidlige udarbejdelse af 

opgaven og generelt gennem vores studietid (Nygaard, 2012: 86). 

 

Vi har reflekteret over den hermeneutiske tilgang i forbindelse med vores ønske om højst 

mulig grad af objektivitet igennem afhandlingen, og må konstatere at en komplet grad af 

objektivitet ikke er opnåelig. Dette er heller ikke nødvendigvis målet i sig selv set ud fra 

Gadamers (1960) opfattelse af den hermeneutiske tilgang. Fordomme og forforståelse skal 

ikke overvindes, men derimod accepteres som en nødvendig betingelse for overhovedet at 

kunne forstå, og dermed være i stand til at stille de rigtige spørgsmål i forhold til det 

fænomen, der ønskes undersøgt (fra: Nygaard, 2005: 78).  

 

Anvendelsen af den hermeneutiske tilgang har hovedsageligt været i forbindelse med 

indsamlingen af primær empiri, som består af tre ekspertinterviews. Inden udførelsen af 

interviewene var det vigtigt for os at være opmærksomme på egen forforståelse og sætte 

denne på spil, og derigennem sætte vores forståelseshorisont i bevægelse. Dette er et centralt 

element i hermeneutikken, og bliver beskrevet som den hermeneutiske spiral (figur 2). Den 

hermeneutiske spiral er en kontinuerlig proces, hvor vi, som undersøgere, hele tiden tilegner 

os ny viden om det undersøgte ved: 1) at tilsidesætte egen forforståelse, 2) undersøge og 

udforske nye objekter/individer, 3) tilegne ny mening og 4) fortolke det undersøgte (Nygaard, 

2012: 84). 



Side 16 af 117 
 

 

 
Figur 2: Den hermeneutiske spiral (Nygaard, 2012). 

 

Når vi anskuer forståelse som en proces og ikke et resultat, stræbes der ifølge hermeneutikken 

efter det, som betegnes som horisontsammensmeltning (Gadamer, 1998). Sammensmeltning i 

den forstand skal ikke nødvendigvis forstås som to horisonter der opnår enighed, men 

derimod evnen til at sætte sig i et andet menneskes situation uden at miste forbindelse til sin 

egen (forforståelse), og derigennem skabe noget tredje (Nygaard, 2005: 81). Dette er ligeledes 

et relevant aspekt at have med i tilgangen til hvert enkelt interview, da rækkefølgen af 

interviewenes eksekvering, og den information som de enkelte respondenter vil give os, 

naturligvis påvirker vores forforståelse og dermed udgangspunktet for de efterfølgende 

interviews.   

2.2 Undersøgelsesdesign  

Vi har i afhandlingen valgt at benytte undersøgelsesdesignet casestudie til at undersøge 

opgavens problemformulering. Ifølge professor Robert K. Yin er casestudiet i stand til at 

omfavne netop dét, som afhandlingen handler om: 

 

“The distinctive need for case study research arises out of the desire to understand complex 

social phenomena. In brief, a case study allows investigators to focus on a “case” and retain 

a holistic and real-world perspective.”  

(Yin, 2014: 4)  
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Dette specifikke undersøgelsesdesign giver mulighed for at analysere og se nærmere på 

Mærsk og Ørsted. Med to eksempler fra ‘den virkelige verden’ øges validiteten i opgaven, og 

resultaterne får en større betydning og relevans, da opgavens primær empiri genereres ud fra 

individuelle interviews med respondenter fra de enkelte virksomheder. Casevirksomhederne 

er både repræsenteret i opgavens primær empiri i form af interviews, men særligt også 

virksomhedernes skriftlige udgivelser i form af deres sustainability rapporter fra 2018 vil 

danne fundament for afhandlingens analyse. 

2.2.1 Casestudie 

Vi har i denne opgave valgt at benytte teorien om casestudier fremlagt af Kathleen Eisenhardt 

(1989). Eisenhardt (1989) har en overvejende induktiv tilgang til dataindsamling, men 

anerkender kompleksiteten og varieteten, når det kommer til indsamlingen af empiri. 

Eisenhardt (1989) finder inspiration fra bl.a. Yin (1981; 1984), som har fremlagt flere teorier 

omhandlende casestudiedesign. Yin (1981; 1984) fremhæver validitet og reliabilitet, når det 

kommer til at anvende casestudiet som undersøgelsesdesign (fra: Eisenhardt, 1989: 534). 

Eisenhardts (1989) induktive tilgang har dog ikke kunne opfyldes fuldstændigt i nærværende 

opgave, hvilket særligt kommer til udtryk i forbindelse med interviewene med de udvalgte 

respondenter fra Mærsk og Ørsted.  

 

Vi har forsøgt at have en så åbensindet tilgang til interviewene som muligt, men har samtidigt 

ikke kunne fralægge os den viden og indsigt, vi havde på forhånd. Dette betyder, at vi inden 

interviewene indsamlede information om virksomhederne gennem diverse kanaler, samt 

kigget på virksomhedernes sustainability rapporter. Informationen har medført en indsigt i 

virksomhederne, som har gjort, at vi kunne udarbejde interessante interviewspørgsmål. Dette 

er i overensstemmelse med en deduktiv metodisk fremgangsmåde, men har været en 

forudsætning for at kunne indhente den mest kvalificerede og relevante empiri fra 

virksomhederne. Dog har åbenheden, som er et element fra den induktive metode, været noget 

som vi har forsøgt at tage med gennem udarbejdelsen af afhandlingen.  

 

Hvis vi som forskere ikke har et klart fokus, kan det hurtigt blive overvældende og 

uoverskueligt at sortere i den enorme mængde data som begge vores casevirksomheder består 

af (Eisenhardt, 1989: 536). Vi har derfor besluttet, at vores fokus er på Mærsk og Ørsteds 

sustainability kommunikation og herunder kommunikationen om SDG'erne. Kommunikation 
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bliver hurtigt et bredt område, og derfor har vi også afgrænset opgaven yderligere til 

hovedsageligt at fokusere på virksomhedernes sustainability rapporter fra 2018. Der vil 

ligeledes være et teoretisk fokus på virksomhedernes valg af strategiske kommunikative 

værktøjer.  

 

På trods af ønsket om klart fokus fra start, er vi samtidig opmærksomme på, at den 

hermeneutiske proces er konstant, og at vi som forskere i processen kontinuerligt lærer og får 

en ny forståelse, hvilket også påvirker opgavens fokus og udfald.  

2.2.2 Casevalg  

Ved at vælge et casestudie som undersøgelsesdesign, er det vigtigt at gøre sig nogle 

overvejelser omkring, hvorvidt der ønskes et single- eller et multicasestudie (Yin, 2014). Ved 

et single-casestudie er det blot en enkelt case, som navnet også antyder, der studeres. Denne 

type studie finder ofte anvendelse, hvis det der studeres, er et enestående eller sjældent 

fænomen (Ramian, 2012: 84). Ifølge Dul & Hak (2008) skal der ved multicasestudier skelnes 

mellem flere forskellige typer: 1) komparative casestudier, 2) parallelle singlecasestudier eller 

3) serielle-singlecasestudier, hvorunder nærværende studie kan karakteriseres som et parallelt 

singlecasestudie. Dette betyder, at der på samme tid udvælges flere cases, hvorunder de 

samme fænomener undersøges i hvert casestudie (fra: Ramian, 2012: 86). Det er dog muligt 

at kombinere de forskellige typer, og det synes også sandsynligt, at elementer fra det 

komparative studie vil fremgå af afhandlingen, da en sammenligning af de to virksomheder i 

nogle situationer er brugbart, hvis vi finder det relevant at inddrage eventuelle fællestræk, 

tendenser, markante forskelle e.l.  

 

Foruden det at skelne mellem single- vs. multicasestudie og de forskellige typer heraf, er det 

ligeledes vigtigt at overveje, om der er tale om et holistisk eller indlejret casestudie (Yin, 

2014). I nærværende afhandling er der tale om et indlejret casestudie, som betyder, at der ikke 

studeres hele casen, men udvalgte fænomener som er en del af casen (Ramian, 2012: 86). Her 

forstås casen som ‘virksomhederne’, hvorved vi ønsker at studere deres sustainability 

rapporter fra 2018, men med særlig fokus på kommunikationen om SDG'erne.  

 

Vi har valgt Mærsk og Ørsted som cases for opgaven. Begge virksomheder er børsnoteret og 

placeret på C20 listen (Børsen, 2019). Virksomhedernes har ligeledes udmærket sig på 
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bæredygtighedsfronten og udgiver årligt en sustainability rapport, som begge er blevet 

anerkendt gennem FSR’s årlige CSR-pris (FSR, 2019). Ifølge Ramian (2012) er ovenstående 

ofte kendetegnet for ‘den typiske case’, hvor man udvælger cases, der er typiske på det felt 

der undersøges, og man kan derved lære noget om de mange andre cases, der ligner. Ved 

‘typiske på det felt’, menes der i opgaven ’anerkendte’ inden for undersøgelsesområdet; 

kommunikation om SDG'erne.   

 

Ser man på specifikke udvælgelsesstrategier har forsker Bent Flyvbjerg (2010) netop arbejdet 

med forskellige typologier for det strategiske valg af cases. Afhandlingen arbejder ud fra en 

informationsorienteret udvælgelse, hvilket betyder, at udvælgelsen af cases er sket med tanke 

på at kunne indhente information, som er interessant og relevant for opgavens 

undersøgelsesområde (Flyvbjerg, 2010: 475). Vi kan ligeledes argumentere for, at 

udvælgelsen også bærer præg af at være af typen pragmatiske cases, da afhandlingens 

resultater forhåbentlig kan bruges som inspiration for andre virksomheder i forhold til 

strategisk SDG-kommunikation.  

 

I nogle opgaver er det en fordel at have casevirksomheder, der er fuldkommen modstridende 

og som lægger op til en kritisk komparativ analyse. Nærværende afhandling søger tværtimod 

en grad af homogenitet, så den analyserede kommunikation, i så vidt omfang det er muligt, 

har det samme udgangspunkt. Vi skal på den måde ikke tage højde for økonomiske aspekter, 

størrelse af virksomheden, forskellige markeder e.l., som ville have været nødvendigt, hvis vi 

f.eks. valgte en lille dansk virksomhed og en stor international aktør. Dog må vi endnu 

engang eksplicitere at mange andre faktorer spiller ind, når det kommer til andre 

virksomheders mulighed for at benytte sig af de konklusioner, som opgaven når frem til. Der 

kan ikke generaliseres fuldkommen, men resultaterne kan anvendes som inspiration uanset 

virksomhedens størrelse, kapital, geografiske placering osv.  

2.3 Dataindsamling  

For at besvare afhandlingens problemformulering på bedste vis består dataindsamlingen af 

både primær og sekundær empiri. En redegørelse heraf vil fremgå af det følgende afsnit, med 

særlig fokus på tilgangen til indsamling af primær empiri, som er det, der udgør den 

væsentligste rolle i afhandlingen.  

 



Side 20 af 117 
 

2.3.1 Primær empiri 

Vi har valgt interviews som undersøgelsesform, da et interview i bogstavelig forstand er en 

udveksling af synspunkter mellem to (eller flere) personer, der samtaler om et tema af fælles 

interesse (Kvale, 1997: 27). Kvale og Brinkmann (2009) argumenterer for, at interview-

forskning skal ses som et håndværk man kun bliver bedre til gennem læring og erfaring. 

Interviewerens praktiske færdigheder, samt dennes personlige vurderinger, er det som et 

interview beror på, og ikke på en regelstyret metode. Derudover argumenterer Kvale og 

Brinkmann (2009) for, at et interview skal ses som en social produktion af viden, hvori 

intervieweren og den interviewede er fælles skabere af denne. Erkendelsesprocessen er 

dermed intersubjektiv og social, hvilket er i overensstemmelse med de overordnede metodiske 

overvejelser for afhandlingen, og som derfor bliver en naturlig tilgang til indsamlingen af 

empiri (Kvale & Brinkmann, 2009: 33-34).  

 

Afhandlingens primær empiri består af kvalitativt data i form af tre ekspertinterviews, som 

illustreres i nedenstående tabel. Udvælgelsen af disse vil blive redegjort for yderligere i det 

efterfølgende. 

 
Navn  Titel Organisation Formål 

Charlotte Ersbøll Seniorrådgiver 
 
 
Partner 

United Nations Global 
Compact 
 
Hansen & Ersbøll 
Agenda 

Forståelse for hvordan 
FN ønsker, at SDG’erne 
anvendes af 
virksomheder, samt et 
indblik i hvordan 
virksomheder arbejder 
med SDG’erne.  

Anders Kirkeby 
Larsen 

Project Manager and 
Editor of Sustainability 
Reporting 

Ørsted Indblik i Ørsteds 
strategiske arbejde med 
sustainability og 
SDG’erne, samt deres 
kommunikation herom. 

Lene Bjørn Serpa Head of Organizational 
Engagement and 
Reporting 

A.P. Møller Mærsk Indblik i Mærsks 
strategiske arbejde med 
sustainability og 
SDG’erne, samt deres 
kommunikation herom. 

Tabel 2. Oversigt over respondenter  
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2.3.1.1 Udvælgelse af respondenter  

I udvælgelsen af respondenter har vi i to tilfælde gjort brug af vores arbejdsrelaterede 

netværk, og kan derfor til dels betegnes som en bekvemmelighedsudvælgelse (Neergaard, 

2007: 40). Dette gør sig gældende i vores kontakt med Charlotte Ersbøll, hvis indledende 

kontakt er sket på baggrund af kollegial hjælp gennem Maries arbejde på Copenhagen 

Business School. Ydermere har specialets anden forfatter, Mille, tidligere været i praktik hos 

Ørsted i Group Sustainability. Det har naturligvis muliggjort centrale indgange, som herunder 

har ført til vores kontakt med Anders Kirkeby Larsen. Denne forudgående relation til Ørsted 

og viden herom, har medvirket til en større forforståelse for netop denne virksomhed, som vi 

har forsøgt at være ekstra bevidste omkring. Vi vurderer dog, at denne relation og erfaring 

ikke har haft udslagsgivende påvirkning på det endelige interview, men for at opretholde 

gennemsigtigheden og troværdigheden omkring indsamlingen af primær empiri, vurderer vi, 

at det bør nævnes. Interviewet med Lene Bjørn Serpa fra Mærsk blev faciliteret gennem 

LinkedIn på baggrund af opsøgende kontakt fra vores side. 

 

Vores første interview er med Charlotte Ersbøll. Charlotte Ersbøll er seniorrådgiver for UN 

Global Compact og partner i Hansen & Ersbøll Agenda, som er et bureau med speciale i 

strategisk rådgivning om SDG'erne. Vi har valgt at interviewe hende som den første af vores 

eksperter, da det er vores ønske, at hun kan bidrage med viden og erfaring fra ‘begge sider af 

bordet’. Charlotte Ersbøll kan derfor være med til at belyse, hvilke problematikker eller 

fokusområder virksomhederne ofte sidder med i forbindelse med deres arbejde og 

kommunikation af SDG’erne. Dermed er det vores intention, at det indledende interview med 

Charlotte Ersbøll vil medføre ny og dybdegående indblik i opgavens undersøgelsesfelt, og 

derfor have væsentlig betydning for udformningen af spørgsmål til de efterfølgende 

ekspertinterviews. 

 

Interviewene med Anders Kirkeby Larsen (Ørsted) og Lene Bjørn Serpa (Mærsk) er begge 

afholdt med et formål om at opnå indblik i de respektives arbejde med SDG’erne og 

virksomhedernes sustainability kommunikation. Anders Kirkeby Larsen har arbejdet hos 

Ørsted siden 2015, og har derfor et godt kendskab til virksomheden og den transformation, 

som finder sted i netop disse år (jf. skiftet fra DONG Energy til Ørsted). Anders Kirkeby 

Larsen har indtil for nylig arbejdet med public affairs, og har derfor ikke ligeså meget erfaring 

indenfor sustainability og rapportering, som de to andre respondenter. Anders Kirkeby Larsen 
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arbejder nu indenfor sustainability området og har været projektleder for Ørsteds seneste 

sustainability rapport fra 2018, og vi vurderer derfor, at han har stor viden om opgavens 

undersøgelsesområde. Lene Bjørn Serpa har arbejdet ved Mærsk siden 2011 og har deraf et 

godt kendskab til virksomheden og arbejdet med sustainability, som har været et 

gennemgående tema for alle hendes år hos Mærsk. Lene Bjørn Serpa er projektleder på 

virksomhedens årlige sustainability rapport herunder den seneste fra 2018. Til trods for 

Anders Kirkeby Larsen og Lene Bjørn Serpas forskellige baggrunde og erfaringer, er det 

vores vurdering, at det er en klar fordel, at begge respondenter besidder en relativ ens stilling, 

hvor de leder det daglige arbejde med sustainability rapportering hos Mærsk og Ørsted.  
 

2.3.1.2 Interviewdesign  

Udførelsen af interviews er inspireret af Kvale og Brinkmanns (2009) syv faser og den 

semistrukturerede tilgang. Et semistruktureret interview kendetegnes blandt andet ved at 

inkludere en åbenhed til den interviewedes holdninger og svar. Derudover har denne type 

interview til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på 

at fortolke betydningen (Kvale og Brinkmann, 2009: 19).  

 

Interviewet med Charlotte Ersbøll kan særligt karakteriseres som eksplorativt, da vi i netop 

dette interview søgte en ny viden og vinkel på afhandlingens problemfelt, som kunne bidrage 

yderligere til vores egen forståelse, men også til udarbejdelsen af spørgsmålene til 

virksomhedsrepræsentanterne fra Mærsk og Ørsted (Kvale og Brinkmann, 2009: 126). De to 

efterfølgende interviews fik derfor en mere beskrivende form, hvor vi forsøgte at kortlægge 

centrale aspekter og overvejelser omkring Mærsk og Ørsteds sustainability rapportering. Det 

var derfor også naturligt, at vi udarbejdede én interviewguide til interviewet med Charlotte 

Ersbøll (Bilag 1) og en anden til virksomhedsrepræsentanterne (Bilag 2 & Bilag 3). 

Interviewguiderne til virksomhedsrepræsentanterne indeholdte mange ligheder omkring 

overordnede overvejelser og tilgange til udarbejdelsen af virksomhedernes sustainability 

rapporter. Dog har vi også forsøgt at stille nogle mere specifikke spørgsmål til hver af 

virksomhedsrepræsentanterne med udgangspunkt i eksempler fra de respektive sustainability 

rapporter. 

 

Derudover kan de tre interviews karakteriseres som elite-/ekspertinterviews, hvilket krævede, 

at vi gjorde os nogle specifikke overvejelser i forhold til at minimere den åbenlyse difference, 



Side 23 af 117 
 

der er i magtforholdet mellem os som interviewere (studerende) og de interviewede 

(eksperter). For at opnå mest mulig respekt hos den interviewede, og derved minimere den 

asymmetriske magtbalance, har vi forsøgt at sætte os ind i hver af de interviewede personers 

baggrund og gå til interviewene med så stor en indsigt i emnet som muligt (Kvale og 

Brinkmann, 2009: 167). 

 

Med fortsat afsæt i Kvale og Brinkmanns (2009) syv interviewfaser, var vi opmærksomme på 

vigtigheden af det første møde med interviewpersonerne, da vi ønsker at skabe en god kontakt 

og en respektfuld relation. Forinden interviewene sendte vi interviewguiderne for at sikre, at 

den interviewede følte sig indforstået med rammerne for interviewet. Inden udførelsen af 

selve interviewet startede vi med en briefing, hvor vi definerede emnet og konteksten for 

interviewet, samt beskrev formålet og lagde op til en åben dialog (Kvale og Brinkmann, 2009: 

149).  

 

Gennem alle interviewene har vi haft fokus på at stille enkle spørgsmål, som stadig efterlader 

plads til at den interviewede kan besvare spørgsmålene bredt. Derudover har vi fulgt Kvale og 

Brinkmanns (2009) råd om aktiv lytning og opfølgende spørgsmål:  

 

“Aktiv lytning er lige så vigtig som den specifikke beherskelse af spørgeteknikker. 

Intervieweren må lære at lytte til, hvad der siges, og hvordan det siges.”  

(Kvale og Brinkmann, 2009: 159) 

 

Med udgangspunkt i ovenstående citat forsøgte vi at fordybe os i de konkrete situationer og 

være opmærksomme på, hvis den interviewede efterlod ledetråde i deres besvarelser, som 

kunne gøre interviewet yderligere interessant ved at gribe fat i. Dermed forsøgte vi at have en 

afslappet holdning til interviewguiden, og var ikke bange for at afvige fra denne i søgen på 

det mest relevante og interessante resultat af de forskellige interviews. Afslutningsvis fik den 

interviewede mulighed for at debriefe, hvilket med andre ord betyder, at den interviewede 

kunne tilføje kommentarer hvis han/hun ønskede dette inden at interviewet officielt blev 

afsluttet (Kvale og Brinkmann, 2009: 149).  
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2.3.2 Sekundær empiri 

I modsætning til opgavens primær empiri består den sekundær empiri af både kvantitativt og 

kvalitativt data. Den kvalitative data er med udgangspunkt i et dokumentstudie af særligt 

forskningsartikler og Mærsk og Ørsteds sustainability rapporter. Forskningsartiklerne er 

overvejende hentet fra kurserne på kandidatstudiet cand.merc.(kom), med det formål at skabe 

den teoretiske ramme, som vi ønsker at arbejde under. Sustainability rapporterne er 

udgangspunktet for størstedelen af opgavens analysedel, og fungerer som 

undersøgelsesgenstand for besvarelsen af opgavens problemformulering.  

 

Den kvantitative data udgøres af publikationer fra forskellige eksterne aktører, hvoraf nogle 

bliver anvendt mere end andre herunder FSR-rapporten: “De 50 største danske virksomheders 

rapportering om samfundsansvar”. Det er en analyse hvor FSR har set på praksis inden for 

rapportering om samfundsansvar hos de 50 største danske virksomheder for regnskabsåret 

2017 (FSR, 2018a). Vi har valgt at inddrage denne analyse, da den bidrager til opgaven med 

kvantitativt data, som er med til at understøtte nogle af de antagelser, som vi har gjort os 

omkring rapportering af SDG'erne. Den er ligeledes med til at belyse nogle af de 

problematikker, som nogle virksomheder oplever i deres generelle arbejde med sustainability 

rapportering.  

 

Vi inddrager i høj grad også to analyser fra henholdsvis PwC (PwC, 2018) og KPMG 

(KPMG, 2018). Begge rapporter ser specifikt på kommunikationen af SDG'erne på et globalt 

plan, og bidrager til nærværende afhandling med både kvantitativt og kvalitativt data. Selvom 

opgaven fokuserer på to danske virksomheder, finder vi rapporterne relevante og brugbare, da 

både Mærsk og Ørsted opererer globalt. KPMG-rapporten har til formål at opstille konkrete 

kvalitative kriterier for god SDG-rapportering, og har blandt andet et stort fokus på 

vigtigheden i prioriteringen af SDG’erne og hvordan virksomheder kommunikerer mest 

effektivt herom. KPMG-rapporten fungerer derfor bl.a. som underbyggende argumentation i 

afhandlingens analyse. PwC-rapporten har fungeret som inspiration til identificeringen af de 

vigtigste fokusområder inden for SDG-kommunikation. 
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2.4 Induktiv og deduktiv metode 

I opgaven anvendes en overvejende deduktiv tilgang til metode men med elementer af den 

induktive metode. Den deduktive arbejdsproces er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i 

teorier, som derefter testes på empiriske data med det formål at forstå virkeligheden 

(Brinkmann & Tanggaard, 2010: 208). Vi har fra starten af opgaveprocessen vidst, at vi 

ønskede at bevæge os indenfor det kommunikationsteoretiske felt med et fokus på 

sustainability rapportering. Vores eksisterende viden om dette felt gav den overordnede 

indsigt, som efterfølgende blev suppleret gennem det indsamlede primær og sekundær empiri.  

 

Vi vil dog argumentere for, at der ligeledes er elementer af den induktive metode 

repræsenteret i afhandlingen. I forbindelse med afholdelsen af interviewet med særligt 

Charlotte Ersbøll, gik vi ind med en stor åbenhed og en søgen efter at opnå nye forståelser og 

retninger for opgavens videre forløb. Denne åbne og nøgne tilgang til dataindsamling 

repræsenterer den induktive metode i afhandlingen (Brinkmann & Tanggaard, 2010). I denne 

situation var vores arbejdsproces omvendt, i og med vi arbejdede med data uden et teoretisk 

udgangspunkt. At kombinere begge metoder er blevet en gradvist mere anerkendt tilgang 

ifølge Helles og Køppe (2003), som argumenter for, at tilgangene ikke skal anskues som 

enten eller, men som tilgange der komplimenterer hinanden og som fungerer bedst i samspil 

(fra: Brinkmann & Tanggaard, 2010).  

2.5 Kvalitetskrav til forskning  

Verificering af viden inkluderer grundige overvejelser i forhold til forskningens validitet, 

reliabilitet og generaliserbarhed, som i moderne samfundsvidenskab har fået status som den 

hellige treenighed (Kvale, 1997: 225). Vi vil i dette afsnit gennemgå de tre kvalitetskrav i 

henhold til særligt opgavens metodologi samt den afsluttende konklusion.   

2.5.1 Validitet 

Når vi ønsker at vurdere opgavens validitet, ser vi på begreberne; gyldighed og pålidelighed. I 

en klassisk positivistisk tilgang til samfundsvidenskab ser man uløseligt på sammenhængen 

mellem validitet og målinger, altså er kvalitativ forskning ikke gyldig, hvis den ikke resulterer 

i målinger. En bredere opfattelse af validitet, ser dog ikke målinger som et entydigt 

kvalitetskrav for samfundsvidenskabelig forskning, men fokuserer mere specifikt på, om den 
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valgte metodologi undersøger det, den har til formål at undersøge (Kvale & Brinkmann, 2009: 

272). 

 

Med udgangspunkt i opgavens hermeneutiske og socialkonstruktivistiske tilgang samt 

interview som forskningsmetode, vil vi argumentere for, at nærværende afhandling er tro mod 

hensigten ved denne metodologi. Spørgsmålet om hvad der er gyldig viden, og dermed validt, 

er tæt forbundet med det filosofiske spørgsmål om, hvad sandhed er (Kvale & Brinkmann, 

2009: 273). I denne opgave ser vi sandhed som en social konstruktion, og ved at undersøge 

denne gennem interviews drejer validiteten sig bl.a. om troværdigheden af 

interviewpersonernes beskrivelser og kvaliteten af interviewprocessen (Kvale & Brinkmann, 

2009: 275). Dette giver anledning til nødvendige refleksioner for at kunne vurdere validiteten 

af respondenterne.  

 

Alle interviewene er af karakteren ekspertinterviews, hvor respondenterne repræsenterer en 

virksomhed/organisation, der naturligvis er bevidste omkring, hvad de kommunikerer ud 

eksternt (Kvale og Brinkmann, 2009: 167). Derudover kan eksperter have en vis erfaring med 

at blive interviewet, og er derfor muligvis også meget bevidste om, hvad de ønsker at 

kommunikere ud gennem interviewet. En anden validitetsmæssig diskussion i forlængelse 

heraf, kan være hvorvidt vores relativt snævre udvælgelse af casevirksomheder kan give 

anledning til såkaldte ‘målefejl’. Ved at inddrage flere eller mere forskelligartede 

virksomheder ville det muligvis kunne give et andet resultat. Dette har vi tidligere 

argumenteret for jf. afsnit 1.4 Afgrænsning og afsnit 2.2.2 Casevalg, og synes derfor ikke at 

udgøre en trussel mod validiteten af afhandlingens konklusioner.  

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten angiver, hvor sikkert og præcist vi undersøger det, vi faktisk undersøger, eller 

om resultaterne bliver påvirket af tilfældigheder (Andersen, 2005: 81). Graden af reliabilitet 

siger ligeledes noget om konsistensen og troværdigheden af forskningsresultaterne, og om 

hvorvidt en given undersøgelse kan gentages af andre forskere, og derved nå frem til samme 

resultater. Reliabilitetskravet er dog vanskeligt at stille til en opgave, som tager udgangspunkt 

i en hermeneutisk tilgang, da en anden forsker ikke vil kunne gentage vores undersøgelse, og 

nå frem til identiske konklusioner (Nygaard, 2005: 95). Dette skyldes, at vi som forskere er en 
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del af forskningsprocessen, og påvirker denne gennem vores forforståelse og 

forståelseshorisont (Nygaard, 2005: 95).  

2.5.3 Generaliserbarhed 

Casestudier som forskningsmetode, herunder nærværende opgave, undersøger som 

udgangspunkt sociale fænomener, som er kontekstafhængige og giver derfor ikke anledning 

til generalisering i et større perspektiv (Neergaard, 2007: 51). Afhandlingens resultater og 

konklusioner vil derimod afspejle sig i det som Kvale (1997) refererer til som analytisk 

generalisering, som oftest forekommer i kvalitative studier. Med dette forstås, at der i 

opgaven følger en velovervejet argumentation for, i hvilken grad resultaterne fra 

undersøgelsen kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation. Her vil 

eventuelle generaliseringspåstande være baseret på assertorisk logik, som betyder, at vi vil 

underbygge vores argumenter ud fra et logisk perspektiv og ikke et statistisk udgangspunkt, 

som ved kvantitative studier (Kvale, 1997: 228). Ved at specificere den dokumentation samt 

de argumenter, som ligger til grund for eventuelle generaliseringspåstande, giver vi som 

forskere også læseren mulighed for at lave en læserbaseret analytisk generalisering. Her er det 

læseren, der bedømmer, om resultaterne kan generaliseres til en ny situation (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 290). Hvorvidt afhandlingens resultater kan bruges som inspiration for 

andre virksomheder, hvilket er et ønsket formål med opgaven, er derfor lige så meget op til en 

vurdering hos læseren, som det er op til os at vurdere, om resultaterne kan overføres til 

lignende situationer.  
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Kapitel 3 - Teoretisk referenceramme 

I nærværende kapitel vil vi redegøre for samt diskutere den teoretiske ramme, som er 

gennemgående for opgaven. Vi vil ligeledes gennemgå, hvordan teorien vil blive anvendt i 

analysen af den indsamlede empiri. Opgaven hviler primært på et fundament af to teoretiske 

områder. Det første er Communicative Constitution of Organizations perspektivet (herefter 

CCO), som er den tilgang, vi anvender i analysen og den overordnede forståelse for opgavens 

primære undersøgelsesgenstand nemlig sustainability kommunikation. Foruden CCO-

perspektivet vil centrale dele af opgaven ligeledes bære præg af Karl Weicks (1977; 1979) 

studier omkring organisationers meningsdannelse. Vi vil afslutningsvis i dette kapitel lave en 

opsummering, hvor den teoretiske ramme forenes og sættes i kontekst med den resterende del 

af opgaven.   

3.1 Communicative Constitution of Organizations 

3.1.1 Introduktion til CCO-perspektivet 

En traditionel måde at anskue kommunikation på er ud fra transmissionsmodellen (Axley, 

1984). Her handler kommunikation om effektivitet, og kommunikation anses som information 

en afsender kommunikerer til modtager, som herefter forstår kommunikationen mere eller 

mindre i den form, som er tiltænkt hos afsenderen. Det er altså en relativ ukompliceret lineær 

transmissionsproces, som den afsendte kommunikation gennemgår inden den når sin 

modtager (Ashcraft, Kuhn og Cooren, 2009: 4). Ses der på kommunikation ud fra 

transmissionsmodellen er kommunikation i sig selv ikke en del af virkeligheden, og spiller 

heller ikke en aktiv rolle i dannelsen af denne – kommunikationen repræsenterer derimod blot 

virkeligheden. Inden for organisationskommunikation vil man derved se på kommunikation 

og organisationer som to separate størrelser, og hvor kommunikation er noget som foregår i 

organisationen (Koschmann, 2012). 

I nærværende opgave ønsker vi at se på kommunikation fra et markant anderledes synspunkt. 

Vi anskuer i den henseende ikke kommunikation og organisation som to separate størrelser, 

men derimod som én - organisationer som kommunikation (Koschmann, 2012). 

Grundopfattelsen er her, at organisationer er kommunikativt konstitueret og kontinuerligt 

(re)produceres gennem en konstant proces af kommunikation af både humane og non-humane 
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aktører (Cooren, Kuhn, Cornelissen & Clark, 2011: 1152). Denne tilgang inden for 

organisationskommunikation er kendt som Communicative Constitution of Organizations 

perspektivet, og er optaget af det ontologiske spørgsmål om, hvad er en organisation? I 

modsætning til den traditionelle transmissionsmodel, hvor fokus er på effektivitet, arbejder 

CCO-forskning med et fokus på muligheder og påvirkninger som følge af kommunikation 

(Ashcraft et al. 2009: 5). Kommunikation anses her ikke blot som et instrument, men 

anerkender derimod den formative egenskab, som karakteriserer kommunikationen (Putnam 

& Nicotera, 2009). Putnam & Nicotera (2009) beskriver det ‘at konstituere’ som: 

“[...] the forming, composing, or making of something in addition to describing the 

phenomenon that is constituted.  [...] it also emphasizes the mode or state in which something 

is formed.” (s. 4) 

Når vi anerkender den formative egenskab af kommunikation, og ser på forholdet mellem 

organisation og kommunikation som en samlet enhed, opfatter vi dermed ikke organisationer 

som noget statisk, men snarere som sociale fænomener som hele tiden forandres gennem en 

dynamisk kommunikationsproces, der opretholder, skaber og transformerer organisationer 

(Putnam & Nicotera, 2009: 8). Dette er ligeledes i rød tråd med det socialkonstruktivistiske 

udgangspunkt, vi som undersøgere, arbejder ud fra i denne opgave.  

I forlængelse af ovenstående, hvor præmissen om kommunikation som værende medskabende 

for virkeligheden og opfattelsen af organisationer, er anerkendt, er det nyttigt også at inddrage 

nedenstående citat af Ashcraft et al. (2009):  

“If communication creates and maintains organization, it is also the nexus where systems are 

contested and dismantled. Communication, then, is the site where organization is continually 

negotiated.” (s. 7) 

Det er en konstant proces af det som CCO-perspektivet betegner som ‘meaning-negotiation’, 

hvor meningen og betydningen af noget hele tiden er til forhandling (Ashcraft et al. 2009: 6). 

Grundet denne konstante forhandling er kommunikation ikke blot med til at skabe og 

opretholde organisationer, men det er også derigennem, at organisationer bliver anfægtet og 

skilt ad. 

Hvem der spiller en rolle i ovenstående meningsforhandlinger, er ligeledes noget som CCO-

forskning udfordrer. Her tages der ikke udgangspunkt i den mere klassiske sondring mellem 
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intern og ekstern aktør men understreger i stedet, at enhver kommunikativ handling, også fra 

en eventuel tredjepart som refererer til organisationen, er med i ‘the communicative 

constitution of organizations’ (Schoeneborn & Trittin, 2013: 202). Dette udfordrer naturligvis 

opfattelsen af organisationers grænser som værende udelukkende noget fysisk, der kan 

adskille internt fra eksternt, men fokuserer snarere på ‘organizational boundary-setting’ som 

noget der ikke er givet, men (gen)etableres kontinuerligt i og gennem kommunikation 

(Schoeneborn & Trittin, 2013: 202). 

3.1.2 Hovedskoler indenfor CCO-perspektivet 

Der er tre dominante skoler inden for CCO-perspektivet: 1) McPhees 

strukturationsinspirerede tilgang (Four Flows Model), 2) Montréal skolens sprogcentrerede 

tilgang, og 3) Luhmanns systemteoretiske tilgang. De deler alle den overordnede teoretiske 

erkendelse af kommunikation som noget, der er med til at skabe virkelighed og sociale 

fænomener, herunder organisationer (Brummans, Cooren & Taylor, 2014: 173). Der hvor de 

tre skoler adskiller sig fra hinanden er blandt andet i deres metodologi, hvilken rolle både 

humane og non-humane aktører spiller, samt i erkendelsen af, hvorvidt den materielle 

objektive virkelighed er observérbar (Schoeneborn & Blaschke, 2014: 287 & 303). 

Alle tre skoler har til dels en relevans for denne opgave, men når vi kigger nærmere på blandt 

andet forståelsen af kommunikation og organisation indenfor de tre skoler, falder både 

Luhmann og McPhee uden for vores ønskede vinkel i afhandlingen. David Seidl (2014), som 

repræsenterer Luhmanns systemteoretiske tilgang forklarer:   

”It is important to note that Luhmann considers communication a purely social phenomenon. 

In this sense, communication has to be conceptualized as an emergent phenomenon that 

arises from the interaction between individuals.” 

(fra: Schoeneborn & Blaschke, 2014: 290) 

I dette citat understreges det, at der ved Luhmanns systemteoretiske tilgang kun ses på 

kommunikation, som en interaktion der foregår mellem individer. Tilgangen anerkender altså 

ikke betydningen af non-humane aktører, som f.eks. skriftlig kommunikation, hvilket har stor 

betydning i opgaven i form af sustainability rapporterne fra Mærsk og Ørsted. Dette er i stor 

kontrast til Montréal skolens tilgang, der netop anerkender disse non-humane aktører som en 

essentiel del af konstitutionen af organisationer (Schoeneborn & Blaschke, 2014: 298). 
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Ved McPhees strukturationsinspirerede tilgang anskues kommunikation som en meget 

kompleks og symbolsk proces (Schoeneborn & Blaschke, 2014: 291). Ved denne skole er der 

et særligt fokus på humane aktører, som tilsammen konstituerer organisationer, omend den 

stadig anerkender indflydelsen af non-humane aktører (Brummans et al. 2014: 175). 

Derudover adskiller Luhmann tilgangen og McPhee tilgangen sig markant fra Montréal 

skolen i deres forståelse af, hvad en organisation kan defineres som. Begge skoler ser på 

organisationen som et system med en vis begrænsning (Schoeneborn & Blaschke, 2014: 294). 

Vi har på baggrund af ovenstående valgt at forholde os primært til Montreál-skolen i denne 

afhandling, hvilket vi vil blive begrundet og argumenteret for yderligere i det følgende. 

3.1.3 Montréal skolen 

Montreál skolen er funderet i en særlig interesse for sprog og diskurser, og de formative 

virkninger heraf (Brummans et al., 2014: 176). Her forskes ud fra en relational epistemologi, 

hvilket betyder, at en given undersøgelse ikke tager udgangspunkt i et bestemt ‘starting 

point’, men ser det at lære/vide, som en proces af indblik hos f.eks. menneskers interaktion 

med hinanden (Schoeneborn & Blaschke, 2014: 288). Ontologisk antages der altså at 

eksistere en objektiv materiel verden, men Montréal skolen giver afkald på søgen efter sande 

og fastslåede betydninger, da perceptionen af virkelighed altid vil være medieret 

kommunikativt (Schoeneborn & Blaschke, 2014: 303). Der fokuseres i stedet på det 

relationelle hos forskellige aktører, hvilket understreger en central pointe, og en væsentlig 

faktor i vores valg af Montreál skolen, nemlig at kommunikation ikke nødvendigvis behøves 

at involvere humane aktører, men at opfattelsen af kommunikation skal forstås så bredt som 

muligt og omfavner derved aktører af alle slags, som ikke nødvendigvis er humane, men 

derimod kan bestå af f.eks. tekster (non-humane aktører) (Schoeneborn & Blaschke, 2014: 

304). 

I forlængelse heraf anvendes Coorens (2004) forskning som særligt fokuserer på teksters 

agency (dvs. deres evne til at gøre en forskel), og hvordan organisatoriske tekster, herunder 

særligt dokumenter som rapporter, i sig selv gør en forskel. Det er altså ikke kun hvordan 

mennesker udformer og bruger disse tekster, der har betydning (Cooren, 2004: 374). Det 

understreges dog, at tekster ikke fundamenterer organisationer, men er snarere medvirkende 

til den daglige produktion af disse (Cooren, 2004: 374). Dette er selvklart en vigtig pointe i 

forhold til opgavens undersøgelsesgenstand som særligt omfatter Mærsk og Ørsteds 
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sustainability rapporter. Ydermere understreger Cooren (2004), at selvom der gives agency til 

tekster og andre non-humane aktører, forsvinder mennesket aldrig ud af billedet, da tekster 

altid er udarbejdet ud fra et specifikt emne/formål som er defineret af menneskelige aktører 

(Cooren, 2004: 382). Denne pointe tager vi højde for i afhandlingen, da vi ikke kun 

undersøger virksomhedernes SDG-kommunikation ved at analysere deres sustainability 

rapporter, men supplerer dette ved at interviewe de menneskelige aktører, som står bag disse 

udgivelser.   

Udover Montréal skolens fokus på humane og non-humane aktører, tager vi ligeledes 

udgangspunkt i dette perspektiv, da en af grundstenene inden for denne forskning er ’co-

orientation’, er relevant i forhold til afhandlingen. Co-orientation er en proces, der finder sted, 

når aktører (både humane og non-humane) indgår i en fælles aktivitet, og ‘tuner ind’ på 

hinanden gennem kommunikative praksisser som samtale og tekst (Cooren et al., 2011: 

1155). Dette kan f.eks. være gældende i professionelle netværk, hvor forskellige praktikere 

mødes og diskuterer relevante emner relateret til det fælles udgangspunkt for netværket. Det 

er gennem denne orientering mod hinanden, forskellige aktører imellem, som i en 

organisationsmæssig sammenhæng kan siges at udgøre den proces, hvori organisationer hele 

tiden (re)konstitueres. I denne co-orientation anses tekster som værende den genstand som 

former samtalen, men er ligeledes et produkt af de herskende samtaler, som finder sted. En 

pointe som ligeledes fremgår af nedenstående citat af Taylor & Van Every (2000) 

“These elements (text & conversation) occur together in constitution: ‘Text is the product of 

conversational process, but it is also its raw material and principal preoccupation. Together, 

then, conversation and text form a self-organizing loop’.”  

(fra: Cooren et al., 2011: 1155 – Parentes indsat) 

Co-orientation er altså en central proces at undersøge, hvis vi skal forstå, hvordan 

organisationer definerer sig selv og hvordan denne hele tiden udfordres og (re)produceres i 

samspil med andre. 

3.1.4 Præmisser for CCO-forskning 

Foruden de tre hovedskoler kan CCO perspektivet konkretiseres yderligere ved at kigge på de 

seks præmisser for CCO-forskning, som bliver fremlagt af Cooren, Kuhn, Cornelissen og 

Clark (2011). De seks præmisser er som følgende: 
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1.      CCO-forskning studerer kommunikative events 

2.      CCO-forskning bør være så inkluderende som muligt omkring hvad vi mener med 
(organisations-)kommunikation 

3.      CCO-forskning erkender organisationskommunikations sam-/medskabte eller sam-
/medorienterede natur 

4.      CCO-forskning fastholder at hvem eller hvad, der agerer/handler altid er et åbent 
spørgsmål 

5.      CCO-forskning forlader aldrig domænet af kommunikative events 

6.      CCO-forskning favoriserer hverken organisering eller organisation 

(s. 1151) (dansk oversættelse: Hansen & Rønnow, 2016: 16)  

 

Dog understreger forskerne, at præmisserne ikke skal ses som en diktering eller kontrol af 

CCO-forskning, men derimod som et udtryk for de fællestræk, som hersker inden for 

størstedelen af forskningsområdet (Cooren et al., 2011: 1151). Da vi selv bevæger os indenfor 

netop dette område, er det oplagt for os at vurdere, hvordan vi selv forholder os til disse 

præmisser, inden vi indleder vores forskning. 

Første, anden og tredje præmis står som de mest centrale i forhold til nærværende opgave, da 

de understreger nogle væsentlige pointer, som har afgørende betydning for opgavens 

udformning. Vi vil derfor fokusere på disse og gennemgå dem i det følgende. Den første 

præmis er naturligvis central for generel CCO-forskning, da den understreger 

undersøgelsesgenstanden i form af kommunikative events. Som forfatterne understreger: 

“It does not mean, of course, that one should exclusively focus on people interacting with 

each other (in meetings, activities, or informal conversations) but that any turn of talk, 

discourse, artifact, metaphor, architectural element, body, text or narrative should at least be 

considered in its performative or transactional dimension.”  

(Cooren et al., 2011: 1151) 

Denne præmis er i tråd med det undersøgelsesdesign, vi har lavet for afhandlingen. Vi ønsker 

at være så inkluderende som muligt (anden præmis) omkring de kommunikative events, som 

vi undersøger. En stor del af vores empiri tager udgangspunkt i tekster og beretninger, og vil i 

denne opgave netop blive anerkendt for deres performative karakter. For at være så 



Side 34 af 117 
 

inkluderende som muligt, er det vigtigt, at vi som forskere ikke kun fokuserer på det 

tekstuelle, men at organisatoriske værdier, ideologier og viden kan komme til udtryk på andre 

måder som f.eks. gennem handlinger (Cooren et al., 2011: 1151). Tredje præmis understreger, 

at vi som forskere: 

”[...] should not neglect that any performance is as much the product of the agent that/who is 

deemed performing it as the product of the people who attend and interpret/respond to such 

performance – analysts included.” 

(Cooren et al., 2011: 1152) 

Ovenstående citat understreger, at der ved alle kommunikative events vil være mulighed for 

uenighed eller forhandling af betydningen eller formålet med disse, da sådanne endelige 

betydninger ikke kan fastlåses af afsenderen. Dette refererer tilbage til den konstante meaning 

negotiation, der finder sted når forskellige aktører orienterer sig mod hinanden. Den mening, 

som opstår gennem den kontinuerlige proces af kommunikation, er ikke nødvendigvis i 

overensstemmelse med den mening, som var tiltænkt hos den afsendende aktør.   

3.2 Karl Weicks teori om meningsdannelse 

3.2.1 Introduktion til Weick 

Meningsdannelse (sensemaking) er omdrejningspunktet i Karl Weicks tekst “Enactment 

Processes in Organizations” fra 1977. Weick (1977) fokuserer ikke kun på, hvordan 

virksomheder skaber mening gennem handlinger, men også hvordan organisationer gennem 

denne meningsdannelse er medskaber af sine omgivelser. Weick (1977) ønsker med andre ord 

at understrege sammenhængen mellem organisationer og deres omgivelser (s. 267). Ifølge 

Weick (1977), kan der ikke differentieres mellem særskilte organisationer og særskilte 

omgivelser. Mange forskere fokuserer på, hvordan virksomheder på bedste vis kan tilpasse 

sig og forholde sig til den globaliserede og komplekse virkelighed, de lever i, men Weick 

(1977) repræsenterer et mere nuanceret syn end det. Han tror nærmere på, at både individer 

og organisationer har en aktiv rolle i skabelsen af deres omgivelser (Weick, 1977: 267). Vi vil 

anvende Weicks teori (1977; 1979) om enactment i organisationer til at forstå, hvordan 

Mærsk og Ørsted, i form af virksomhedernes sustainability kommunikation, er med til at 

præge virksomhedernes omgivelser og den virkelighed, der eksisterer omkring SDG’erne. 
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Derudover vil Weicks (1977; 1979) teori sammen med CCO-perspektivet bidrage til 

forståelsen af det kommunikative forhold mellem organisationen og omgivelserne, herunder 

de standarder der skabes. 

Weicks (1979) teori indeholder mange forskellige koncepter, der kræver uddybende 

forklaring for at få en fuld forståelse for hans holdning og perspektiv. Vi vil i de følgende 

afsnit først uddybe Weicks (1979) organiseringsmodel, hvor de tre delprocesser; enactment, 

selektion og retention præsenteres. Derudover har vi udvalgt Weicks (1979) begreber om 

’dobbelt interaktion’ og ‘interlocked behaviors’, som processer der især har betydning for 

meningsdannelsen i og mellem organisationer, og som derfor har relevans for denne 

afhandling. Slutteligt introduceres tre forskellige tilgange til enactment, som Weick (1979) til 

dels støtter og til dels kritiserer i søgen på en dybere forståelse af begrebet.  

3.2.2 Organiseringsprocessen 

Virkeligheden skal ses som en metafor, ifølge Weick (1977). Når vi taler om en ‘virkelighed’, 

er det blot et forsøg på at skabe mening i alle de mange komplekse indtryk og oplevelser, vi 

møder. Derudover argumenter Weick for, at hvis man ikke anskuer virkeligheden på denne 

måde, undervurderer man også graden af medskabelse og indflydelse individet egentlig har på 

den virkelighed, de tror, de ser (Weick, 1977: 278). Når individer enacter deres omgivelser 

skal det ikke ses som en opdagelseshandling, men nærmere en opfindelseshandling. Med 

andre ord skaber individet en virkelighed i form af sine handlinger, frem for at agere i en 

allerede eksisterende virkelighed (Weick, 1977: 278). 

“An explorer can never know what he is exploring until it has been explored” (fra: Weick, 

1977: 279). Når man sammenligner med organisationer som f.eks. Mærsk og Ørsted kan 

ovenstående citat af Bateson (1972), ifølge Weick, oversættes til “an organization can never 

know what it thinks and wants until it sees what it does” (Weick, 1977: 279). Sekvensen og 

processen i den ovenstående sætning er altafgørende for forståelsen af Weicks hovedpointe. 

En hvilken som helst form for handling eller tale er altid begyndelsen, og først efter at have 

gjort dette, kan man komme frem til en eventuel artikulering af erkendelser og ønsker 

fremadrettet. Ifølge Weick (1977) kan individet eller organisationer ikke skabe mening for sig 

selv eller sine omgivelser, uden på en eller anden måde at indlede processen med en handling. 
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I sin søgen efter at reducere usikkerhed og skabe mening, er der tre delprocesser som alle 

indvirker og betinger hinanden (Weick, 1979: 143). Der er dermed et unægteligt samspil 

mellem processerne, som hele tiden skal overvejes. De tre delprocesser er som følger:  

1. Enactmentprocessen skal forstås som de handlinger og aktiviteter medlemmerne i en 

organisation sætter i værk for at forholde sig til de variationer og forskelle, som de 

oplever i omgivelserne. Eftersom at enactment sker som en reaktion på omgivelserne, er 

de konstant forbundet til det som Weick (1979) refererer til som ‘Environment’. Dette kan 

med andre ord forstås som omgivelserne. Derudover skal enactment ses som det, der 

danner grundlaget for meningsdannelsen (Weick, 1979: 147). Det er vigtigt, at man ikke 

ser selve enactment delen, som der hvor meningsdannelse sker. Enactment er en 

indledende handling, der efterlader det, som Weick (1979) omtaler som tvetydig ’raw 

material’, og først i selektionsprocessen laves der en vurdering om, hvorvidt ‘materialet’ 

kan bruges eller afvises (s. 131). 

 

2. Selektionsprocessen er der hvor den omtalte raw material fra enactmentprocessen 

bearbejdes og systematiseres. Det er dermed i denne proces, at man forsøger at trække en 

mening ud af de omgivelser, som organisationen har enactet i (Weick, 1979: 175). Denne 

proces er karakteriseret ved et reflekterende element igennem hvilket organisationens 

medlemmer forholder sig til deres handlinger (udført via enactment). Man anvender her 

årsagsmønstre og erfaringer på det enactede materiale, i forhåbningen om at nedbryde dets 

grad af flertydighed (Christensen, 1994: 151).  Ifølge Weick (1979), bruger virksomheder 

ofte tidligere erfaringer som er lagret i retentionsprocessen til at styre deres 

selektionsproces (s. 131). Det kausale link mellem retention og selektion fremhæves 

ligeledes i figur 3 på den følgende side, hvor pilen fører tilbage fra retention til selektion. 

 

3. Retentionsprocessen har stor betydning for organisationers evne til at lære og for dens 

erfaringsdannelse. Retentionsprocessen skal ses som den delproces, hvor organisationen- 

bevidst eller ubevidst – tager udgangspunkt i tidligere opbygget erfaringsmønstre, som 

dermed allerede eksisterer i organisationens virkelighed (Weick, 1977). Man forsøger altså 

at finde en sammenlignelighed mellem den nye information, der er opstået gennem 

enactment og selektion, og de allerede etablerede betydningsmønstre (Weick, 1979: 131). 

Dog skal det ikke forstås som om, at nye erfaringer ikke kan skabes, selvom der ikke er 
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lighed med tidligere erfaringer, men grundtanken har fokus på ligheder i søgen efter større 

mening. 

I ovenstående opstilling kan organiseringsprocessen virke meget lineær, men det er vigtigt at 

forstå dynamikken i de forskellige delprocesser, samt i den overordnede organiseringsmodel 

(Weick, 1979: 143). Den konstante interaktion og dynamik i processen tydeliggør Weick 

(1979) gentagne gange: 

“[...] there is a progression from enactment through selection to retention [...] one process 

shades into another. More than one process is active at any time.” 

(Weick, 1979: 145) 

Weicks (1979) teori om enactment og den omtalte organiseringsmodel ovenfor er et 

kompliceret samspil af mange forskellige processer, som både kan ske bevidst og ubevidst. Vi 

har derfor i følgende afsnit lavet en mere uddybende og eksemplificeret forklaring. 

3.2.2.1 Uddybende forklaring af organiseringsprocessen 

Sætningen “How can I know what I think until I see what I say” er ofte brugt i forklaringen af 

Weicks organiseringsproces (Weick, 1977: 279). Processen består som nævnt tidligere af tre 

delprocesser: 1) Enactment, 2) Selection og 3) Retention (figur 3). Yderligere fremgår 

Environment af figur 3, eftersom at omgivelserne er det, som vi gennem vores enactede 

meningsdannelse kontinuerligt påvirker, påvirkes af og er medskaber af. 

 

Figur 3: Weicks Organiseringsmodel (Weick, 1979: 132) 

Ved at opdele sætningen, er det muligt at identificere de forskellige delprocesser i blot én 

sætning. Enactmentprocessen refereres til i del-sætningen ” [...] what I say?”, eftersom at dét 

man siger eller handler, kan identificeres som enactment. Der sker her en generering af 

materiale, som har til formål at skabe mening (Weick, 1977: 280). Selve talen er her den ‘raw 
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data’, som skal gennem de andre processer for at skabe mening. ” [...] until I see [...] ” 

refererer derimod til selektionsprocessen, da det er her, at der sker en udvælgelse af, hvilket 

materiale der skal fungere som genstand for mening. Afslutningsvis refererer ” [...] know what 

I think [...] ” til retentionsprocessen, som dermed også kan karakteriseres som resultatet og 

dermed meningsdannelsen (Weick, 1977: 280). 

For at komme nærmere en dybere forståelse af enactmentprocessen, sammenligner Weick 

(1977) denne med mimik-lege, da forløbet i sådan en leg, kan ses som en metafor for den 

enactede meningsdannelsesproces. Personen som gennem mimik og fagter skal prøve at skabe 

mening hos de andre deltagere i legen, ser først meningen og forståelsen af sine handlinger, 

når de andre deltagere gætter på, hvad han viser. Det er dermed først i deres ord, at han får en 

forståelse af det, han viser. Han afsender en form for raw material, men det er op til de andre 

deltagere at modtage den og fortolke den. Denne proces, hvor modtageren skaber mening af 

det afsendte, refererer Weick også til som punctuation (Weick, 1977: 282). De andre 

deltageres respons falder tilbage på den enactede virkelighed som personen, der mimer har 

skabt, og deres respons påvirker denne virkelighed, hvilket fører til, at han som afsender 

tilpasser sig deres respons. Med dette eksempel, er det vores formål at understrege, hvordan 

man som afsender af noget raw material, i form af en handling som f.eks. kommunikation, 

ikke ved hvordan modtageren fortolker og forstår dette. Modtagerens respons påvirker og 

ændrer derfor tit det oprindelige materiale, og er dermed medskabende i en højere grad end 

ofte tiltænkt (Weick, 1977: 282). 

I de to ovenstående eksempler med sætningen og mimik-legen, er det klart, at forståelse og 

meningsdannelse først opstår retrospektivt. Weick (1979) læner sig op af Schultz’ (1967) 

definition af den retrospektive betydning, som netop bygger på ideen om, at betydning først 

opstår efter handling. I Weicks (1979) organiseringsmodel skal det derfor forstås som, at 

meningsdannelsen først sker i selektions- og retentionsprocesserne. 

Med ovenstående gennemgang af Weicks (1977; 1979) organiseringsmodel, har det været 

med formål at understrege, at meningsdannelsesprocessen ikke sigter mod at nå frem til en 

absolut og entydig betydning af information, men nærmere søger at forholde sig til de 

ændringer, der sker i omgivelserne, og med informationen kunne agere og handle i denne 

virkelighed (Christensen, 1994: 147). 
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Information kan opfattes forskelligt afhængigt af individet, men Weick (1979) har derfor også 

fokus på, hvordan mening opstår gennem menneskelig interaktion. Skabelsen af mening 

mellem individer er i overensstemmelse med opgavens socialkonstruktivistiske tilgang, som 

ligeledes ser på den sociale interaktion mellem individer som den proces, der skaber de 

virkeligheder, vi lever og interagerer i. Weick (1979) refererer til dette som dobbelt 

interaktion, der medfører interlocked behavior, hvilket vil blive uddybet i det følgende. 

3.2.3 Dobbelt interaktion og interlocked behavior 

I søgen på en dybere forståelse af den præsenterede organiseringsmodel i ovenstående afsnit, 

kan man med fordel anvende Weicks forklaring om henholdsvis dobbelt interaktion og 

interlocked behavior til at forstå, hvordan både individer og organisationer organiserer deres 

meningsdannelse (Weick, 1979: 89). Interlocked behavior kan på dansk oversættes til 

sammenlåst adfærd men vi vil dog kontinuerligt gennem opgaven anvende den engelske term. 

Ifølge Hollander og Willis (1967) kan den dobbelte interaktion med andre ord forklares som 

interpersonel påvirkning (fra: Weick, 1979: 89). Dobbelt interaktion beskrives af Weick som 

en tre-delt proces, hvor en handling fra ‘aktør 1’ skaber en naturlig reaktion/handling fra 

‘aktør 2’, hvilket resulterer i en ny handling/ændring hos ‘aktør 1’. De her samlede 

handlingsmønstre skaber en stabilitet og konsensus i enhver virksomhed, og karakteriseres 

derfor som en grundsten for enhver virksomhed (Weick, 1979: 89). Weicks primære grundlag 

for denne del af teorien er, at det er en proces, som sker medarbejdere imellem, og som derfor 

også skal ses som en intern proces i organisationen, med formål om at skabe en fælles 

mening. Med andre ord opstår en kollektiv struktur i organisationen, som uddybes senere i 

nærværende kapitel.   

Vi har valgt at se på den dobbelte interaktion i sin oprindelige form, men også i et inter-

organisatorisk perspektiv. Herigennem analyseres de interaktioner, som finder sted 

organisationerne imellem og derved undersøges, hvilke former for gruppedannelser dette 

medfører. Med denne vinkel, får vi også mulighed for at analysere yderligere på den fælles 

forståelse og skabelse af SDG’ernes betydning, som viser sig i virksomhedernes 

kommunikation. 

Det er vigtigt for forståelsen af de to begreber at understrege, at Weick (1979) sidestiller 

begrebet organisationsstruktur med konceptet interlocked behavior.  
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“The structure that determines how an organization acts and how it appears is the same 

structure that is established by regular patterns of interlocked behaviors.”  

(Weick, 1979: 90) 

Weick (1979) fremlægger med udgangspunkt i andre teoretikere forskellige 

konceptualiseringer af interlocked behavior, hvor opgaven fokuserer på konceptualiseringen, 

der omhandler kollektiv struktur med inspiration fra Allport (1962). Vi vil i følgende afsnit 

uddybe, hvad der menes ved denne konceptualisering, samt argumentere for, hvorfor netop 

dette udgangspunkt er mest relevant for opgaven. 

3.2.4 Kollektiv struktur 

Ifølge Allport (1962) er man nødt til at ændre synet på, hvordan gruppedannelser og 

fællesskaber opstår. Med den kollektive struktur som basis for interlocked behavior, som er 

resultatet af den dobbelte interaktion, vil vi argumentere for, at både individer og 

organisationer ikke behøver at have et fælles mål fra start af, men blot kan dele udgangspunkt 

og midlet til at nå individuelle mål (fra: Weick, 1979: 91). Når der opstår en fælles forståelse, 

relateres dette altså til en form for gruppedannelse. 

Weick (1979) præsenterer en gruppemodel, som fokuserer på udviklingen af gruppens 

eksistens, som med inspiration fra Allport (1962), heller ikke kræver at aktørerne har et fælles 

mål fra start, men blot et fælles middel til at opnå forskellige mål (Weick, 1979: 91). 

Med udgangspunkt i ovenstående afsnit om den dobbelte interaktion og interlocked behavior, 

vi vil i analysen forsøge at identificere det samspil, der opstår internt i Mærsk og Ørsted, men 

også hvordan disse organisationer imellem opnår en fælles forståelse for, hvordan de 

kommunikerer om SDG’erne. 

3.2.5 Tre forskellige tilgange til enactment 

I forsøget på at placere og forstå konceptet enactment og samspillet mellem organisationer og 

omverdenen, bringer Weick flere forskellige påstande i spil, som er fremlagt af Filley, House 

og Kerr (1976), Katz og Kahn (1966) og Piaget (1962). Forståelsen af de forskellige tilgange 

tillader et dybere indblik i teorien omkring enactment og gør os i stand til at identificere nogle 

af de perspektiver Weick bevidst har fravalgt i sin teori.   
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3.2.5.1 Kontroltilgangen 

Denne tilgang er repræsenteret af Filley, House og Kerr (1976), som i deres artikel anser 

virksomheder som pro-aktive overfor deres omgivelser, frem for at være reaktive over for 

dem. Virksomheder forsøger på denne måde at kontrollere deres omgivelser i en større grad 

(fra: Weick, 1977: 271). Weick udfordrer dette perspektiv, da han ikke definerer 

virksomheder som aktører, der ønsker at kontrollere omgivelserne, men derimod er deres 

handlinger blot et forsøg på at reducere usikkerhed og forstå sig selv, hvilket indebærer 

retrospektivt at se og forholde sig til egne handlinger. 

Ifølge Weick, er organisationer nødt til at konstruere deres omgivelser, før de på nogen måde 

kan begynde at kontrollere dem. Måden hvorpå de kognitivt konstruerer omgivelserne, har 

derfor stor betydning for, hvor høj en grad af kontrol de efterfølgende får (Weick, 1977). 

Derudover har størrelsen på organisationen også til dels en betydning for den 

organiseringsproces der sker. Ifølge Weick (1977) er der en sammenhæng mellem størrelsen 

af virksomheden og graden af kontrol og medskabelse: 

“Unless an evolving organization is only a small part of the environment, then, its actions will 

change the selection system. As an organization increase in size, it becomes more and more 

its own selection system and finally quite literally does impose the environment that imposes 

on it. As should also be apparent, distinction between organization and environment becomes 

hopelessly blurred.” (s. 269) 

I ovenstående citat understreger Weick, at størrelsen på virksomheden også har betydning for, 

hvor stor en indvirkning den har på sine omgivelser og omvendt. I dette citat anerkender 

Weick (1977) også, at der eksisterer en separat virkelighed, som virksomheder i en vis grad 

skal forholde sig til. Dog fastholder han stadig sit argument omkring den ikke-eksisterende 

adskillelse af virksomheder og omgivelserne. I analysen anser vi Mærsk og Ørsted som 

organisationer med en prægende effekt, eftersom at begge virksomheder er globale og har 

over 6000 ansatte på verdensplan. Der kan derfor argumenteres for, at disse to virksomheder 

har en størrelse, der giver dem en betydelig grad af medskabelse og påvirkning på deres 

omgivelser. 

3.2.5.2 Systemtilgang 

Denne tilgang betragter organisationer som åbne systemer og finder derfor inspiration i 

Luhmann. Katz og Kahn (1966) antager, at der er en naturlig sondring mellem organisationen 
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og dens omgivelser. Weick (1977) er kritisk over for denne antagelse, eftersom der er en 

manglende konkrethed i påstanden. Ifølge Weick (1977), kan der ikke laves en så klar 

sondring mellem organisationer og omgivelser, da disse har en konstant vekslende 

interaktion. Weick påpeger, at Katz og Kahn (1966) identificerer omgivelserne som noget 

separat og distinkt, som eksisterer uafhængigt af andre aktører og handlinger, samt som noget 

der fremstår identisk for alle (Weick, 1977: 243). Den afsluttende antagelse om, at 

omgivelserne er ens for alle, er både i strid med opgavens videnskabsteoretiske tilgange, 

socialkonstruktivismen og hermeneutikken, men også med Weicks (1979) enactmentproces. 

Socialkonstruktivismen bygger på ideen om, at virkeligheden er skabt gennem sociale 

interaktioner, og gennem forståelse og fortolkning. Hermeneutikkens kernesten er fortolkning 

og forforståelse, da vi alle fortolker og påvirkes forskelligt afhængigt af tidligere erfaring. 

Derudover er synspunktet også i strid med Weicks syn på omgivelserne generelt. Ifølge 

Weick (1977) kan man ikke se på omgivelserne som noget eksternt. Hele opdelingen mellem 

intern og ekstern diskuterer og argumenterer Weick stærkt imod (Weick, 1977: 273). Han 

argumenter for, at den eksterne verden og omgivelserne skal anskues som et tomrum, som vi 

kun kan prøve at forstå gennem en intern vinkel. Derfor anskues det interne perspektiv som 

den eneste vej til forståelsen af det eksterne. Man kan ved nedenstående citat se, hvordan 

Weick (1977) retter en skarp kritik imod organisationsteoretikere, og deres syn på 

omgivelserne som en adskilt ekstern faktor: 

“They act as if it is obvious what the environment is and where it is. Given these a priori 

certainties, what investigators tend to dismiss is the assertion that the environment is located 

in the mind of the actor and is imposed by him on experience in order to make that experience 

more meaningful. It seldom dawns on organizational theorists to look for environments inside 

of heads rather than outside of them.”  

(Weick, 1977: 274) 

Hverken Filley, House, og Kerr (1976) eller Katz og Kahn (1966) formår altså at anskue 

omverdenen som en intern skabt virkelighed, men fokuserer derimod på omverdenen som 

noget organisationer kan søge at kontrollere, eftersom at den er eksternt skabt. Piaget (1962), 

psykolog med speciale i kognitiv udvikling, koncentrerer sig i langt større grad om den 

kognitive og dermed også mere interne tilgang til enactment og forståelsen af 
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meningsdannelse (fra: Weick, 1977). Denne tilgang kan Weick i større grad spejle sig i, og vi 

vil derfor uddybe dette i det følgende afsnit. 

3.2.5.3 Kognitiv tilgang 

Ifølge Weick (1977) forstår Piaget (1962) grundtanken bag enactment, som en teori der er 

baseret på, at en organisations handlinger, er dét, som skaber dens viden. Piaget (1962) 

omtaler resultatet af enactment som ‘enacted raw data’, og formålet er herefter at omdanne 

denne data til information og viden, der er relevant for virksomheden. Det er den samme 

proces Weick refererer til i sin organiseringsmodel (Weick, 1977: 275). I forståelsen af den 

kognitive tilgang til enactment, har måden hvorpå man ser individet og dets rolle i forhold til 

meningsdannelse en stor betydning. Enactment bliver understreget som en proces, som 

individet bruger til at skabe forståelse, kognitive sekvenser og mening med: 

“The person is not a data collector, is not accumulating replicas of the environment, and is 

not copying outside events. Instead, the person is punctuating and enacting the flow of 

experience, the results of these activities being retained in a network of causal sequences or 

causal map.”  

(Weick, 1977: 275) 

I citatet understreges det, hvordan der gennem kognitive processer opbygges et netværk eller 

kort af erfaringer, som er med til at præge nye handlinger og til at opnå ny viden på både 

individuelt, men også på et organisatorisk niveau. En af Weicks hovedpunkter i dette afsnit, er 

at skabe forståelse for, hvordan enactment er fundament for al viden og meningsdannelse i 

organisationer. Uden enactment ville hverken individer eller organisationer kunne generere 

den ‘raw data’ som er et resultat af deres handlinger, og hele meningsdannelsesprocessen ville 

ikke kunne fuldføres (Weick, 1977: 277). 

3.3 Opsummering 

Nærværende kapitel har haft til formål at demonstrere, hvordan de to teoretiske ståsteder 

danner grundlag for, hvordan tilgangen til opgavens undersøgelsesgenstand vil udforme sig. 

Ved at tage udgangspunkt i CCO-perspektivet herunder særligt Montréal skolen, anerkendes 

den formative karakter, som kommunikation har i relation til organisationers konstituering. Vi 

anser her organisationer som sociale fænomener, som konstitueres gennem kommunikative 
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events, og som udspiller sig fra såvel humane som non-humane aktører. Ved at anvende 

Weicks teori (1977; 1979) kobler vi en yderligere dimension på undersøgelsen; omgivelser, 

og inddrager denne, når vi kigger på samspillet mellem organisationer og kommunikation, 

samt organisationen i sig selv. Herigennem ser vi ikke på organisationer og omgivelser som to 

separate fænomener, men fokuserer derimod på, hvordan de to samarbejder og påvirker 

hinanden gensidigt. 

De to ovenstående teorier deler centrale fokusområder, som særligt har relevans for denne 

afhandling. Ifølge Weick (1979), skal organisationer anskues som fænomener der konstant er 

i en dynamisk proces i søgen efter mening. Den overordnede titel på denne proces kalder 

Weick organiseringsmodellen, hvor virksomheder og individer i tre delprocesser med start i: 

1) enactment, 2) selektion og 3) retention forsøger at skabe mening. Weick (1979) argumenter 

for, at organisationer gennem deres handlinger er medskabere af de omgivelser, de eksisterer 

i. Disse handlinger kan f.eks. være kommunikation i både mundtlig og skriftlig form. Dette er 

i overensstemmelse med opgavens fremlagte CCO-perspektiv, der netop understreger 

kommunikationens magt og den formative rolle heraf. CCO-teorien er baseret på, hvordan 

kommunikation konstituerer organisationer, men vi vil i denne afhandling også anvende 

teorien med en ny vinkel, hvori vi anser SDG’erne (en standard) som en organisation i sig 

selv, som påvirkes gennem forskellige kommunikative events. 

Weicks (1979) teori og CCO-perspektivet har mange ligheder, men understøttes ligeledes af 

afhandlingens videnskabsteoretiske udgangspunkt, som tidligere nævnt bygger på 

socialkonstruktivismen og hermeneutikken. Især meningsdannelsen i den sociale interaktion, 

omtales af Weick som dobbelt interaktion og er tilsvarende fremtræden i CCO-forskningen, 

når der fokuseres på co-creation, som ligeledes omfavner den sociale interaktion og 

meningsforhandling der sker, når forskellige aktører orienterer sig mod hinanden. 

Dette kapitel har således defineret den overordnede teoretiske ramme, som vil danne 

grundlaget for opgavens empiriske analyse. 
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Kapitel 4 - Analyse 

I nærværende kapitel vil vi indledningsvis kort analysere, hvordan sustainability 

kommunikation har ændret sig i lyset af SDG’erne. Efterfølgende vil vi analysere, hvordan 

Mærsk og Ørsted enacter i form af forskellige kommunikative strategiske værktøjer herunder 

autokommunikation, transparens og ambitionssnak. Afslutningsvis vil vi med udgangspunkt i 

institutionel teori analysere, hvordan og hvorfor organisationer, med særlig fokus på opgavens 

casevirksomheder, over tid begynder at ligne hinanden og kommunikere på samme måde. 

4.1 Sustainability kommunikation i lyset af SDG’erne 

Enhver organisation er påvirket af, eller har en indflydelse på opnåelsen af SDG’erne. Til 

trods for at størstedelen (72%) af store globale virksomheder nævner SDG’erne i deres 

rapportering, er det stadig kun en brøkdel, der formår at integrere og handle direkte på dem. 

Med dette menes, at virksomheder stadig er i en læringsproces om, hvordan SDG’erne kan 

være med til at forbedre virksomhedens overordnede strategi, både på nuværende tidspunkt, 

men også med et langsigtet perspektiv (PwC, 2018: 7). En central pointe i forhold til 

ovenstående, handler om, hvorvidt virksomheder formår, og ikke mindst tør, at tage et mere 

konkret fokus. Særligt globale virksomheder som Mærsk og Ørsted, der opererer i flere 

forskellige lande og med tusindvis af medarbejdere, har med stor sandsynlighed enten direkte 

eller indirekte indflydelse på alle 17 SDG’er. Ser vi bl.a. på Ørsteds sustainability rapport fra 

2017 har virksomheden rangeret alle 17 SDG’er i forhold til, hvor stor en indflydelse 

virksomheden har på hver enkelte, hvorimod der et overvejende fokus på tre SDG’er i Ørsteds 

sustainability rapport fra 2018 (Ørsted SR, 2017: 2; Ørsted SR, 2018: 2). Denne udvikling 

spurgte vi Charlotte Ersbøll ind til: 

  

“Der kommer mere og mere fokus. Og det er dér, hvor man kan sige, at det er med til at gøre 

det mere strategisk. For man kan sige, at hvis man skal arbejde strategisk, så er man også 

nødt til at vælge noget fra.” 

(Lydfil 1: 12.33) 

  

Denne udvikling og det omtalte fokus på prioritering bliver ligeledes understreget hos PwC 

(2018) og KPMG (2018), samt i SDG Compass rapporten (2018) udsendt af UN Global 

Compact, som alle har til formål at udforme guidelines til, hvordan virksomheder kan arbejde 
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strategisk med SDG’erne. De understreger alle, at for at kunne arbejde mest succesfuldt og 

strategisk med SDG’erne er det vigtigt at implementere dem som en del af kerneforretningen. 

Med andre ord skal sustainability inkorporeres i alle funktioner af organisationen, og 

SDG’erne skal være en naturlig og indtænkt del af virksomhedens overordnede 

forretningsstrategi (PwC, 2018: 12; KPMG, 2018: 4; UNGC, 2015: 5). Denne udvikling 

belyser en af de centrale elementer, der adskiller den sustainability dagsorden, der herskede 

inden SDG’erne kom og som Charlotte Ersbøll beskriver yderligere: 

  

“Verdensmålene og virksomhedernes engagement har været med til at trække bæredygtighed 

meget tættere over på kerneforretningen - på det helt centrale i virksomheden, hvor det 

tidligere var meget mere et spørgsmål om CSR, som var meget parkeret udenfor forretningen 

og hvor det var noget man gjorde for at være en god samfundsborger.” 

(Lydfil 1: 01.54) 

  

Det er ifølge SDG Compass rapporten ikke tilstrækkeligt at anskue virksomhedsansvarlighed 

som et filantropisk apparat, som opererer sideløbende med forretningen. Det er derimod i 

skæringspunktet mellem strategi og sustainability, at virksomheder kan gøre en reel forskel i 

opnåelsen af visionen bag SDG’erne, og samtidig udnytte det innovationspotentiale de 

ligeledes indebærer (UNGC, 2015: 21). SDG’erne forstærker derfor en allerede eksisterende 

tendens, hvor vi ser, at virksomheders ‘license to operate’ i høj grad afhænger af deres aktive 

rolle i forhold til både sociale og miljømæssige udfordringer, hvilket yderligere understøttes i 

virksomhedernes evne til at integrere sustainability som en del af kerneforretningen (Lydfil 1: 

02.23). Virksomheder bliver mødt af en forventningsfuld og informeret omverden, hvilket 

dermed tvinger dem til ikke blot at rapportere på disse områder, men at integrere bl.a. 

SDG’erne i virksomheders overordnede strategi for at bibeholde deres ‘license to operate’ 

(Christensen, Morsing & Cheney, 2008: 18). 

  

Både Mærsk og Ørsted er frontløbere i Danmark når det kommer til sustainability 

kommunikation, som siden 2015 også indebærer integreringen af SDG’erne. De to 

virksomheder har i deres sustainability rapporter fra 2018 også taget nogle meget bevidste 

valg i forhold til et mere konkret SDG-fokus, som også fremgår af nedenstående citater:   
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“[....] der er kun nogle få stykker (SDG’er), hvor vi (Mærsk) kan sige, at her kan vi virkelig 

gøre en forskel.”  

(Lydfil 3: 15.24 - Parenteser indsat) 

  

“Det er vigtigt for os (Ørsted) at kunne sætte handling bag og fortælle, at det er ikke bare 

noget vi putter ind (SDG’erne) for at putte det ind (i rapporterne), men det er fordi, vi har 

noget, vi gerne vil sige med det.”  

(Lydfil 2: 11.58 - Parenteser indsat) 

  

Når virksomhederne vælger at prioritere og fremhæve specifikke SDG’er i deres 

sustainability rapporter, kan denne bevidste og strategiske handling ses som et eksempel på 

enactment. Når SDG’erne får en primær kommunikativ rolle i rapporterne, er denne handling 

med til at forme virksomhedernes forståelse af sig selv og sin omverden. Samtidig forstærker 

handlingen over for virksomheden selv samt dens omverden, at SDG’erne er forbundet til 

virksomhedens kerneforretning og den overordnede forretningsstrategi. Forskellige 

kommunikationsstrategier kan ligeledes anses som eksempler på enactment udført af Mærsk 

og Ørsted, og netop dette analyseres i det følgende. 

4.2 Kommunikationsstrategier som enactment 

I denne del af analysen vil vi argumentere for, hvordan Mærsk og Ørsted enacter på 

forskellige måder gennem virksomhedernes sustainability rapporter fra 2018. Med andre ord 

vil vi analysere tre udvalgte kommunikationsstrategier bestående af autokommunikation, 

transparens og ambitionssnak. De tre kommunikationsstrategier vil alle lede videre til 

yderligere koncepter og teorier, som kort vil blive redegjort for undervejs. Løbende i analysen 

anvendes besvarelserne fra de tre ekspertinterviews, udvalgte konsulentrapporter, samt 

inddragelsen af konkrete eksempler fra de to virksomheders sustainability rapporter til at 

underbygge vores argumentation. Vi vil hovedsageligt fokusere på Mærsk og Ørsteds 

rapporter fra 2018 som reference til brugen af de forskellige kommunikative værktøjer. De 

kommende afsnit har dermed til formål at analysere de udvalgte kommunikationsstrategier i 

virksomhedernes sustainability rapporter, men derudover vil nærværende del af analysen også 

bidrage til diskussionen om, hvordan virksomhedernes kommunikation er med til at præge 

forståelsen og kommunikationen om SDG’erne. 
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4.3 Autokommunikation 

Dette afsnit har til formål at analysere, hvilken betydning en sustainability rapport har særligt 

internt i virksomheder, samt hvordan kommunikationen i rapporterne i høj grad er rettet mod 

virksomheden selv som led i en selvforstærkende strategi. SDG’erne har været med til at 

understrege vigtigheden af, at virksomheders sustainability agenda ikke er noget som 

udelukkende eksisterer i separate afdelinger, men er integreret i hele organisationen. 

Inklusionen af alle medarbejdere er dermed blevet et succeskriterium i denne agenda og i 

kampen mod verdens udfordringer defineret af SDG’erne (PwC, 2018: 28). Det skal dog 

pointeres, at medarbejderne blot er én ud af mange stakeholdere med interesse i sustainability 

rapporten, og det er derfor også relevant at inddrage en analyse af, hvilke andre stakeholdere 

virksomhederne skal forholde sig til. Vi vil således delvist argumentere for, hvordan 

virksomhederne gennem autokommunikation søger at præge medarbejdernes interne 

forståelse og holdning til SDG’erne, men også hvordan eksterne stakeholdere kan påvirkes 

gennem kommunikationen fremført i sustainability rapporterne.  

4.3.1 Introduktion til autokommunikation 

Denne del af analysen vil tage udgangspunkt i teorien om autokommunikation oprindeligt 

fremlagt af Lotman (1977), som er videreudviklet i tekster af blandt andet Christensen (2018) 

og Morsing (2006). Ifølge Lotman (1977), kommunikerer alle institutioner, individer og 

kulturer med sig selv, selvom de henvender sig til andre publikummer i deres kommunikation 

som f.eks. ved udgivelsen af en sustainability rapport (fra: Christensen, 2018: 1). Teorien 

bygger derudover også på ideen om, at organisationers identitet skabes og kultiveres gennem 

kontinuerlige kommunikationsprocesser med og om sig selv. Det kan med andre ord forstås 

som en dynamisk proces, hvori virksomhederne gennem deres sustainability kommunikation 

er medskabere af virksomhernes egen identitet og selvforståelse (Christensen, 2018: 1). Både 

Weick (1977; 1979), Morsing (2006) og Christensen (2004; 2018) deler Lotmans (1977) 

forståelse af virksomhedernes kommunikation til sig selv, og har ligeledes påpeget dette i de 

respektives forskning. Blandt andet skriver Christensen (2004) i sin artikel “Det forførende 

medie - Autokommunikation i markedsføring”: 

  

“Autokommunikation gør det muligt for virksomheden at benytte ‘dialogen’ med omverdenen 

til at bekræfte og vedligeholde sig selv. Virksomheder taler ofte med sig selv gennem deres 
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eksternt rettede kommunikation, og at de i kraft af deres eksternt rettede kommunikation i vid 

udstrækning skaber deres egne omgivelser.” 

(s. 15) 

  

Christensen (2004) argumenterer for, at autokommunikation har en selvopfyldende effekt for 

virksomheder, da en sådan kommunikation kan skabe engagement hos medarbejderne (s. 18). 

Da opgaven ikke anser kommunikation ud fra et transmissionsperspektiv, anerkendes det 

samtidig, at der ved alle kommunikative events vil være mulighed for uenighed eller 

forhandling af betydningen eller formålet med disse, da sådanne ikke kan fastlåses af 

afsenderen. Dermed er den mening, som opstår gennem den kontinuerlige proces af 

kommunikation, ikke nødvendigvis i overensstemmelse med den mening, som var tiltænkt 

hos den afsendende aktør. Linket mellem autokommunikation og virksomhedernes 

meningsdannelse, herunder også medarbejdernes, analyserer vi nærmere i det følgende afsnit i 

relation til teorier fremlagt af Weick (1977; 1979). 

4.3.2 Virksomhedernes meningsdannelse gennem autokommunikation 

Weick (1977) understreger i sin artikel “Enactment Processes in Organizations”, hvordan 

virksomheder bruger kommunikation til at tale med sig selv, i søgen efter at forstå sine 

omgivelser og virksomhedens egen identitet: 

  

 ”Organizations talk to themselves in order to clarify their surroundings and learn more 

about them. These soliloquies frequently are closed systems. Organizations examine 

retrospectively the very displays that initially they created as pretexts for sensemaking.” 

(s. 282) 

  

I ovenstående citat understreger Weick (1977), at organisationer ikke blot afsender 

kommunikation til sine omgivelser, men i høj grad også kommunikerer til sig selv i et forsøg 

på at forstå og lære mere om sine omgivelser, og samtidig få en større indsigt i egne 

handlinger (s. 282). Dermed argumenterer Weick for, at virksomheder i kommunikationen til 

dem selv påbegynder en meningsdannelsesproces, eftersom de først opdager, hvad de egentlig 

mener, når de har sagt det og først forstår deres handlinger, når de har udført dem jf. den 

retrospektive meningsdannelse (Weick, 1977: 282). Dette argument for meningsdannelse er 
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dermed i tråd med sætningen nævnt tidligere “How can I know what I think until I see what I 

say” (Weick, 1977: 279). 

  

Når en organisation kommunikerer til sig selv, er det også en form for enactment, som kan 

karakteriseres som autokommunikation. Med udgangspunkt i Weicks teori (1977; 1979), kan 

vi med fordel argumentere for, at en sustainability rapport er et eksempel på en 

meningsdannelsesproces for både Mærsk og Ørsted. Dette kan f.eks. ses ved den specifikke 

kommunikation om SDG’erne, hvor virksomhederne først selv får en større forståelse for 

deres handlinger, når de retrospektivt ‘ser’, hvad de har afsendt. I denne proces udvikler 

virksomhedernes forståelse af SDG’erne sig i takt med at de kommunikerer om dem.   

  

En sustainability rapport har mange forskellige funktioner for globale virksomheder som 

Mærsk og Ørsted. Dog er begge virksomheder meget bevidste om den interne betydning, som 

deres sustainability rapporter har i de respektive organisationer. Uanset hvordan man anskuer 

en organisation, vil medarbejderne altid være kernen og grundstenen for at en organisation 

kan eksistere og fungere. Anders Kirkeby Larsen fra Ørsted siger: 

  

“Internt har den (sustainability rapporten) også en rigtig stor betydning. Vi udleverer den til 

alle medarbejdere, der har lyst til at læse den, til alle i organisationen og i alle de markeder 

vi er i.” 

(Lydfil 2: 02.59 - Parentes indsat) 

 

Ørsted har tiltro til, at sustainability rapporten har stor indflydelse på medarbejdernes 

identificering med virksomheden og på fællesskabsfølelsen medarbejderne imellem. Når en 

virksomhed udsender en sustainability rapport, hvori SDG’erne spiller en markant rolle, samt 

hvori flere afsnit er tydeligt dedikeret til medarbejderne på baggrund af emner og udtalelser, 

er dette med til at påvirke medarbejdernes holdning til deres arbejdsplads, da de ser, hvilke 

værdier deres arbejdsplads værner om. Derudover kan sustainability rapporten øge 

medarbejdernes kendskab til SDG’erne, eftersom SDG’erne bliver mere integreret og synlige 

i sustainability rapporterne. Ifølge Morsing (2006) kan virksomhedens ambitioner, ligeledes 

påvirke medarbejdernes personlige ambitioner, da des mere positivt virksomheden fremstår 

overfor dens medarbejdere, des mere positive og ambitiøse medarbejdere får virksomheden 

(s. 173). Når virksomhederne italesætter SDG’erne som en del af deres sustainability strategi i 
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rapporten, men også på adskillige andre medier og platforme, er dette med til at påvirke en 

fælles forståelse medarbejderne imellem. Weick (1979) argumenterer for, at den interne 

gruppedannelse opstår i en dobbelt interaktion mellem medarbejdere, og resulterer oftest i en 

sammensmeltet forståelse for et emne, som i dette tilfælde er SDG’erne. Derudover kan den 

sammensmeltet forståelse ligeledes påvirke medarbejdernes opfattelse af den organisation, de 

arbejder i (Weick, 1979: 91). Dette har en påvirkning på, hvordan medarbejderne handler, og 

det kan være med til at give dem et fælles udgangspunkt, som Weick (1979) refererer til som 

interlocked behavior.  

 

Man kan yderligere anskue virksomhedernes sustainability rapport som aktør 1 i den dobbelte 

interaktionsproces, hvorefter medarbejderne (aktør 2) forholder sig til og fortolker denne 

kommunikation. I og med at SDG’erne kun får en større rolle i sustainability rapporternes 

udformning, vil forståelsen af SDG’erne også udvikle sig i takt med forståelsen af 

sustainability rapportens overordnede indhold. Derudover får medarbejderne gennem bl.a. 

samtaler i virksomheden, en stor indflydelse på den fremtidige sustainability kommunikation, 

og har derfor en aktiv påvirkning tilbage på aktør 1. 

 

Denne proces understreger Lene Bjørn Serpa også, da Mærsks sustainability rapport i høj 

grad inspireres af feedback fra interne stakeholdere (Lydfil 3: 08.03). Yderligere understøttes 

denne del af analysen af opgavens socialkonstruktivistiske udgangspunkt, der ligeledes 

understreger, hvordan interaktionen mellem individer, som i dette tilfælde er medarbejderne, 

skaber nogle forskellige typeskemaer. Disse skemaer skaber rammerne for forståelsen af 

sustainability rapporten, hvilket i høj grad også inkluderer fortolkningen og formidlingen af 

SDG’erne. Den dobbelte interaktionsproces sker i det her tilfælde internt i virksomheden, 

men vi vil senere i analysen argumentere for, hvordan processen også sker på et 

interorganisatorisk niveau i relation til virksomhedernes forståelse af SDG’erne, og måden der 

kommunikeres omkring disse i sustainability rapporter. 

4.3.3 Mærsk, Ørsted og autokommunikation 

Sustainability rapporterne har også som funktion at demonstrere nogle blødere værdier 

overfor medarbejderne (Morsing, 2006: 175). Rapporterne indeholder mange forskellige 

cases, men det er ifølge Anders Kirkeby Larsen et meget bevidst valg, at Ørsted altid 

inkluderer minimum én case, som direkte omhandler medarbejderne (Lydfil 2: 05.05).  
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I Ørsteds sustainability rapport fra 2018 kommer dette også til syne i form af en hel side, der 

er dedikeret til en case om “A workplace where everyone feels acknowledged”, samt en case 

om “A healthy working life in a busy world” (Ørsted SR, 2018: 26 & 34). Denne strategi 

understøttes ligeledes af teori bag autokommunikation: 

  

“Mens den omgivende verden næppe tillægger sådanne kommunikationsformer den store 

betydning, virker de uden tvivl stærkt forpligtende for organisationen selv.” 

(Christensen, 2004: 19) 

  

Specifikke afsnit af Ørsteds sustainability rapport, som angivet i ovenstående, understøtter at 

en sustainability rapport kan anskues som autokommunikation, men samtidig vil vi også 

argumentere for, at hele rapporten og det samlede budskab kan forstås som 

autokommunikation fra virksomhederne. 

  

At en sustainability rapport på sin vis har en betydning for medarbejderne afviser Lene Bjørn 

Serpa fra Mærsk heller ikke, men hun lægger dog vægt på, at de hos Mærsk ikke ser de 

‘almindelige’ medarbejdere som den primære målgruppe for virksomhedens sustainability 

rapport (Lydfil 3: 04.20). Dette afspejles også i valget af cases i rapporten, som ikke har et 

konkret fokus på medarbejderrelevante emner (Mærsk SR, 2018). Ifølge Lene Bjørn Serpa 

skal der kommunikeres i et helt andet sprog, som er markant mere simpelt, og med et konkret 

fokus på, hvor den enkelte medarbejder kan have indflydelse på SDG’erne, end hvad der er 

tilfældet i virksomhedens nuværende sustainability rapport (Lydfil 3: 04.25). 

  

Det er vigtigt at understrege, at der er stor forskel på sproget og opsætningen af henholdsvis 

Mærsk og Ørsteds sustainability rapporter fra 2018. Som vi vil belyse afslutningsvist i dette 

delkapitel, har Ørsted en ambition om at give rapporten en ‘magasinfølelse’, hvorimod Mærsk 

har bygget virksomhedens sustainability rapport mere kompliceret og faktuelt op, dog stadig 

med en bevidsthed om, at der er mange forskellige stakeholdere med interesse i rapporten. 

Lene Bjørn Serpa nævner, at medarbejdernes forståelse og integrering af SDG’erne i deres 

daglige arbejde ikke kommer fra sustainability rapporten, men at rapporten derimod tjener et 

langt større formål i forhold til virksomhedens øverste ledelse. Lene Bjørn Serpa 

understreger: 
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“[...] de (ledelsen) læser den (sustainability rapporten) og siger, at de bliver jo også lidt stolte 

[...] så det er på den måde også noget der er med til at engagere dem.” 

 (Lydfil 3: 05.59 - Parenteser indsat) 

  

Med udgangspunkt i ovenstående citat kan man se, hvordan sustainability rapporten internt i 

Mærsk kan være motiverende og inspirerende for den øverste ledelse. Netop dét at vække en 

stolthed og skabe engagement hos medarbejderne, er noget som autokommunikations har 

mulighed for at gøre (Morsing, 2006: 172). Sustainability rapporten har dermed potentiale til 

at omfavne hele organisationen i Ørsted, hvorimod man ifølge Lene Bjørn Serpa hos Mærsk 

mere ser den primære interne modtager som værende ledelsen. 

   

Virksomhedernes sustainability rapporter skaber ligeledes nogle samtaler og holdninger på 

tværs af organisationerne, der med tiden formentlig vil fastlåse sig. Vi kan i relation til denne 

proces henvise til Weicks (1979) begreber om dobbelt interaktion og interlocked behavior, 

som vil være en naturlig proces, der sker i organisationerne, når både medarbejderne og 

ledelsen forholder sig til virksomhedernes respektive sustainability rapporter. Særligt 

medarbejdernes vigtige rolle i, at virksomhedens kommunikation omkring SDG’erne fremstår 

solid og troværdig, fremhæves også i KPMG rapporten “How to report on the SDGs”: 

  

“It’s critical that everyone in the company understands what the SDGs are, why the company 

supports them and what their personal role and accountability is in delivering the company’s 

SDG commitment. [...] It’s a complex challenge that has to be addressed cross-functionally.” 

(KPMG, 2018: 27) 

  

Forståelsen af SDG’erne skal ifølge KPMG-rapporten (2018) ske på mange forskellige 

niveauer i organisationen, hvilket er en udvikling som Lene Bjørn Serpa ligeledes pointerer 

under vores interview. Lene Bjørn Serpas personlige titel er gået fra at være ‘Head of 

Organizational Reporting’ til nu også at indebære ‘and Organizational Engagement’, hvilket 

har som formål at involvere hele organisationen i den bæredygtige strategi (Lydfil 3: 01.03). 

Derudover understreges vigtigheden af virksomhedens samlede engagement også i PwC-

rapporten “From Promise to Reality”. Her er det primære kritikpunkt af virksomhederne på 

nuværende tidspunkt at: 
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“At present, too many companies appear to be treating the SDGs as a sustainability issue 

rather than using them across their business to shape business strategy and embed them into 

operations.” 

(PwC, 2018: 27) 

  

Begge konsulentrapporter understreger dermed, at den eneste måde, hvorpå virksomhederne 

kommer til at opleve succes med SDG’erne, er ved at integrere dem i hele organisationen. Det 

er med andre ord vigtigt at alle dele af organisationen er med, og at sustainability ikke 

længere anskues som et separat CSR-område, der opererer sideløbende med forretningen, 

men derimod aktiviteter, der er tæt forbundet med kerneforretningen, som vi uddybede 

indledningsvist i analysen. 

  

CEO-udtalelserne i sustainability rapporterne er ligeledes med til at understrege, hvordan 

virksomhederne anvender autokommunikation som et vigtigt led i forhold til at engagere hele 

organisationen. Mærsks sustainability rapport indledes med et forord af CEO Søren Skou, og 

Ørsteds sustainability rapport indledes med et forord af CEO Henrik Poulsen. Disse 

indledende afsnit af sustainability rapporterne opsamler, hvilke emner der har fyldt mest i 

løbet af rapporteringsåret, og hvilke områder virksomhederne især fokuserer på i de 

respektive sustainability strategier. Begge CEO-forord indeholder direkte referencer til 

SDG’erne, hvilket også fremhæves som et succeskriterium for kommunikationen af 

SDG’erne af bl.a. KPMG. Når CEO’en italesætter SDG’erne, tillægges målene en højere 

status som dermed indikerer, at SDG’erne er et område, der er forankret øverst i 

organisationen, og er af høj prioritet hos ledelsen (KPMG, 2018: 3). 

  

I begge CEO-udtalelser er der forskellige afsnit, som bl.a. fokuserer på arbejdssikkerhed samt 

anerkendelse og mangfoldighed relateret til medarbejderne. Det er dog særligt i Ørsteds 

rapport, at der fremgår tydelige eksempler på autokommunikation i CEO-udtalelsen: 

  

“We want Ørsted to be a company where people are safe at work, and where they thrive 

professionally and personally. [...] We took important steps to strengthen our commitment to 

diversity and inclusion. [...] and we signed the UN LGBTI Standards of Conduct to reaffirm 

our commitment to be a company where everyone is acknowledged for who they are.” 

(Ørsted SR, 2018: 6) 
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CEO Henrik Poulsen nævner derudover et konkret initiativ, som er målrettet kvinder i Ørsted. 

Her opfordres der til, at flere bestræber sig på at forfølge en karriere inden for ledelse, hvilket 

har resulteret i et separat program kaldet ‘Female Spotlight’ (Ørsted SR, 2018: 6). Denne 

form for udtalelser manifesterer nogle grundlæggende værdier, som virksomheden oftest har 

brug for at demonstrere over for sig selv, som en del af dens egen udvikling samt i 

anerkendelsen af egne valg (Christensen, 2004: 21). Ifølge Christensen (2004) bliver 

offentligheden i denne sammenhæng brugt som et spejl, hvori virksomheden får sine egne 

værdier reflekteret tilbage, men hvor at selve offentligheden sjældent har den samme interesse 

i det pågældende område, som virksomheden selv.   

4.3.4 Et stakeholderperspektiv 

Selvom både Mærsk og Ørsted er bevidste omkring sustainability rapporternes interne 

betydning, er der ingen tvivl om, at rapporten også har mange betydningsfulde eksterne 

stakeholdere. Dette inkluderer andre virksomheder, fremtidige medarbejdere, 

samarbejdspartnere, NGO’er, statslige organisationer, kunder og investorer som alle er mulige 

modtagere af sustainability rapporterne, og som dermed også potentielt kan være med til at 

forme og påvirke rapporternes udfald. Globaliseringen har bl.a. medført at virksomheder i dag 

konstant skal forholde sig til en bred uhomogen stakeholdergruppe, hvilket både kan være en 

udfordring, men ligeledes en mulighed for virksomhederne (Freeman, Rubin & Moriaty, 

2010: 70). 

  

R. Edward Freeman (1984) var en af de første til at beskrive stakeholderteorien, og han 

differentierer mellem to forskellige tilgange til stakeholdere: 1) Fixed-stakes modellen og 2) 

Joint-stakes modellen. Tilhængere af fixed-stakes modellen ser hver stakeholdergruppe som 

individuel og opdelt fra de andre, hvilket også resulterer i en tilgang, der ikke fokuserer på 

fælles værdiskabelse. Som følge af denne tilgang, anerkender fixed-stakes modellen ligeledes 

ikke muligheden for, at nogen stakeholdere kan tilhøre mere end én stakeholdergruppe (fra: 

Freeman et al., 2010: 77). Joint-stakes modellen står i betydelig kontrast til fixed-stakes 

modellen, og har som navnet også antyder, et skarpt fokus på ‘joint stakes’ mellem de 

forskellige stakeholdergrupper. Man har ved denne tilgang en mere dynamisk opfattelse af 

stakeholdere, da det anerkendes, at en stakeholder kan tilhøre forskellige stakeholdergrupper 

og ligeledes besidde forskellige personlige værdisæt. Til trods for at stakeholdere kan have 

forskellige præferencer, er der mulighed for at “repositionere modsætningsforhold” og 
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derigennem udvikle en fælles interesse i en given sag (Freeman et al., 2010: 77). Da 

sustainability, herunder SDG’erne, er et aktuelt interesseområde hos ovennævnte eksterne 

stakeholdere, er en sådan ‘joint stake’ til dels etableret på nuværende tidspunkt. Dette 

forstærkes yderligere når f.eks. PwC, KPMG, FN og virksomheder i stigende grad anvender 

SDG’erne i deres kommunikation.  

 

Derudover understreger Freeman et al. (2010) vigtigheden i at inddrage sine stakeholdere i 

opbygningen af en stærkere kommunikation, og dermed også styrke efterfølgende modtagelse 

af det endelige kommunikationsprodukt (s. 76). Både Anders Kirkeby Larsen og Lene Bjørn 

Serpa udtrykte gennem interviewene, hvordan de i høj grad bruger feedback fra interne og 

eksterne stakeholdere til at forbedre kommende sustainability rapporter (Lydfil 2: 04.40; 

Lydfil 3: 05.39). Dette afspejles bl.a. i Mærsks tilbagevendende fokus på skibsopbrydning og 

Ørsteds fokus på bæredygtig biomasse (Mærsk SR, 2017: 42; Mærsk SR, 2018: 24; Ørsted 

SR, 2017: 8; Ørsted SR, 2018: 23). Begge fokusområder har stor bevågenhed blandt de 

respektive virksomheders eksterne stakeholdere. Ved at opsøge denne feedback forbedres 

virksomhedernes udgangspunkt for, at deres fremtidige kommunikation herom modtages 

mere positivt. 

  

Eksterne stakeholdere er ikke kun perifere aktører, som bidrager med feedback, men kan 

ligeledes udgøre potentielle samarbejdspartnere, som også ses i skibsopbrydning tilfældet ved 

Mærsk, som har resulteret i et multi-stakeholder samarbejde; ’The Ship Recycling 

Transparency Initiative’ (Mærsk SR, 2018: 24). Derudover fremhæver Mærsk og Ørsted 

begge i virksomhedernes sustainability rapporter, at den eneste måde, hvorpå de kan indfri 

visionerne bag SDG’erne, er ved at samarbejde på tværs af institutioner og organisationer 

(Mærsk SR, 2018; Ørsted SR, 2018). I Mærsks rapport, hvor de efter at have præsenteret 

virksomhedens overordnede ambitioner indenfor sustainability, understreges det: 

  

“All of this breakthrough innovation will have to take place in the 2020s and is more than any 

single company can do. We are committed to being a leading actor in this process, but we call 

on everyone to engage and invest in creating the needed innovation.” 

(Mærsk SR, 2018: 13) 
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Ørsted anvender ikke samme opfordrende og inspirerende tone i virksomhedens sustainability 

rapport, men informerer snarere om værdien af virksomhedens eksisterende partnerskaber, og 

et ønske om at fortsætte og videreudvikle lignende partnerskaber. Ørsted argumenterer blandt 

andet for værdien af partnerskaber i forbindelse med virksomhedens potentielle negative 

påvirkning på biodiversitet: 

  

“On all of our offshore wind projects, we work closely with regulators, NGOs and other 

stakeholders to ensure the protection and enhancement of biodiversity [...] By engaging with 

our stakeholders, we determine the best measures and actions required to protect the seabed, 

fish, marine mammals, seabirds, and plants.” 

(Ørsted SR, 2018: 25) 

  

I forlængelse heraf understreger Morsing (2006), at den eksterne opfattelse og modtagelse af 

CSR-kommunikation har en stor betydning for, hvordan medarbejderne internt i 

organisationen modtager sustainability rapporten. Morsing (2006) understreger, at hvis den 

eksterne reaktion på det kommunikative produkt (sustainability rapporten) er negativ, vil dette 

have en effekt på medarbejdernes opfattelse af både produktet, men også deres identificering 

med arbejdspladsen. Dette skyldes, at der er en stor værdi i, at man som medarbejder ønsker 

at andre anerkender ens arbejdsplads som et positivt sted, der bidrager til sociale og 

miljømæssige udfordringer (Morsing, 2006: 175).  

 

Sustainability rapporter har med udgangspunkt i ovenstående en stor betydning internt, men 

også eksternt, ikke kun i form af etableringen af partnerskaber, men også i tiltrækningen af 

nye medarbejdere. Dette nævner Charlotte Ersbøll ligeledes som en faktor, der har medført, at 

flere virksomheder i dag prioriterer at integrere SDG’erne succesfuldt i organisationen, 

hvilket bl.a. afspejles i indholdet af sustainability rapporterne: 

 

“Mange af dem (virksomhederne) fortæller at deres største motivator til det (at anvende 

SDG’erne), er evnen til at ansætte sådan nogle som jer. Fordi unge mennesker leder efter 

jobs med mening. Så på den måde har de også spottet, at hvis de skal gøre sig gældende i 

fremtiden i forhold til at tiltrække talenter, så er de også nødt til at vise, at de gør nogle af de 

her forskelle. Og det er mere end bare at putte tre verdensmål på hjemmesiden.”  

(Lydfil 1: 22.12 - Parenteser indsat) 
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En global undersøgelse fra Deloitte (2018) understreger ligeledes ovenstående pointe fra 

Charlotte Ersbøll. Virksomheders rolle i samfundet har i dag en langt større betydning, særligt 

for den yngre generation som undersøgelsen bygger på (Millennials og Generation Z født 

mellem 1983-1999). Den yngre generation forventer ikke blot at virksomheder ‘opfører sig 

ordentligt’, men at de tager et aktivt ansvar for at løse de globale udfordringer, verden står 

overfor (Deloitte, 2018: 2). Når virksomheder formår at imødekomme disse forventninger, 

efterlader det dem med et stærkt ‘employer brand’, som tjener følgende formål: 

  

“It encompasses the firm’s value system, policies and behaviors toward the objectives of 

attracting, motivating, and retaining the firm’s current and potential employees.” 

(Backhaus & Tikoo, 2004: 502) 

  

Employer branding har med andre ord til formål at promovere og differentiere virksomheden, 

og gøre den attraktiv som arbejdsplads både internt og eksternt. Dette understøttes af en 

undersøgelse fra Deloitte (2018), hvori de argumenterer for, at det kan betale sig for 

virksomheder at fokusere på deres medarbejdere og det generelle samfund, da en sådan 

tilgang øger virksomhedens evne til at tiltrække kompetent arbejdskraft i fremtiden samt 

fastholde de nuværende. Undersøgelsen understreger ligeledes, at virksomheder som 

fokuserer udelukkende på profitmaksimering, og hvis værdisæt ikke stemmer overens med 

den yngre generations eget, vil opleve negative konsekvenser i forhold til medarbejdernes 

loyalitet, da de vil have en større tendens til at forlade jobbet tidligere (Deloitte, 2018: 17). 

  

Mærsk og Ørsteds sustainability rapporter er et effektivt redskab til employer branding, da de 

er med til at fortælle, hvordan virksomhederne påtager sig et socialt ansvar, hvilket vi i 

ovenstående afsnit har pointeret, er af stor betydning for bl.a. nuværende og potentielle 

medarbejdere. I forlængelse heraf understreger Charlotte Ersbøll ydermere, at vi lever i en tid, 

hvor vi ikke længere kan differentiere mellem vores private og professionelle identitet (Lydfil 

1: 27.43). Dette forstærkes i Deloittes (2018) undersøgelse, som understreger vigtigheden af, 

at virksomheder agerer ansvarligt og aktivt i løsningen på globale udfordringer, da det er 

område af stor betydning for særligt den yngre generation.  
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4.3.5 Den sproglige vinkel 

Afslutningsvis er det relevant at have den sproglige udformning af sustainability rapporterne i 

mente, da denne afspejler virksomhedernes bevidsthed omkring forskellige stakeholdere og 

deres interesser. Særligt Ørsted ønsker ikke at rapporten skal blive for uforståelig eller 

kompliceret, og tilgodeser i den forstand virksomhedens brede og uhomogene 

stakeholdergruppe, og forsøger derfor at skrive i et sprog, hvor alle har mulighed for at 

forholde sig til rapportens indhold, og forhåbentligt bruge det positivt. Dette gælder både 

internt og eksternt ifølge Anders Kirkeby Larsen, der beskriver, hvordan Ørsteds 

sustainability rapport ikke skal fremstå med en for formel karakter: 

  

“Vi synes det kræver et kommunikationsmæssigt fokus at have de her 40-45 sider, der 

er forholdsvis let forståelige for de fleste, vil jeg sige. Altså det er jo ikke skrevet 

sådan helt vildt teknisk, det er skrevet på en måde så man også har en lidt 

‘magasinfølelse’.” 

(Lydfil 2: 02.29) 

  

Den uformelle sproglige karakter som fremgår af Ørsteds sustainability rapport, bekræfter at 

alle medarbejdere og ledelsen skal kunne forholde sig til kommunikationen, og understreger 

samtidig vigtigheden af den interne målgruppe. Når sproget og særligt italesættelsen af 

SDG’erne simplificeres, gøres de ligeledes mere håndgribelige for medarbejderne at anvende 

og lade sig inspirere af i deres daglige arbejde. 

   

Lene Bjørn Serpa er af en anden holdning i forhold til den sproglige udformning af Mærsks 

sustainability rapport, der som tidligere nævnt ikke ønsker at favne lige så bredt internt som 

Ørsteds rapport, og dermed har Mærsks rapport et mere teknisk sprogligt udgangspunkt. Lene 

Bjørn Serpa understreger i forlængelse heraf, at de eksterne stakeholdere som læser 

sustainability rapporten, er folk der ved, hvad de leder efter, og de kan derfor forstå et mere 

teknisk sprog. Hun refererer til dem som ’informerede stakeholdere’, hvilket stiller højere 

krav til sustainability rapportens indhold, sprog og sammensætning (Lydfil 3: 04.24). 

4.3.6 Delkonklusion 

Der hersker i dag større og mere omfattende forventninger til, hvordan virksomheder skal 

agere, samt hvilke krav de skal efterleve for at blive betragtet som en social ansvarlig 
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virksomhed. Ovenstående delanalyse har til formål at analysere sustainability rapportering 

som et eksempel på enactment, der viser sig i form af autokommunikation. Dette skyldes det 

grundlæggende element for autokommunikation, hvor virksomhederne i høj grad også 

kommunikerer til sig selv som led i en selvopfyldende strategi, når de kommunikerer eksternt.  

Når Mærsk og Ørsted udsender deres sustainability rapport, som indeholder gennemgående 

referencer og tilknytninger til SDG’erne, er der mulighed for, at virksomhederne påvirker den 

interne forståelse for virksomhedernes sustainability strategi. Denne forståelse har vi i 

analysen påvist, at være af stor betydning for blandt andet eksisterende og potentielle 

fremtidige medarbejdere.  

  

I Ørsted bliver medarbejderne anset som en vigtig stakeholder i forhold til virksomhedens 

sustainability rapport, hvorimod Mærsks interne fokus i højere grad er på den øverste ledelse. 

Dette ses bl.a. også i de respektive rapporters sproglige udformning. For at indfri visionerne 

bag SDG’erne er medarbejdernes forståelse og engagement vigtig, og kan blandt andet 

forstærkes gennem synlig interesse og tilslutning fra den øverste ledelse herunder i form af 

CEO-udtalelser. Herigennem lever både Mærsk og Ørsted op til nogle af de succeskriterier for 

indfrielsen af SDG’erne, som er defineret af UNGC (2015), PwC (2018) og KPMG (2018). 

  

Til trods for at teorien bag autokommunikation fokuserer på de interne stakeholdere, har vi i 

denne del af analysen valgt at inddrage centrale eksterne stakeholdere. Det skyldes, at den 

eksterne opfattelse af virksomhedernes omdømme har stor betydning for medarbejdernes 

identificering med virksomheden og er dermed afgørende for, hvor succesfuldt 

autokommunikationen, som fremgår i virksomhedernes sustainability rapporter, bliver. 

4.4 Transparens 

I nærværende delanalyse vil vi introducere teori om transparens fremlagt af Christensen og 

Cheney (2015), og herefter anvende denne på opgavens to casevirksomheder. Analysen har til 

formål at skabe en forståelse for, hvordan Mærsk og Ørsted gennem transparent 

kommunikation enacter, og herigennem skaber en større forståelse for sig selv og sin 

omverden. SDG’erne har bl.a. givet virksomhederne en referenceramme, hvor de kan 

forholde sig til virksomhedens aktiviteter, herunder deres positive påvirkning, men også 

potentielle negative, hvilket har en stor betydning for graden af transparens i virksomhedernes 

sustainability rapporter. Denne del af analysen vil derudover have et særligt fokus på 
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investorer og medarbejderne i undersøgelsen af, hvordan omverdenen ligger et pres på 

virksomhederne for at kommunikere mere transparent. Afslutningsvis vil vi analysere 

transparens i sustainability kommunikation med et mere kritisk udgangspunkt, og dermed 

stille spørgsmålstegn ved den reelle interesse i virksomhedernes sustainability rapporter. Vi 

vil i forlængelse heraf introducere flertydighed, som led i anvendelsen af transparens som et 

strategisk kommunikationsværktøj.  

4.4.1 Introduktion til transparens  

Kravet om at være transparent omkring virksomhedens finansielle aktiviteter har været en 

realitet i mange årtier. Forventningen fra stakeholdere om en mere transparent udlægning af 

virksomhedernes sustainability aktiviteter er derimod en tendens, der kontinuerligt udvikler 

sig, og som har tvunget virksomhederne til åbne op for mere sårbare men reelle informationer. 

Transparens er med tiden blevet en praksis, der forbindes med en klar relation til 

virksomheders stakeholdere, og deres efterspørgsel på viden, ansvarlighed og tillid 

(Christensen & Cheney, 2015; Christensen, 2002). Ydermere fremhæves tendensen for 

transparent SDG-rapportering i tidligere nævnte rapporter fra både KPMG (2018) og PwC 

(2018), hvilket Christensen og Cheney (2015) anser som en naturlig udvikling i det 

intensiverede forhold mellem stakeholdere og virksomheder (s. 72).   

 

Analysen vil være inspireret af Christensen og Cheneys (2015) tilgang til transparens, som en 

praksis med mange forskellige muligheder og udfordringer. Blot fordi en virksomhed er 

transparent, fremstår den ikke som en åben bog. Transparens skal anskues som en flertydig 

praksis, som ifølge Christensen og Cheney (2015) både producerer lys og mørke. Med dette 

menes, at transparens i sin åbne tilgang til at fremlægge informationer omkring virksomheden 

i officielle rapporter, som f.eks. en sustainability rapport, producerer lys i en metaforisk 

forstand. Ved at fremlægge informationer om f.eks. virksomhedernes uopnåede mål eller 

potentielle negative påvirkning på omverdenen, viser virksomhederne, at de også har 

udfordringer og ikke kun fremstår som organisationer, der bidrager positivt til SDG’erne. 

Samtidig understreger Cheney og Christensen (2015) den mørke side af transparent 

kommunikation. Som modtager af en officiel rapport fra store globale virksomheder, må vi 

ikke lade os snyde. Denne pointe er essentiel i forståelsen af den dobbelthed som transparens 

indebærer, især da transparens til tider forbindes med en endelig sandhed:  
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“Think of a bird that believes it is ‘seeing through’ and fails to perceive what is most 

immediately in front of it, thereby flying into a window. The empirical failure of 

perception and interpretation in this case is not unlike the confusion that results 

when organizations and their observers believe that something is completely, directly, 

and perfectly accessed.” 

(Christensen & Cheney, 2015: 77)  

 

Når vi taler om transparens generelt, herunder også i sammenhæng med sustainability 

rapportering, kan det være en udfordring for modtageren at stille spørgsmålstegn ved den 

afsendte kommunikation, eftersom det ikke kan vides, hvad der undlades. Christensen og 

Cheney (2015) argumenterer i denne forbindelse for, at yderligere information efterspørges, 

men uden egentlig at vide, hvad der ønskes i denne information. Det bliver dermed en vane at 

efterspørge transparens uden nødvendigvis at vide, om det vil være brugbart i enhver situation 

(Christensen & Cheney, 2015: 77). Derudover er det en relevant pointe, at vi som modtagere 

altid kun har delvist adgang til organisationen. Den afsendte information vil altid være 

udvalgt blandt en masse andet, hvilket betyder, at der med sikkerhed også er blevet taget et 

bevidst valg om at undlade offentliggørelsen af anden information. Dette refererer 

Christensen og Cheney (2015) til som ‘framing’ (s. 85). Denne framing vil vi være 

opmærksomme på i analysen af Mærsk og Ørsteds sustainability rapporter, samt forholde os 

til når vi senere diskuterer udfordringerne ved den transparente praksis. 

4.4.2 Virksomhedernes meningsdannelse gennem transparens  

Virksomhederne opererer som nævnt ovenfor i en omverden, hvor der er store forventninger 

til dem særligt på social- og miljømæssige områder, hvilket tydeligt også viser sig i graden af 

transparens, som der forventes af dem. Men efterspørgslen på komplet transparens, er ifølge 

Vattimo (1992) et uopnåeligt krav til virksomhederne (fra: Christensen, 2002: 164). Vattimo 

(1992) påpeger, at ingen organisation, individ eller samfund kan være fuldstændig transparent 

overfor sig selv (fra: Christensen & Cheney, 2015: 81). Denne tilgang er i overensstemmelse 

med Weicks (1979) teori om meningsdannelse og syn på omverdenen. Virksomhederne 

gennemgår kontinuerligt en meningsdannelsesproces, hvori de lærer mere om sig selv og 

deres valg. Hermed udvikler virksomheden sin delvise selvforståelse gennem transparent 

kommunikation, men vil aldrig opnå en fuld forståelse for sig selv, eftersom det er en proces, 

der aldrig ophører (Weick, 1979). Det er med andre ord gennem enactment, som i dette 
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eksempel viser sig som transparent kommunikation, at Mærsk og Ørsted lærer mere om sig 

selv, men også om den omverden de skal forholde sig til.  

 

Som nævnt tidligere i afhandlingen, er der tydelige ligheder mellem Weicks (1979) teori om 

meningsdannelse og Piagets (1962) teori om kognitive processer. Når virksomhederne 

gennem kognitive processer opbygger et kort af erfaringer i form af den transparente 

kommunikation, er dette med til at påvirke nye handlinger, samt bidrage til opnåelsen af ny 

viden på både individuelt, men også på et organisatorisk plan (Weick, 1977). Når man ser på 

transparent kommunikation som en del af virksomhedernes egen udvikling, kan sustainability 

rapporter derfor aldrig fremvise den totale sandhed, da indholdet ændres i takt med 

virksomhedens selvforståelse og udvikling.  

 

I teoriafsnittet præsenterede vi Filley, House & Kerr (1976) og Katz & Kahn (1966) som 

anskuer omverdenen som noget, organisationer kan søge at kontrollere. Men netop den 

fremlagte teori omkring transparens understreger, at organisationer ikke skal eller kan forsøge 

at kontrollere omverdenen, men derimod gennem sine handlinger er medskabere af den. 

Efterspørgslen på transparent kommunikation er som påvist stigende, og med udgangspunkt i 

opgavens socialkonstruktivistiske tilgang, vil vi argumentere for, at der gennem social 

interaktion er blevet skabt et typeskema, hvor transparens er en naturlig del af sustainability 

rapportering. Dog vil vi, ligesom Weick (1977) og Piaget (1962), ikke underkende den 

omverden, der eksisterer og hvorigennem der tillægges et forventningspres på 

virksomhedernes tilgang til sustainability kommunikation.  

 

Ideen om at en transparent kommunikation fra virksomhederne vil føre til fuld forståelse hos 

den enkelte modtager, afviser Christensen og Cheney (2015), idet at individets søgen på at 

skabe mening i den afsendte kommunikation altid vil påvirkes af det enkelte individs egen 

forforståelse, og dermed aldrig blive fortolket ens. Ifølge Duranti (1986) skal fortolkningen af 

transparent kommunikation ses som en selvreflekterende proces: 

 

“[…] interpretation is not a passive activity through which an audience is trying to figure out 

what the author meant to convey, but a self-referential process in which receivers read 

meaning into the message by importing relevant information from their own world.” 

(fra: Christensen & Cheney, 2015: 82) 
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At anskue transparent kommunikation som en selvreflekterende proces for at forstå 

interaktionen mellem virksomhederne og modtagerne af deres sustainability rapporter, er 

derfor ligeledes i tråd med opgavens hermeneutiske overbevisning. Dette understøttes 

yderligere af Weicks (1979) tilgang til meningsdannelse hos både organisationer og individer, 

som netop ser på individet som skabere af sin egen forståelse med udgangspunkt i tidligere 

hændelser. I Weicks (1979) teori sker denne delproces både i selektionsprocessen og i 

retentionsprocessen, hvor man ved hermeneutikken forklarer processen ved hjælp af den 

hermeneutiske spiral.  

4.4.3 Pres fra omverdenen skaber øget transparens  

Som tidligere nævnt er virksomheders ‘license to operate’ ikke længere kun baseret på 

profitmaksimering, men i stigende grad også et resultat af virksomhedens indsats på særligt 

det social- og miljømæssige område. Sustainability rapportering er en effektiv form for 

stakeholder dialog, hvorigennem virksomheder har mulighed for at fortælle om deres praksis 

og indsatser for disse områder, samt forsøge at fremføre et transparent image af dem selv 

(Fernandez-Feijoo, Romeo & Ruiz, 2014: 53). Hvilket niveau af transparens der bør opnås, er 

i høj grad bestemt at stakeholdernes forventninger og pres på de enkelte virksomheder og 

afhængigt af, hvilken industri de opererer i (Fernandez-Feijoo et al., 2014: 53). Der er mange 

forskellige stakeholdere med interesse i sustainability rapporter, men som vi har argumenteret 

for tidligere, jf. afsnit 4.3 Autokommunikation, er den interne stakeholdergruppe herunder 

både medarbejdere og ledelsen vigtige modtagere af Mærsk og Ørsteds sustainability 

rapporter. Foruden medarbejdere og ledelsen, vil vi ligeledes inkludere nuværende og 

potentielle investorer som centrale stakeholdere i forbindelse med sustainability rapportering, 

da det er en stakeholdergruppe med stigende interesse for virksomheders bæredygtighed og 

ansvarlighed (Kaptein & Van Tulder, 2003: 204). 

  

Medarbejdere og investorer bliver i en undersøgelse af Fernandez-Feijoo, Romeo og Ruiz 

(2014) vurderet til at være de stakeholdergrupper med den største indflydelse på graden af 

transparens i sustainability rapporter (s. 60). Der argumenteres ligeledes for, at virksomheder i 

miljø-sensitive industrier (virksomhedsaktiviteter med stor indflydelse på miljøet), som det er 

vores vurdering, at både Mærsk og Ørsted opererer i, har tendens til at være mere 

transparente, end virksomheder i ikke miljø-sensitive industrier (Fernandez-Feijoo et al., 
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2014: 60). Hvordan presset fra de to stakeholdergrupper er med til at fastslå graden af 

transparens i Mærsk og Ørsteds sustainability rapporter, vil vi analysere i det følgende.   

4.4.3.1 Investorpres og graden af transparens 

Transparens er en kvalitet ved sustainability rapportering, som er med til at forbedre forholdet 

mellem virksomheden og dens investorer (Fernandez-Feijoo et al., 2014: 53). Investorer 

begynder i stigende grad at interessere sig for sustainability området, både fordi investorerne 

selv er en del af samfundet, og har derfor ligeledes selv gavn af den bæredygtige udvikling, 

men i særdeleshed også fordi, at der er påvist en positiv sammenhæng mellem sustainability 

og den finansielle performance, hvilket naturligvis har stor betydning for investorer (Kaptein 

& Van Tulder, 2003: 204). I forlængelse heraf, fremgår det ligeledes af PwC-rapporten (2018) 

omhandlende succesfuld SDG-rapportering, at sustainability er et område af stigende 

interesse for investorer:  

 

“[...] a growing number of investors (including many of the world’s biggest banks and 

pension funds) are pushing for business to act more responsibly and to be more transparent.” 

(s. 10) 

 

Den stigende interesse for sustainability blandt investorer er dog ikke uden udfordringer. Før 

dette område kom i fokus, vurderede investorer hovedsageligt virksomheder ud fra deres 

finansielle performance baseret på kvantitative data, som fremgår af virksomhedernes 

finansielle årsrapporter. Sustainability performance er derimod stadig af overvejende 

kvalitative karakter, som skaber nogle problematikker i forhold til investorer. Foruden 

eksisterende ESG-data (Environmental Social & Governance) er der et behov for yderligere 

kvantificering af sustainability området særligt med henblik på SDG’erne. Dette vil 

muliggøre benchmarking af virksomheders sustainability performance, og dermed gøre det 

mere gennemskueligt for investorerne at vurdere det bedste investeringspotentiale (PwC, 

2018: 27).  

   

Dette er ligeledes en efterspørgsel og udvikling, som casevirksomhederne oplever. Ørsted 

nævner i virksomhedens sustainability rapport, hvordan de gennem et pilotprojekt med 

analysevirksomheden Trucost, har forsøgt at kvantificere Ørsteds positive bidrag til SDG’erne 

(Ørsted SR, 2018: 8). Dette pilotprojekt spurgte vi Anders Kirkeby Larsen ind til, hvorved 
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han nævnte, at det ikke havde været uden komplikationer. Det skyldtes, at metoden bag 

Trucosts analyse primært tog udgangspunkt i aktiviteter rettet mod ulande, og Ørsted mente 

derfor ikke, at resultatet var retvisende, da virksomheden primært opererer i den vestlige del 

af verden (Lydfil 2: 17.20). Denne udvikling mod mere kvantificering understreges ligeledes 

af Lene Bjørn Serpa, da hun fortæller, hvordan de løbende hos Mærsk arbejder hen imod 

mere kvantitative målsætninger, både fordi måleapparatet bag SDG’erne bliver mere 

sofistikeret (delmål og indikatorer), som har afledende effekt på, hvordan virksomhederne 

arbejder med SDG’erne (Lydfil 3: 36.41). Det skyldes i høj grad også fordi der er et stigende 

pres fra omverdenen:  

  

“Jeg kan også godt se, at der fra SDG-verdenen som sådan, og især fra investor-verdenen er 

et spor, der kører meget i retning af standardisering.”  

(Lydfil 3: 38.29) 

 

Lene Bjørn Serpa understreger, at en kvantificering af SDG’erne ikke kun er gavnlig for 

investorer, men er også med til at gøre det nemmere for virksomheden selv at forstå, om 

hvorvidt de indfrier deres fremlagte målsætninger, og hvordan Mærsk kommunikerer om 

disse (Lydfil 3: 39.50). Det er nærliggende at se på denne pointe i forhold til, hvilke SDG’er 

virksomhederne er mest succesfulde til at kommunikere omkring. Ud fra PwC’s kvalitetskrav 

til god SDG-kommunikation, er SDG #13 - Climate Action og SDG #7 - Clean and 

Renewable Energy, dem som klarer sig bedst (PwC, 2018: 22-23). Det skyldes, at 

virksomhederne i relation til de to SDG’er er bedst til at kvantificere indikatorer og delmål, og 

ikke mindst relatere disse til virksomhedernes sociale påvirkning (PwC, 2018: 24). PwC-

rapporten konkluderer, at dette skyldes at eksisterende rapportering inden for klima og energi 

er mere modne end andre miljø- og samfundsmæssige emner grundet internationale 

sustainability ratingbureauer som f.eks. Dow Jones Sustainability Index eller MSCI (ESG 

Research and Indexes), som i forvejen efterspørger denne type information (PwC, 2018: 24). 

Ørsted fremhæver selv virksomhedens placering/score fra diverse ratingbureauer i 

sustainability rapporten fra 2018, som understøtter PwC-rapportens (2018) konklusion om, at 

mange virksomheder allerede ligger inde med en vis mængde af kvantitativt data relateret til 

disse emner (Ørsted SR, 2018: 46).  
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Ser man på hvilken SDG, der bliver prioriteret oftest, er SDG #13 den mest prioriterede med 

hele 64% af de store globale virksomheder, som KPMG har undersøgt, nævner SDG #13 som 

værende af høj prioritet (KPMG, 2018: 15). Dette gør sig ligeledes gældende for både Mærsk 

og Ørsted. Det er nærliggende at konkludere, at dette naturligvis også skyldes, at denne SDG 

(Climate Action) favner bredt på hele klima- og miljøområdet, og kan derfor anvendes over 

en bred vifte af initiativer. I forlængelse af ovenstående, hvor vi har belyst vigtigheden af 

kvantificering, vurderer vi ligeledes, at et forklarende element for, hvorfor at SDG #13 er den 

mest anvendte, er, at det er ligeledes herunder, at der findes allerflest performanceindikatorer 

(PwC, 2018: 34). Ved at rapportere og kommunikere omkring SDG #13 har virksomhederne 

bedre mulighed for at bringe kvantitativt data i spil i de respektive sustainability rapporter til 

gavn for den stigende efterspørgsel fra investorer.  

 

4.4.3.2 Medarbejderpres og graden af transparens  

Medarbejdere er som oftest en altafgørende stakeholder for en virksomhed, som de bør 

indtænke i alle dets aktiviteter. Som nævnt i indledningen til nærværende afsnit er investorer 

og medarbejdere de stakeholdergrupper med størst indflydelse på graden af transparens i 

virksomheders sustainability rapporter. Fernandez-Feijoo et al. (2014) konkluderer ligeledes, 

at medarbejdere ikke blot er af stor indflydelse, men deres indflydelse stiger også i takt med 

størrelsen på organisationen. Det skyldes, at medarbejdere i større virksomheder er bedre til at 

organisere sig selv, og at deres mening og holdning derfor har større mulighed for at påvirke 

ledelsen (Fernandez-Feijoo et al., 2014: 58).  

 

Medarbejdernes pres på virksomheder viser sig særligt i form af forventninger. Den yngre 

generation vil have jobs med mening, og har en grundlæggende forventning om, at 

virksomheder aktivt er med til at løse de globale udfordringer, som verden står overfor 

(Deloitte, 2018). I den seneste tillidsundersøgelse fra Edelman Trust Barometer (2019) har 

man påvist en hidtil uset høj grad af tillid fra medarbejdere rettet mod deres arbejdsgiver, hvor 

hele 75% af de adspurgte har tillid til, at deres arbejdsgiver vil være medvirkende til at løse 

samfundsmæssige udfordringer (Edelman, 2019: 8). Undersøgelsen konkluderer ligeledes, at 

ud af de fire største samfundsinstitutioner; regeringer, virksomheder, medier og NGO’er, er 

det relationen til vores arbejdsgiver der har den højeste tillidsscore, hvorimod tilliden til bl.a. 

NGO’er er på 57%, og tilliden til regeringer er helt nede på 48% (Edelman, 2019: 8).   
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“People have low confidence that societal institutions will help them navigate a 

turbulent world, so they are turning to a critical relationship: their employer.” 

(Edelman, 2019: 3) 

 

Ovenstående omfavner meget sigende, hvad tillidsundersøgelsen konkluderer. Det globale 

samfund har ikke længere tillid til at traditionelle institutioner kan løfte opgaven alene med at 

klare de udfordringer, verden står overfor. Det er en erkendelse, som ligeledes blev gjort af 

FN, da de udformede SDG’erne, hvor virksomhedernes rolle og indflydelse blev anerkendt, 

hvilket de ikke tidligere havde været under the Millennium Development Goals (MDG), som 

SDG’erne har erstattet (UNAI, 2017: 2). Medarbejdernes tillid til deres arbejdsgiver skaber 

naturligvis et pres i form af forventninger, men samtidig også nogle muligheder for 

virksomhederne, hvor de gennem transparent kommunikation kan styrke relationen til deres 

medarbejdere. Hvordan denne transparente strategi fremgår af Mærsk og Ørsteds 

sustainability rapporter, vil vi analysere nærmere i det følgende.  

4.4.4 Mærsk, Ørsted og transparens 

I FSR rapporten “De 50 største virksomheders rapportering om samfundsansvar” (2018) 

fremhæves vigtigheden i, at virksomheder i dag tør fremlægge den uspolerede side af 

organisationen, og dermed i sustainability rapporten belyse uopnåede målsætninger eller de 

konkrete negative påvirkninger, virksomheden har haft det forgangne år:  

 

“Danske virksomheder skal gå forrest med transparent og pålidelig rapportering om deres 

samfundsansvar og bidrag til FN’s verdensmål for at øge tilliden til at virksomhedernes CSR-

arbejde resulterer i reelle fremskridt og bæredygtig udvikling.”  

(FSR, 2018a: 1) 

 

Den transparente tilgang til sustainability kommunikation er ligeledes fremtræden hos både 

Mærsk og Ørsted. I interviewene med både Anders Kirkeby Larsen og Lene Bjørn Serpa 

fremhævede de begge, hvordan den transparente tilgang, har stor betydning for sustainability 

rapporternes grad af troværdighed. Dog var Anders Kirkeby Larsen ikke tilbageholdende med 

sine udtalelser om, at det er et svært emne, særligt når man som børsnoteret virksomhed skal 

publicere sine ‘fejl’ og mindre tiltrækkende resultater (Lydfil 2: 22.50). Anders Kirkeby 

Larsen tilføjer ydermere, at det har stor værdi at kunne forklare, hvad den konkrete løsning 
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måtte være til den givne udfordring, man vælger at fremhæve. Han nævner derfor, at man 

først bør fremlægge udfordringen, når man også har en løsning (Lydfil 2: 22.04). Anders 

Kirkeby Larsen understreger derudover, hvordan offentliggørelsen af mere sårbar information 

kan have en potentiel negativ påvirkning på virksomhedens aktiekurs og dermed negativ 

konsekvens for deres investorer. Men med udgangspunkt i tidligere afsnit omhandlende 

investorpres, har vi kunne analysere os frem til en øget interesse fra investorernes side for en 

mere transparent praksis, trods den risiko som Anders Kirkeby Larsen påpeger. 

 

I Ørsteds sustainability rapport fra 2018 fremgår et afsnit omkring havvindmølleparker i 

USA, herunder den potentielle negative påvirkning, som opførelsen af disse kan have på de 

lokale fiskeres levebrød. Samtidig fremlægges en klar ambition for, hvordan Ørsted vil 

håndtere disse risici, samt hvilke initiativer der er blevet taget, både i form af officielle 

partnerskaber, men også den konkrete inddragelse af de lokale fiskere i projektet: 

 

“It is essential that our offshore wind farms do not impact the livelihood of the fishermen and 

that we can have a good mutual understanding. [...] We also have fishermen onboard survey 

vessels when we do site investigations, so they can serve as a liaison between the fishing 

industry and our surveying activities.” 

(Ørsted SR, 2018: 12) 

  

Kommunikationen i Ørsteds sustainability rapport formår i ovenstående eksempel at leve op 

til Anders Kirkeby Larsens udtalelse, om at kunne håndtere virksomhedens udfordringer, og 

have en konkret løsning på dem. Denne tilgang til udfordringer fremføres flere gange i 

Ørsteds rapport, hvor bl.a. det uopnåede mål om at få flere kvinder i ledelsen berøres (Ørsted 

SR, 2018: 20). Der er i Mærsks sustainability rapport fra 2018 ligeledes tydelige eksempler på 

transparent kommunikation. Ydermere vandt Mærsk CSR-prisen i 2018 på baggrund af deres 

sustainability rapport fra 2017, hvor den transparente tilgang ligeledes blev fremhævet i 

dommerpanelets vurdering: 

 

“Rapporten skildrer på en transparent og velbalanceret måde virksomhedens udfordringer i 

forbindelse med omstillingen af forretningen samt hvilke risici og muligheder i forhold til 

CSR, som følger heraf. [...] A.P Møller Mærsk er dygtig til at beskrive, hvordan de agerer på 

de områder, hvor det gør ’rigtig ondt’.” (FSR, 2018d) 
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Den anerkendte transparente tilgang i Mærsks sustainability rapport fra 2017, er noget som 

går igen i rapporten fra 2018. Allerede i CEO-udtalelsen af Søren Skou, åbnes der op for et 

sårbart emne som medarbejdersikkerhed og dødsfald. I 2018 havde Mærsk en ambition om, at 

der ikke skulle være nogle dødsulykker, hvilket på ingen måde blev imødekommet eftersom 

syv personer desværre mistede livet under Mærsk aktiviteter:  

 

“In 2018 we experienced seven fatalities, and my Executive Board colleagues and I are 

deeply distressed by this. [...] We have established a corporate safety function and levels of 

both leadership and employee engagement in safety. ” 

(Mærsk SR, 2018: 3) 

 

Udtalelsen omkring sikkerhed kan både anses som et eksempel på autokommunikation, der 

ligeledes kan karakteriseres som en spejling i offentligheden, der har til formål at overbevise 

organisationen selv om, at dette område skal forbedres i fremtiden (Christensen, 2004: 21). 

Det, at CEO Søren Skou italesætter et så åbenlyst sårbart emne, har også stor betydning for 

medarbejderne internt hos Mærsk. Som tidligere påpeget, er medarbejdernes tiltro til deres 

arbejdsgiver højere end nogensinde før, og 76% af de adspurgte i Edelmans Trust Barometer 

(2019) forventer, at CEOs ikke blot italesætter udfordringer, men at de viser deres personlige 

engagement og dedikation. En forventning som CEO Søren Skou i form af ovenstående citat 

imødekommer til fulde, da man tydeligt fornemmer et personligt engagement i udtalelsen. 

Derudover er udtalelsen et tydeligt eksempel på en transparent kommunikationsstrategi, da 

citatet viser, hvordan at dødsulykkerne italesættes, men samtidig efterfølges udtalelsen med 

en handlingsplan, der derudover uddybes i en separat case i rapporten (Mærsk SR, 2018: 28-

29). Netop det at virksomhederne ikke blot italesætter en udfordring, men opfølgningsvist har 

gjort sig konkrete overvejelser om den fremtidige handlingsplan på det specifikke område, 

fremhæves som en udvikling i kommunikationen, der genererer positiv respons hos 

dommerpanelet for CSR-prisen (FSR, 2018d). 

 

Et andet sted hvor den transparente kommunikation kommer til syne i Mærsks sustainability 

rapport er, når de i en opsamlende rubrik, hvori der fremgår et punkt der hedder “2018 targets 

met?”, tydeligt viser virksomhedens uopnåede mål. Hvorvidt målene er indfriet, illustreres 

grafisk med enten en fuld cirkel (in full), en halvcirkel (partly) eller en tom cirkel (not met). 

Det bliver derfor meget eksplicit, når halvcirklen fremgår på syv ud af de 11 fremlagte cases i 
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rapporten, at der er flere målsætninger, som virksomheden ikke har kunne indfri til fulde 

(Mærsk SR, 2018: 23). Denne åbenhed giver et indtryk af, at Mærsk har et stort fokus på at 

kommunikere transparent, og at virksomheden har taget et bevidst og velovervejet valg om at 

vise en mere sårbar, men også reel side af organisationen, hvilket Lene Bjørn Serpa også 

bekræfter gentagne gange under interviewet.  

 

Et andet eksempel på transparens i Mærsks sustainability rapport fremhæves i det bevidste 

valg om endnu en gang at inddrage casen om skibsopbrydning i Alang, Indien (Mærsk SR, 

2018: 24). Mærsk har været udsat for massiv kritik i medierne, som blandt andet indebar 

påstande om dårlig medarbejdersikkerhed samt beskyldninger om, at virksomheden ikke 

overholdt sikkerheds- eller miljøstandarder mm. (Mandrup, 2018). Lene Bjørn Serpa 

pointerer at inddragelsen af netop Alang casen var et meget bevidst valg at have med, og 

tilføjer ligeledes, hvordan sustainability rapporten giver Mærsk en mulighed for at komme 

med deres side af sagen. I stedet for at undgå sagen om Alang fremhæves den i et forsøg på at 

fjerne tvivl og derigennem opbygge endnu større tillid til stakeholderne og den generelle 

omverden (Lydfil 3: 31.05).  

 

Dertil fremhæver FSR-rapporten (2018a) relevansen af virksomhedernes 

væsentlighedsvurdering. Både Mærsk og Ørsted sætter meget plads af til dette i 

virksomhedernes sustainability rapporter, hvilket ifølge FSR er en vigtig del af udviklingen i 

CSR-rapportering:  

 

Det (væsentlighedsvurderingen) vil øge transparensen om virksomhedens tilgang og vil 

bidrage til at gøre rapporteringen mere strategisk, integreret og fremadrettet. Desuden øger 

det tilliden til virksomhedens CSR-arbejde at være åbne om de udfordringer, som 

virksomheden står overfor.” 

(FSR, 2018a: 5 - Parentes indsat) 

 

I Ørsteds sustainability rapport bruges væsentlighedsvurderingen bl.a. til at argumentere for 

udformningen af de forskellige sustainability programmer, samt som værktøj til at identificere 

og adressere nye forventninger og samfundsmæssige udfordringer, som kan have indflydelse 

på virksomhedens aktiviteter (Ørsted SR, 2018: 41). Derudover anvender Ørsted omtalte 

afsnit til at eksplicitere, hvilke samfundsmæssige udfordringer som virksomhedens 



Side 72 af 117 
 

sustainability programmer ikke forholder sig til. Gennem denne transparente kommunikation 

imødekommer Ørsted et muligt kritikpunkt i stedet for at risikere negativ respons fra eksterne 

stakeholdere. Det viser samtidig en åbenhed, hvor virksomheden ikke er bange for at 

anerkende dens mangler og udfordringer, og hvor de aktivt har valgt visse områder fra som 

ved Ørsted bl.a. omhandler deres forbrug af vandressourcer (Ørsted SR, 2018: 42). 

 

Ifølge Charlotte Ersbøll, ser man allerede langsomt resultaterne af, at virksomheder som 

Mærsk og Ørsted tør være transparente og autentiske i deres sustainability kommunikation, 

eftersom at denne tilgang spredes i de respektive virksomheders økosystem (Lydfil 1: 30.01). 

Denne transparens som fremgår af alle ovenstående eksempler fra virksomhedernes 

sustainability rapporter kan karakteriseres som det ‘lys’, Christensen og Cheney (2015) 

beskriver i teorien omkring transparens. Dog er vi opmærksomme på, at der ligeledes altid vil 

være en mørk side, da den udsendte kommunikation vil være på baggrund af en bevidst 

handling. Som nærværende afsnit har påvist, er transparens en vigtig strategi for udviklingen 

af sustainability kommunikation, men vi vil i næste afsnit forholde os lidt mere kritisk til 

strategien og analysere nærmere, hvordan komplet transparens ikke nødvendigvis er det 

endegyldige mål, som sustainability kommunikation skal bevæge sig hen imod.  

4.4.5 Udfordringer ved transparens 

Transparent kommunikation kan hjælpe virksomheder med at italesætte udfordringer og 

derigennem fremlægge mindre positive sider af virksomhedernes aktiviteter, og dermed øge 

tilliden til sustainability rapportering og organisationen i sig selv. Dog understreger 

Christensen og Cheney (2015) at transparens heller ikke må misforstås, og dermed krediteres 

for at tjene et formål, der reelt ikke eksisterer: 

 

“Interestingly, however, external audiences may not care for such unrestricted 

communication. [...] Except for few professional audiences (e.g. pressure groups) that clearly 

demand insight into organizational procedures and practices, most people seem cynical or 

blasé about organizational attempts to create more ‘transparency’.” 

(Christensen & Cheney, 2015: 165) 

 

Mange af de rapporter der er udgivet omkring sustainability og integreringen af SDG’erne 

antager, at der er en oprigtig interesse fra både interne og eksterne stakeholdergrupper i, at 



Side 73 af 117 
 

virksomheder fremstår mere transparente i deres kommunikation (KPMG, 2018; PwC, 2018; 

FSR, 2018a; UNGC, 2015). Ifølge både Anders Kirkeby Larsen, Lene Bjørn Serpa og 

Charlotte Ersbøll er dette også en tendens, de alle har bemærket og forsøger at efterleve 

gennem deres arbejde, men ingen af de tre nævner risikoen ved at afsende for meget og for 

uoverskuelige mængder af information. Ifølge Fenster (2006) er den transparente 

kommunikation ofte for kompleks at forstå, og kræver dermed en faglig indsigt i det givne 

emne (fra: Christensen, 2002: 83). Anders Kirkeby Larsen nævnte under interviewet, hvordan 

man hos Ørsted fokuserer meget på at skrive sustainability rapporten i et letlæseligt sprog, 

hvilket også fremgår tydeligt af virksomhedens rapport fra 2018. Heri er der flere eksempler 

på, hvordan Ørsted forsøger at hjælpe læseren i forståelsen af tekniske termer ved at 

sammenligne med mere relater bare scenarier: 

 

“Annually, generation of power from our offshore wind farms help avoid the emission of 6.3 

million tonnes of CO2, equal to taking more than three million cars off the streets every year.” 

(Ørsted SR, 2018: 14) 

 

“When 2,000 trees are planted in an area comparable to a football field, only approx. 15-

20% will remain for final harvesting to be sold off to a sawmill after 60 to 70 years.” 

(Ørsted SR, 2018: 24) 

 

En anden udfordring ved den transparente tilgang er, hvorvidt at modtageren er i stand til at 

kapere den udsendte information. Ifølge Lamming, Caldwell, & Harrison (2004) udfordres 

strategien omkring transparens af teorien om ’bounded rationality’ på baggrund af 

’information overload’, som betyder, at vi som individer har en begrænset kapacitet for, hvor 

meget information vi kan kapere og forstå (fra: Christensen & Cheney, 2015: 81). Derudover 

argumenterer Lamming et al. (2004) for, at virksomheder kan anvende den transparente 

strategi til at aflede og til dels blinde modtagerne i et forsøg på at skjule forhold, som 

virksomheden ikke ønsker kommer frem (fra: Christensen & Cheney, 2015: 81). 

 

Afslutningsvis skal transparent sustainability kommunikation heller ikke nødvendigvis stå 

alene, men kan ifølge Christensen (2002), Christensen og Cheney (2015) og Eisenberg (1984) 

med fordel komplimenteres af flertydighed. At være transparent omkring udfordringer, men 

flertydig i sin løsning på at imødekomme dem, kan ifølge Eisenberg (1984) være nødvendig i 
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nutidens samfund med til tider kritiske og velinformerede stakeholdere. Med en transparent, 

men flertydig kommunikationsstrategi, bibeholder virksomheden samtidig en grad af kontrol, 

men hvor de giver stakeholderne en fornemmelse af åbenhed og dialog (Christensen & 

Cheney, 2015: 80). Flertydighed kan være udfordrende for modtageren at identificere, men vi 

vil argumentere for, at denne strategi blandt andet kommer til udtryk i følgende eksempler fra 

Mærsk og Ørsteds sustainability rapporter, når de bl.a. skriver således: “In the communities 

where we operate, we strive to meet the needs and expectations of the local population.” 

(Ørsted SR, 2018: 22) eller når Mærsk italesætter virksomhedens seneste og hidtil største 

ambition indenfor sustainability om at have nul CO2 udledning fra egne operationer inden 

2050. I begge eksempler italesættes ambitioner men uden konkrete strategier for, hvordan 

virksomhederne skal opnå målsætningerne. Med denne flertydighed får stakeholderne en 

fornemmelse af åbenhed og dialog men uden at få indsigt i konkrete handlinger som 

virksomhederne senere kan risikere at skulle stå til ansvar for.  

4.4.6 Delkonklusion  

Ovenstående delanalyse har undersøgt transparent kommunikation i Mærsk og Ørsteds 

sustainability rapporter som et eksempel på enactment. På baggrund af analysen, vil vi 

argumentere for, at transparent kommunikation er en strategi, som virksomhederne bruger 

som en del af deres meningsdannelsesproces. Vi har valgt at fokusere på investorer og 

medarbejderne i forhold til omverdenens pres, eftersom at det er blevet påvist at disse to 

stakeholdergrupper har størst betydning for graden af transparens ved sustainability 

rapportering. Dette kommer særligt til udtryk i form af investorers stigende efterspørgsel på 

kvantitativ sustainability data, samt medarbejderes forventninger til deres arbejdsgiver, som 

værende en aktiv medaktør i bekæmpelsen af de globale udfordringer, som SDG’erne også 

omfavner. Ligeledes understreges det, at transparent kommunikation har en stor betydning for 

virksomhedernes troværdighed, samt i opbyggelsen af tillid mellem organisationen og dens 

stakeholdere.  

 

I analysen af Mærsk og Ørsteds anvendelse af transparent kommunikation i virksomhedernes 

sustainability rapporter fra 2018, har vi påvist en udvikling, hvor der er fokus på at fremlægge 

de potentielle negative påvirkninger virksomhederne har på SDG’erne, samt en åbenhed 

omkring uopnåede målsætninger. Denne udvikling er til dels et resultat af SDG’ernes 

tilblivelse, og som ligeledes understreges i vejledende dokumenter fra bl.a. UNGC (2015), 
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FSR (2018a), KPMG (2018) og PwC (2018), hvor netop transparens har fået en fremtrædende 

rolle for hvad der karakteriseres som succesfuld sustainability/SDG-kommunikation. 

 

Afslutningsvis i delanalysen inddrager vi en mere kritisk vinkel til den kommunikative 

praksis omkring transparens. Heri belyser vi muligheden for at kombinere flertydighed med 

transparens, samt belyser relevante overvejelser i forhold til graden af reel interesse fra 

omverdenen og hvordan der hersker en risiko for at udsætte modtagerne for ‘information 

overload’. På baggrund af eksempler fra Mærsk og Ørsteds sustainability rapporter, kan vi 

dog konkludere at virksomhederne delvist forholder sig til nogle af de udfordringer, der kan 

opstå ved transparent sustainability kommunikation.  

4.5 Ambitionssnak 

I denne del af analysen vil vi inddrage ambitionssnak som et tredje og sidste eksempel på 

enactment fra virksomhederne af. Vi vil her anvende teorien fremlagt af Christensen, Morsing 

og Thyssen (2013), og sætte denne i relation til vores to casevirksomheder Mærsk og Ørsted. 

Afsnittet har til formål at undersøge, hvordan italesættelsen af ambitioner er en forudsætning 

for at virksomheder og hele sustainability området generelt kan udforskes og udvikles. Her 

tages der særligt højde for betydningen af SDG’erne, da dette er et relativt nyt område 

indenfor sustainability, og som vi tidligere har påpeget, et område uden klar konsensus 

omkring opnåelsen af visionerne bag SDG’erne samt kommunikationen herom. Vi vil 

ligeledes inddrage det hykleriske aspekt af ambitionssnak, og hvordan dette kan relateres til 

kommunikationen, som fremgår af Mærsk og Ørsteds sustainability rapporter fra 2018.      

4.5.1 Introduktion til ambitionssnak 

CSR-disciplinen har i overvejende grad altid været præget af en diskurs om, at der skal være 

overensstemmelse mellem tale og handling. Er der ikke overensstemmelse mellem tale og 

handling, skal dette hurtigst muligt bringes i orden for ikke at fremstå hyklerisk og blive 

anklaget for ‘green-washing’ (Schoeneborn & Trittin, 2013: 194). Det er med andre ord ikke 

nok blot at tale om, hvad virksomheder ønsker at gøre i forhold til deres samfundsansvar, 

virksomhederne skal også kunne vise, hvordan de gør det. Anskues CSR-kommunikation 

derimod med udgangspunkt i CCO-perspektivet, hvor den performative karakter af det ‘at 

tale’ anerkendes, er CSR-kommunikation dermed også en handling i sig selv. Vi kan derfor 
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ikke differentiere meningsfuldt mellem hvad en virksomhed gør og hvad de siger, fordi 

“saying is doing and because actions inevitably “speak”.” (Christensen et al., 2013: 376). 

 

Christensen et al. (2013) argumenterer for, at grundet en manglende klar konsensus omkring 

hele CSR-disciplinen, er kommunikationen herom en forudsætning for, at disciplinen kan 

udforskes, udvides og ikke mindst udvikles. Christensen et al. (2013) understreger ligeledes, 

at denne åbenhed og manglende konsensus er en fordel for hele CSR-området, hvor 

hovedargumentet går på: 

  

“[...] the many attempts to talk about CSR from a variety of positions and across social norms 

and expectations—in terms of formulating definitions, articulating ideals, laying down 

principles, contesting standards, publicizing visions, putting forward plans, etc.—have the 

potential to stimulate positive social change, even when such talk is not fully reflected in 

organizational practices.”    

(Christensen et al., 2013: 373) 

 

Denne form for CSR-kommunikation, som afspejler virksomhedernes idealer, intentioner og 

målsætninger snarere end virksomhedernes reelle handlinger, refererer Christensen et al. 

(2013) til som ‘aspirational talk’ (ambitionssnak). For denne afhandling har grundtanken bag 

ambitionssnak sin særlige berettigelse, da opgavens undersøgelsesområde er indenfor 

sustainability og særligt SDG’erne, hvor netop italesættelsen af idealer, intentioner og 

målsætninger er uundgåelige. Der vil derfor unægteligt fremgå såkaldte ‘gaps’ mellem 

virksomhedernes tale og handling, men disse gaps skal ikke nødvendigvis anskues negativt. 

Det er næsten så godt som umuligt at vurdere, hvorvidt virksomhederne kommunikerer 

omkring deres CSR-aktiviteter med det formål at ‘green-washe’ eller om det er ud fra et 

oprigtigt ønske om forandring. En sådan vurdering vil kræve, at modtageren har adgang til 

virksomhedens sande motiv, som altid vil være usynlig for omverdenen (Christensen et al., 

2013: 385). 

 

Selvom det kan være vanskeligt at vurdere om specifik CSR-kommunikation er oprigtigt eller 

ej, tjener det alligevel et formål, særligt når det kommunikeres eksternt. Når en virksomhed 

kommunikerer ambitioner og målsætninger eksternt, stiller de sig sårbare over for kritik, hvis 

ikke de formår at leve op til disse. Det skaber derfor en form for ‘creeping-commitment’, hvor 
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virksomheder begynder at handle ud fra et ønske om at nå frem til det kommunikerede mål, 

hvilket medfører en gradvis transformation af virksomhedens aktiviteter (Haack, Schoeneborn 

& Wickert, 2012: 835).  

4.5.2 Virksomhedernes meningsdannelse gennem ambitionssnak  

Når organisationer italesætter deres ambitioner, kan denne handling ligeledes karakteriseres 

som et eksempel på enactment. I de foregående delanalyser omkring autokommunikation og 

transparens har vi påvist, hvordan Mærsk og Ørsted enacter i et forsøg på at forstå deres 

omverden og sig selv. Ser vi nærmere på ambitionssnak, kan italesatte ambitioner anses som 

en måde hvorpå virksomhederne forsøger at ‘organisere’ sine omgivelser på:  

 

“Whenever an organization faces or expects changes in its surroundings it actively tries, in 

the words of Weick, ‘to unrandomize them and impose some order’ (Weick 1979: 148). By 

enforcing a specific order or logic on its surroundings—a map, a display, a strategy or a 

concept—the organization narrows its range of operational possibilities and, this way, shapes 

the environment to which it can possibly respond.”  

(Christensen et al., 2013: 375) 

 

Som tidligere nævnt er virksomheder underlagt flere standarder end tidligere samt høje 

samfundsmæssige forventninger til deres sociale ansvar. Der er altså sket markante ændringer 

i virksomhedernes omverden i form af pres og forventninger, og ved at fokusere på en konkret 

strategi eller ambition som f.eks. “0 CO2 fra egne operationer i 2050” (Mærsk SR, 2018: 12) 

eller “100% fri fra brug af kul i 2023” (Ørsted SR, 2018: 3) er virksomhederne med til at 

forme den omverden og de dertilhørende krav, som virksomhederne bliver mødt af.  

 

Derudover påpeger Christensen et al. (2013), at forskere som bl.a. Frankental (2001), 

Peterson & Norton (2007) og Rasmus & Montiel (2005), stadig er af den overbevisning, at 

italesættelsen af ambitioner relateret til CSR skal være afspejlet direkte i organisationernes 

konkrete handlinger. Der skal med andre ord være overensstemmelse mellem det som en 

virksomhed siger de vil gøre, og det som de reelt gør. Denne holdning refereres ligeledes til 

med udtrykket ‘walk-the-talk’ (Christensen et al., 2013: 380). Ovenstående perspektiv på 

ambitionssnak, som noget der altid skal efterleves her og nu, er i stor kontrast til både Weicks 

(1979) syn på, hvordan meningsdannelse opstår, samt den proces både individer og 
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organisationer er nødt til at gennemgå for at opnå en større forståelse for dem selv og deres 

omverden. Christensen et al. (2013) understreger ligeledes den læringsproces organisationer 

gennemgår, når de kommunikerer: 

 

“Talk is action too and organizations may learn from the ways they describe themselves and 

their surroundings—even when those descriptions are not fully accurate.” 

(s. 380) 

 

Weick (1979) og Christensen et al. (2013) tillægger sproget en stor betydning, eftersom de 

begge anskuer sproget som en handling, der udgør et led i virksomhedernes 

meningsdannelsesproces. Såfremt walk-the-talk tilgangen anvendes for stringent, vil man 

ifølge Weick (1979) ikke kunne drage fordel af de erfaringer, som opstår efter italesættelsen 

af bl.a. ambitioner, og dermed vanskeliggøres muligheden for at drage nytte af den 

retrospektive meningsdannelse. 

 

Derudover kan ambitionssnak bidrage til organisationers udvikling af årsagsmønstre, som de 

især anvender i selektions-og retentionsprocessen. Disse årsagsmønstre er opbygget gennem 

erfaringer, som virksomheder anvender i deres forsøg på at organisere deres omgivelser, så 

virksomheder på den mest positive måde kan forholde sig til de ændringer, der 

sker (Christensen et al., 2013: 375). Hvis virksomhederne ikke får lov til at italesætte 

ambitioner i f.eks. sustainability rapporter kan de, ifølge Weicks (1979) teori, dermed heller 

ikke udvikle sig til det bedre (fra: Christensen et al., 2013: 380).  

4.5.3 Mærsk, Ørsted og ambitionssnak  

“Be bold and be positive. [...] Ambitious targets focused on developing innovative products 

and services are inspiring and compelling for employees and shareholders alike.” 

(KPMG, 2018: 27) 

 

Denne sætning fremhæves i KPMG’s rapport (2018) “How to report on the SDGs”, hvilket 

blot er ét eksempel ud af mange, hvor italesættelsen af ambitioner er omdrejningspunktet for 

god sustainability kommunikation, men vigtigst af alt, for kommunikation der kan drive den 

bæredygtige udvikling i den rigtige retning (FSR, 2018a; KPMG, 2018; UNGC, 2015). 

SDG’erne har stor betydning for, hvordan virksomheder i højere grad italesætter ambitioner 
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eftersom de 17 mål er sat til at skulle opnås inden 2030. Man kan med andre ord argumentere 

for, at SDG’ernes langsigtede perspektiv og ambitiøse karakter medfører, at virksomhederne 

kan koble deres ambitioner til SDG’erne på en måde, som gør, at det globale samfund i højere 

grad kan forholde sig til disse ambitioner.  

 

Både Mærsk og Ørsteds sustainability rapporter bærer præg af den åbne og ambitiøse tone, 

som Charlotte Ersbøll understreger, har en stor betydning for både omverdenen, men også for 

virksomhederne selv:  

 

“[...] i og med at virksomheder som netop Mærsk og Ørsted osv. begynder at italesætte det 

(sustainability) ikke bare som sådan en nice to have, men som en del af kerneforretningen, så 

skaber det noget nyt. [...] Så når sådan nogle kæmpemæssige virksomheder som Mærsk, 

beslutter sig for at gå all in, så skaber de også et marked.”  

(Lydfil 1: 03.10 - Parentes indsat) 

 

Charlotte Ersbøll refererer her især til de erfaringer, som Mærsk har gjort sig i forbindelse 

med virksomhedens ambitiøse klimamålsætning, der ligeledes fremgår af deres sustainability 

rapport: “0 CO2 fra egne operationer i 2050” (Mærsk SR, 2018: 12). For at kunne 

imødekomme en ambition af denne karakter, kræver det, at en masse nye projekter skal 

igangsættes, hvilket skaber en ‘business case’ for mange andre virksomheder. På den måde 

skaber italesættelsen af ambitionen fra Mærsk muligheder for andre virksomheder, der kan 

bidrage til denne målsætning i form af deres forskning, teknologi mm. Ifølge Charlotte 

Ersbøll aktiveres dermed hele økosystemet omkring Mærsk, når virksomheden italesætter 

klimaambitioner, da der blandt andet i virksomhedernes indkøbsfunktioner øges en interesse 

for produkter og løsninger, som førhen ikke var interessante eller relevante for virksomhedens 

udvikling (Lydfil 1: 23.25). 

 

Det er første gang nogensinde, at Mærsk er gået ud med en klimaambition på denne størrelse, 

og det er ifølge Lene Bjørn Serpa skræmmende og motiverende på samme tid (Lydfil 3: 

25.02). Både Lene Bjørn Serpa og Charlotte Ersbøll taler under vores interviews om ‘et 

skifte’, der er sket siden SDG’erne er kommet. Dette skifte har betydet, at virksomheder 

italesætter deres ambitioner langt mere åbent end før, de sætter langsigtede mål, og de 

anerkender usikkerheden og elementet i, at de ikke har det fulde svar på, hvordan de opnår 
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målene alene. Det er ifølge Charlotte Ersbøll “et langt mere risikofyldt farvand de 

(virksomhederne) opererer i.” (Lydfil 1: 14.28 - Parentes indsat). I forhold til denne 

usikkerhed, som ligeledes er et tydeligt eksempel på effekten af en mere transparent 

kommunikation, fortæller Lene Bjørn Serpa: 

 

“Det er stort for os at italesætte et så stort mål. Og vi ved jo faktisk ikke hvordan vi når 

derhen. Vi er ikke vant til, eller, vi vil normalt helst kun gå ud med sådan nogle targets hvis vi 

har regnet os helt frem til at det her, det kan godt lade sig gøre. Det ved vi ikke med det her, 

andet end at det kommer til at kræve helt vildt meget innovation, nytænkning på alle planer 

og investeringer på alle planer.”  

(Lydfil 3: 25.58) 

 

Som Lene Bjørn Serpa påpeger, kræver klimaambitionen både nytænkning og innovation, 

hvilket også er en klar indikation på, at Mærsk ikke kun har sat denne ambition for sig selv 

som virksomhed, men for hele industrien (Mærsk SR, 2018: 12). Flere steder i Mærsks 

sustainability rapport opfordrer virksomheden direkte til, at andre virksomheder i transport- 

og logistikindustrien investerer i en grønnere fremtid, og Mærsk inviterer åbent ind til dialog 

og samarbejde frem mod dette mål: 

 

“All of this breakthrough innovation will have to take place in the 2020s and is more than any 

single company can do. We are committed to being a leading actor in this process, but we call 

on everyone to engage and invest in creating the needed innovation.” 

 (Mærsk SR, 2018: 13) 

  

Mærsk inviterer dermed sine stakeholdere ind på en anden måde end virksomheden tidligere 

har gjort, hvilket ydermere er et bevis på, at virksomheden er bevidst omkring betydningen af 

partnerskabers for nogensinde at kunne imødekomme de 17 SDG’er. Mærsk er tilmed 

opmærksomme på den påvirkning, som virksomhedens ambitioner har for andre både små og 

store virksomheder i industrien, og Mærsk påtager sig gerne denne lederrolle:  

 

 “Det er ikke kun et mål i sig selv (0 CO2 fra egne operationer i 2050), men det er også et led i 

en strategi i virkeligheden. Det er et call to action. Ved at sætte det her mål ud i 



Side 81 af 117 
 

offentligheden presser vi faktisk også resten af industrien i den retning. … Vi får ligesom 

skubbet en bold i gang.” 

(Lydfil 3: 25.00 - Parentes indsat) 

 

Ørsteds sustainability rapport er ligeledes præget af den transparente og åbne ambitionssnak, 

hvor virksomheden kommunikerer langsigtede og meget omfattende målsætninger, men hvor 

Ørsted ikke antager, at virksomheden er på denne transformative rejse alene:  

 

“We want to inspire and take real action to help meet the SDGs and make the planet a better, 

cleaner and more prosperous home for everybody.” 

    (Ørsted SR, 2018: 7) 

 

 “We want to help create a world that runs entirely on green energy by transforming the 

global energy systems from black to green.” 

(Ørsted SR, 2018: 10) 

 

Når Ørsted i ovenstående eksempler skriver, at virksomheden vil hjælpe og inspirere til en 

grønnere fremtid, italesætter de nogle ambitioner, uden at fremstå for hykleriske, da de ikke 

kun ser sig selv som centrum for udviklingen, men blot en brik i spillet blandt mange andre. 

Ørsteds overordnede ambition “A world that runs entirely on green energy” er en global 

vision, frem for værende en operationel ambition, som virksomheden selv kan opnå. Under 

denne overordnede ambition specificerer Ørsted i virksomhedens sustainability rapport, 

hvordan de konkret kan bidrage til det overordnede mål. Dette inkluderer bl.a. en ambition 

om at være 100% fri fra brug af kul i 2023, at 100% af virksomhedens forbrug af biomasse er 

certificeret bæredygtigt samt 99% eller mere af den energi virksomheden producerer er grøn i 

2025 (Ørsted SR, 2018: 3).  

 

Både Mærsk og Ørsteds tilgang til at fastlægge og italesætte globale målsætninger, er i 

overensstemmelse med anbefalingerne fra SDG Compass rapporten (2015), som er den 

officielle guide fra UNGC til, hvordan virksomheder skal handle i forhold til SDG’erne. I 

SDG Compass rapporten er der et særligt fokus på, at SDG’erne skal være med til at forme 

virksomhedernes ambitioner, eftersom de repræsenterer de 17 mest presserende udfordringer, 

som vi har på globalt plan (UNGC, 2015: 18). Når både Mærsk og Ørsted i virksomhedernes 
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sustainability rapporter indleder med hvilke SDG’er der er tættest på virksomhedernes 

kerneforretning, og derigennem klarlægger, hvordan de vil forsøge at bidrage på mest positive 

vis til disse. Hermed bliver SDG’erne centrale for virksomhedens sustainability agenda og 

dermed også afgørende for, hvilke ambitioner virksomhederne fremlægger (Mærsk SR, 2018: 

6; Ørsted SR, 2018: 2).  

 

UNGC opfordrer virksomheder til ikke kun at sætte ambitiøse og langsigtede mål for dem 

selv, men også at italesætte disse mål offentligt. Dette ekspliciteres bl.a. i SDG Compass 

rapporten, hvor ambitionssnak tillægges en stor performativ betydning, samt anses som en 

drivkraft for innovation og kreativitet (UNGC, 2015: 18). Som nævnt tidligere er det første 

gang, at Mærsk fremsætter en så omfattende klimaambition, og det har ifølge Lene Bjørn 

Serpa været et område, hvor de har kigger langt efter andre virksomheder, som i de seneste år 

har fremlagt ambitiøse målsætninger uden nødvendigvis at vide, hvordan disse målsætninger 

skulle indfries:  

 

“Det er jo første gang Mærsk er gået ud med et mål af denne her karakter, med et så 

langsigtet mål. Og det er noget som vi fra Sustainability har kigget misundeligt efter når 

andre store internationale virksomheder har lavet sådan nogle langsigtede targets. Og det er 

jo blevet mere almindeligt i dag.”   

(Lydfil 3: 23.10) 

 

Som Lene Bjørn Serpa nævner, er italesættelsen af langsigtede ambitioner blevet en voksende 

tendens blandt særligt store danske virksomheder, hvilket også understøttes af 

Erhvervsstyrelsens analyse af 24 store danske virksomheders CSR-rapportering 

(Erhvervsstyrelsen, 2018). Tendensen til at italesætte ambitiøse klimamål bekræftes ligeledes 

af Esben Lanthén, medstifter af konsulentbureauet Nordic Sustainability. Han påpeger i et 

interview med Sustain Report, hvordan ambitiøse klimamål er blevet mainstream og nærmest 

forventeligt af globale virksomheder (Hansen, 2018). Denne tendens ses ligeledes hos flere 

danske virksomheder som bl.a. Danish Crown, Arla, Grundfos og selvfølgelig afhandlingens 

to casevirksomheder, som blot er få eksempler på danske virksomheder, der offentligt er gået 

ud med langsigtede ambitiøse klimamål (CSR.dk, 2019; Landbrug og Fødevarer, 2019; Dansk 

Industri, 2019a). Udviklingen ses ligeledes på globalt plan, hvor virksomheder som H&M, 

Shell, IKEA m.fl. også følger strømmen med ambitiøse klimamål. Ifølge Esben Lanthén er 
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denne udvikling til dels kommet i forbindelse med SDG’erne, men påvirkes også af hvert 

klimatopmøde der afholdes, eftersom der til disse topmøder bliver sat fokus på virksomheder 

som værende essentielle aktører i opnåelsen af SDG’erne (Hansen, 2018). 

 

Som tidligere belyst, har ambitionssnak ligeledes en betydning internt i organisationen. En 

ambitiøs og ansvarsbevidst arbejdsplads er mere tiltrækkende for nye medarbejdere og virker 

motiverende for de eksisterende. Når vi karakteriserer ambitionssnak, som en handling der 

kan anses som selvforstærkende for virksomheden, kan det ligeledes sammenlignes med 

autokommunikation. Ifølge Christensen et al. (2013) forstærkes et ambitiøst budskab over for 

medarbejderne, når det kommunikeres af en leder (s. 380). Der argumenteres for, at det 

performative potentiale ved disse ambitioner stiger, når det kommer fra en højtstående 

relevant person i virksomheden som f.eks. en leder (Christensen et al., 2013: 382). Derudover 

understreger Christensen et al. (2013), at der i virksomheder med konkrete ambitioner for 

dem selv og deres medarbejdere, opbygges en højere grad af troværdighed.  

 

I Ørsteds sustainability rapport anvendes denne strategi for ambitionssnak som 

autokommunikation bl.a. i afsnittene omkring fleksibilitet på arbejdspladsen og diversitet, 

hvilket kan anses som emner, der har en naturlig kobling til medarbejderne, og som dermed 

også er af størst interesse for dem (Ørsted SR, 2018: 26; 33-34). Blandt andet inddrages der i 

Ørsted rapporten en udtalelse fra HR-direktøren, Hanne Blume, hvor hun understreger 

virksomhedens overordnede visioner for Ørsted som arbejdsplads, samt fremhæver Ørsteds 

åbenhed overfor diversitet i bl.a. medarbejdernes seksuelle orientering. Hanne Blumes 

udtalelse bakkes yderligere op af et billede, der demonstrerer at Ørsted under Copenhagen 

Pride Week havde udskiftet et af flagene ved indgangen til virksomhedens hovedkontor med 

det multifarvede pride-flag, som endnu et statement omkring virksomhedens åbenhed og 

inklusion (Ørsted SR, 2018: 26).  

 

Når virksomheder italesætter store ambitioner, uden nødvendigvis at leve op til disse 

ambitioner på nuværende tidspunkt, kan virksomheder risikere at fremstå hyklerisk. Men som 

tidligere nævnt, er det netop disse gaps, der motiverer både virksomheden selv, men også 

omverdenen til at opnå de ambitiøse og langsigtede mål. Ifølge Christensen et al. (2013), er 

det vigtigt, at der er en højere grad af tolerance, når det kommer til evalueringen af 

virksomheders sustainability kommunikation. En sådan tolerance vil tillade flere langsigtede 
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mål, som virksomhederne ikke nødvendigvis har svaret på lige nu, men det vil være med til at 

skabe innovation, og dermed udvikle både virksomhederne og de omgivelser, de opererer i 

(Christensen et al., 2013: 384). 

4.5.4 Udfordringer ved ambitionssnak 

På baggrund af ovenstående delanalyse synes vi at have argumentere for, at ambitionssnak er 

af stor betydning for kommunikationen af SDG’erne og sustainability området generelt. Til 

trods for vigtigheden af ambitionssnak, risikerer de virksomheder som italesætter ambitioner 

at fremstå hykleriske, hvis de ikke på nuværende tidspunkt lever op til deres egne ambitioner 

eller har svaret på, hvordan virksomheden kommer dertil. 

 

Ifølge Christensen et al. (2013) er det vigtigt at skelne mellem to forskellige former for 

hykleri. Den første form ses, når en virksomhed er involveret i f.eks. bedrageri, og bevidst 

gennem CSR-kommunikation forsøger at skjule ulovlige handlinger i virksomheden. Den 

anden form ses, når en virksomhed har en ambition om at stimulere en handling gennem sine 

egne ambitioner, og dermed forsøger at italesætte en ønsket fremtid, men som kun delvist 

eksisterer på nuværende tidspunkt (Christensen et al., 2013: 378). Et eksempel på sidstnævnte 

form for hykleri ser vi i titlen på Ørsteds sustainability rapport fra 2018: “A world that runs 

entire on green energy” (Ørsted SR, 2018). Ørsted argumenterer for, at de gør, hvad de kan, 

for at bidrage til denne ambition om at skabe en verden der udelukkende kører på grøn energi, 

men samtidig er virksomheden meget transparente omkring, at f.eks. virksomhedens 

kulforbrug er steget fra 2017 til 2018 (Ørsted SR, 2018: 20). Dette kan umiddelbart fremstå 

hyklerisk, men fordi at Ørsted kommunikerer transparent omkring denne udvikling, og 

samtidig fremlægger en række strategiske initiativer med positiv effekt på den overordnede 

ambition, får virksomhedens ambitionssnak en langt mere positiv effekt. Hykleri må derfor 

ikke automatisk associeres med noget negativt, men skal i stedet anses som en midlertidig 

tilstand, der ikke kan undgås, når virksomheder f.eks. forsøger at leve op til de forventninger, 

de bliver pålagt gennem deres omgivelser: 

 

“[...] hypocrisy is not a sin to be avoided at all cost, but an organizational obligation. Even if 

hypocrisy may be considered as just another example of loose coupling or ‘a gap between 

policy and practice’ (Bromley and Powell 2012: 3), the problem is more intricate, as this gap 

cannot, in principle, be abolished.”  
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(Christensen et al., 2013: 378) 

 

Derudover er det ligeledes vigtigt at anerkende den kontinuerlige læringsproces, når vi taler 

om både SDG’erne, men også sustainability generelt. Charlotte Ersbøll understreger, at det er 

vigtigt, at virksomheder tør udvikle sig i en mere bæredygtig retning, uden at det forventes, at 

det er den endegyldige og perfekte løsning, der præsenteres. Ethvert initiativ, som bringer os 

tættere på målet om en grønnere og bedre verden, tæller, og det er præcis den pointe og 

holdning, der ikke må underkendes af hverken virksomhederne eller deres stakeholdere:  

 

“Vi taler tit om bæredygtige løsninger, som om det ligesom var et endeligt mål, men hvis man 

ser den udvikling der er i dag, så mange af de bæredygtige løsninger vi har lige nu, det er 

bare mellemstationer. De er ikke perfekte.”  

(Lydfil 1: 24.26) 

 

Charlotte Ersbøll bruger bl.a. elbiler som et eksempel, som umiddelbart fremstår som det 

bedste grønne alternativ til benzin-og dieselbiler, men når man kigger nærmere på 

produktionen af de separate dele af bilen, så er dette på ingen måde særlig miljøvenligt. Men 

det vigtige i det her eksempel er at huske på, at elbilen på nuværende tidspunkt er et langt 

mere miljøvenligt alternativ til benzin-og dieselbilerne (Lydfil 1: 23.50). Denne til tider 

langsommelige, men kontinuerlige udvikling som virksomhederne er med til at drive, er 

vigtig og det hykleriske element i ambitionssnak skal derfor omfavnes, for det er det, som er 

med til at skabe fremskridt og forandring:  

 

“If we ignore or reject this insight and insist, at any point in time, on absolute consistency 

between talk and action, many actors would have to keep quiet, and thus lose an important 

vehicle for exploration (Weick, 1995) just as society would lose important input to the 

development of higher CSR standards.” 

(Christensen et al., 2013: 384) 

 

Desværre kan anklager og negativ respons fra bl.a. NGO’er, medier og andre aktører være 

skadelige for især små og mellemstore virksomheders (herefter SMV’er) legitimitet og image. 

Lene Bjørn Serpa forklarer under vores interview, hvordan Mærsk, som følge af italesættelsen 

af virksomhedens ambitiøse klimamål for 2050, har været udsat for kritik, men grundet deres 
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størrelse, kapacitet og erfaring, har Mærsk kunne håndtere en sådan kritik (Lydfil 3: 26.50). 

Derimod påpeger Lene Bjørn Serpa, hvordan Mærsk tydeligt har oplevet, at mindre 

virksomheder i transport- og logistikindustrien har trukket sig, og ikke turde italesætte 

sustainability ambitioner af lignende karakter af frygt for at blive kritiseret for at være 

hykleriske og utroværdige: 

 

“Nogle virksomheder, især, helt klar de små, men også mellemstore, altså nogle som ikke som 

Mærsk har de samme ressourcer at forsvare sig med, de trækker sig. Så tør de ikke gå ud med 

noget. [...] og når sådan noget sker, så holder det jo udviklingen tilbage.” 

 (Lydfil 3: 29.20) 

 

Derudover vil der ifølge Lene Bjørn Serpa altid være nogle stakeholdergrupper, som uanset 

hvad, har en kritisk holdning til når både SMV’er og store virksomheder offentliggør 

målsætninger, som de egentlig ikke har svaret på, hvordan løses. Disse stakeholdergrupper vil 

altid være der, men heldigvis mærker Mærsk en generel positiv holdning til deres 

offentliggørelse af klimaambitionen “0 CO2 fra egne operationer i 2050” (Lydfil 3: 26.40). 

SMV’erne er også en del af løsningen i indfrielsen af visionerne bag de 17 SDG’er, og det er 

derfor vigtigt, at de ikke holder sig selv tilbage af frygt for dårlig omtale (UNGC, 2015). Det 

er i lyset af dette endnu vigtigere, at store virksomheder som Mærsk og Ørsted fortsætter med 

at sætte et eksempel, hvilket kan betyde at flere SMV’er tør anvende ambitionssnak i deres 

sustainability kommunikation, fordi der bliver skabt en større tolerance for den midlertidige 

diskrepans, der kan forekomme mellem tale og handling.   

4.5.5 Delkonklusion  

Vi kan på baggrund af ovenstående delanalyse tillade os at karakterisere ambitionssnak som 

et vigtigt element i sustainability kommunikation, men også et område af stor betydning for 

indfrielsen af visionerne bag de 17 SDG’er. Ambitionssnak skal anskues som mere end blot 

en italesættelse af en virksomheds målsætninger, men derimod anerkendes for den 

performative karakter ambitionssnak har, når særligt store virksomheder offentligt italesætter 

disse. Vi ser i dag en tendens, der ikke blot handler om at have ambitiøse målsætninger, men 

at disse målsætninger også har et langsigtet perspektiv, hvor virksomheder tilmed har et større 

fokus på at opnå disse ambitioner gennem samarbejde og partnerskaber.  
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Derudover har ambitionssnak elementer af transparens og autokommunikation i sig. Vi har 

analyseret, hvordan Ørsted, ved bl.a. at anvende udtalelser fra højtstående ledere, forstærker 

sin ambitionssnak gennem autokommunikation. Dette bidrager til en selvopfyldende 

opfattelse af organisationen, og dermed bruger virksomheden ligeledes ambitionssnak i et 

forsøg på at kommunikere til sine medarbejdere gennem det offentlige rum. Ved at 

virksomhederne kommunikerer deres ambitioner gennem det offentlige rum, øges 

kommunikationens performative potentiale, da virksomhederne i højere grad skal kunne stå til 

ansvar for deres udtalelser.  

 

Delanalysen har ligeledes belyst, hvordan både Mærsk og Ørsted anvender ambitionssnak i 

virksomhedernes sustainability rapporter, samt påvist virksomhedernes bevidsthed om den 

værdi ambitionssnak har både for organisationernes egen udvikling, men også hvordan 

Mærsk og Ørsted påvirker forskellige stakeholdergrupper gennem ambitionssnak grundet 

virksomhedernes størrelse og position i de respektive industrier.  

 

Vi har afslutningsvis belyst den primære udfordring ved ambitionssnak; frygten for at fremstå 

hyklerisk. Vi har argumenteret for, at ambitionssnak gerne må have et hyklerisk element, hvis 

det er med det formål at inspirere andre og sig selv, ved italesættelsen af en ønsket fælles 

fremtid. Virksomheder skal turde italesætte ambitioner, selvom de ikke nødvendigvis ved, 

hvordan de opnå dem, og virksomheder skal turde indgå i samarbejder for at nå derhen. Vi har 

ligeledes påvist, at der hersker en udvikling hen imod mere ambitionssnak særligt hos globale 

virksomheder. Vi understreger ligeledes vigtigheden af, at kravet om walk-the-talk lettes, så 

særligt SMV’er tør italesætte ambitiøse målsætninger, uden at skulle frygte beskyldninger om 

hykleri fra en informeret omverden med stigende forventninger.  

4.6 Institutionel teori 

Analysen har indtil videre haft til formål at analysere autokommunikation, transparens og 

ambitionssnak som strategiske kommunikationsværktøjer, der fremgår af Mærsk og Ørsteds 

sustainability rapporter fra 2018. Vi har argumenteret for, hvordan disse strategier kan ses 

som eksempler på enactment, hvorigennem virksomhederne skaber mening og forståelse for 

dem selv og deres omverden. Analysen har fremvist nogle fællestræk og tendenser, som vi 

ønsker at analysere nærmere. I denne afsluttende del af analysen, vil vi undersøge, hvordan og 

hvorfor organisationer, med særlig fokus på Mærsk og Ørsted, over tid begynder at ‘ligne’ 
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hinanden og kommunikere på samme måde. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i 

institutionel teori.    

4.6.1 Introduktion til institutionel teori 

Institutionel teori beskæftiger sig blandt andet med at forstå fremkomsten, 

institutionaliseringen og etableringen af nye felter. Med stærke associationer til opgavens 

socialkonstruktivistiske udgangspunkt og CCO-perspektivet, argumenterer teoretikere inden 

for institutionel teori, at foruden teknologier og formelle strukturer, består moderne 

organisationer og virksomheder i høj grad også af værdier, forestillinger og antagelser om, 

hvordan verden ser ud, og at disse forestillinger er socialt skabte (Pedersen, 2014: 234). De 

socialt skabte forestillinger er ligeledes styrende for den måde vi organiserer og indretter 

organisationer på. Legitimitet anses som den vigtigste ressource i forhold til organisationers 

overlevelse i det moderne samfund, og indenfor institutionel teori argumenteres der for, at 

hvis først en organisation betragtes som legitim vil andre ressourcer som f.eks. investeringer 

og menneskelige ressourcer følge herefter (Pedersen, 2014: 236). En præcisering af legitimitet 

formuleres således af den institutionelle teoretiker Mark Suchman (1995): 

 

“Legitimitet er en generaliseret opfattelse af eller formodning om, at en entitets handlinger er 

ønskværdige, korrekte eller hensigtsmæssige inden for rammerne af visse socialt konstruerede 

systemer af normer, værdier, overbevisninger og definitioner.” 

(fra: Pedersen, 2014: 242) 

 

Hvad der betragtes som legitimt, afgøres i det givne ‘organisatoriske felt’, som med andre ord 

kan defineres som de omgivelser organisationen, opererer i. Det kan derfor variere, hvad og 

hvem der opfattes som legitime, alt efter de givne omgivelser (Pedersen, 2014: 238). Hvordan 

det organisatoriske felt defineres og ser ud, for særligt opgavens casevirksomheder, vil blive 

analyseret i det følgende.  

4.6.2 Det organisatoriske felt  

Begrebet organisatorisk felt henviser til det område, der afgrænser omgivelser, som den 

enkelte organisation befinder sig i. Hvilke pres og socialt skabte forventninger de enkelte 

organisationer udsættes for, og skal forholde sig til, afgrænses ligeledes af hvilket 

organisatorisk felt, de befinder sig i (Pedersen, 2014: 238). Inden for institutionel teori 
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foreligger der ingen definitiv konsensus omkring, hvad begrebet ‘felt’ indebærer udover, at 

det handler om mere end blot organisationens industri eller branche. DiMaggio og Powells 

(1983) feltbegreb er aktør- og netværksfokuseret, og afgrænser feltet til de aktører, som 

betjener en identisk teknologi, produkt eller marked (fra: Pedersen, 2014: 239). Selvom de 

fleste forskere inden for institutionel teori er enige i den generelle beskrivelse af det 

organisatoriske felt som DiMaggio og Powell (1983) har formuleret, betones der hos andre 

forskere øvrige aspekter ved ‘feltet’, som vi vurderer, har relevans for opgavens 

undersøgelsesområde. Scott (2008) fremhæver det kognitive, kulturelle og meningsdannende 

aspekt ved feltet, og at dette eksisterer på grund af et meningsfællesskab af organisationer, der 

interagerer hyppigere med hinanden end andre aktører (fra: Pedersen, 2014: 239). Dette kan 

suppleres yderligere med inddragelse af Hoffman (1999), som ser et felt som knyttet til et 

særligt emne, og som afgrænses via de aktører, der deltager i debatten om det specifikke emne 

(fra: Pedersen, 2014: 239).  

 

Med særligt udgangspunkt i Scott (2008) og Hoffman (1999) kan der argumenteres for, at 

Mærsk og Ørsted inden for særligt sustainability området, opererer i det samme 

organisatoriske felt. Som tidligere nævnt, fortæller både Anders Kirkeby Larsen og Lene 

Bjørn Serpa, hvordan de gennem forskellige netværk og konferencer finder inspiration, samt 

deltager i debatter omkring sustainability rapportering:  

 

“Vi (Ørsted) er medlem af UN Global Compact, og jeg er også med i en arbejdsgruppe i det 

regi. En SDG-arbejdsgruppe, der mødes vi mange virksomheder af forskellige størrelse 

måske 3-4 gange om året. Det plejer at være rigtig godt i forhold til at sparre.”  

(Lydfil 2: 7.27 - Parentes indsat) 

 

“[...] vi (Ørsted) er altid med i top tre over bedste sustainability rapporter, og vi vil rigtig 

gerne have prisen for den bedste rapport, men man kan jo virkelig sparre rigtig meget 

sammen med især de andre store danske virksomheder som Novo Nordisk, Mærsk, Carlsberg 

og Novozymes.” 

(Lydfil 2: 7.49 - Parentes indsat) 
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“[...] det er et UNGC-initiativ (SDG-arbejdsgruppen) men vi har i tillæg til det lavet vores 

egen, hvor vi en gang om året mødes. Efter vi alle sammen har udgivet vores rapporter, plejer 

vi også at mødes til sådan noget peer review blandt de helt store (virksomheder).”  

(Lydfil 2: 8.18 - Parenteser indsat) 

 

“for det er jo dybest set de helt store (virksomheder), vi (Ørsted) har mest til fælles, fordi vi 

arbejder med bæredygtighed på den måde, vi gør.” 

(Lydfil 2: 8.32 - Parenteser indsat) 

 

“Til det formål (at forberede rapporten) plejer vi (Mærsk) altid at få noget feedback. Både fra 

PwC som laver assurance på vores rapport, sådan det mere revisionstekniske blik, hvordan vi 

kan forbedre os. Men så plejer vi også at få noget eksternt review på rapporten fra et eksternt 

konsulentbureau, som også giver et blik på, set i forhold til andre store internationale 

virksomheder. [...] eller gennem vores peer reviews som vi har med de andre store danske 

virksomheder.”   

(Lydfil 3: 7.57 - Parenteser indsat) 

 

Som ovenstående citater understreger, indgår og deltager både Mærsk og Ørsted i flere 

forskellige netværksgrupper og workshops, som både er dannet på egne initiativer, men også 

nogle som er faciliteret gennem forskellige eksterne organisationer som bl.a. UNGC Denmark 

(UNGC Denmark, 2019). I tillæg hertil, påpeger Charlotte Ersbøll, at ved sådanne events er 

det ofte de samme virksomheder og ‘bæredygtighedsfolk’, som hun kalder dem, der er 

repræsenteret (Lydfil 1: 49.20). Foruden de mere faste netværksgrupper som bliver nævnt i 

citaterne, ser vi ligeledes en stigende forekomst af specifikke events omhandlende SDG’erne 

og sustainability rapportering generelt, som er faciliteret af konsulenthuse og 

interesseorganisationer som f.eks. KPMG, FSR og Dansk Industri (Dansk Industri, 2019b). 

Det fremgår ligeledes tydeligt af ovenstående citater, at det særligt er andre ‘store danske 

virksomheder’, som Mærsk og Ørsted finder inspiration hos, og som de bruger til sparring.   

 

Det er gennem denne socialisering, der skabes en kollektiv meningsdannelse omkring, hvad 

‘god’ og ‘succesfuld’ sustainability rapportering er, som afspejles i de forestillinger og 

forventninger, som hersker i det pågældende organisatoriske felt (Pedersen, 2014: 236). Disse 

socialt skabte forventninger og forestillinger om, hvordan man skal agere for at fremstå 
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legitimt i det organisatoriske felt, virker som krav, som organisationerne indretter sig efter. 

Denne fokusering på legitimitet tvinger en stigende grad af standardisering og ensliggørelse af 

organisatoriske praksisser og koncepter som f.eks. sustainability kommunikation, herunder 

kommunikationen af SDG’erne (Pedersen, 2014: 236). Resultatet af ovenstående skaber en 

‘institutionalisering’ af sustainability/SDG-kommunikation, som man inden for den 

institutionelle teori vil argumentere for leder til ‘isomorfi’ gennem ‘diffusion’. Hvordan denne 

udvikling skabes i det organisatoriske felt, som Mærsk og Ørsted opererer i, vil vi udbyde i 

det følgende.  

4.6.3 Diffusion       

Diffusion kan med andre ord beskrives som cirkulation og spredning af organisatoriske 

former, koncepter og praksisser på tværs af virksomheder inden for det organisatoriske felt 

(Pedersen, 2014: 236). I denne sprednings- eller diffusionsproces skelnes der mellem 

forskellige aktører: 1) producenter, 2) trendsætter, 3) rollemodeller, 4) spredere og 5) 

adoptører (Pedersen, 2014: 240).  Ser vi overordnet på sustainability kommunikation vil den 

danske regering agere ‘producent’ af denne praksis, da CSR-rapportering er et lovkrav i form 

af årsregnskabslovens §99a (Erhvervsstyrelsen, 2019). ‘Producenten’ af SDG-kommunikation 

specifikt vil derimod være FN-organet UNGC, da de er afsender/producenten af SDG’erne. I 

forhold til ‘trendsættere’ og ‘rollemodeller’ har vi argumenteret for at bl.a. Mærsk og Ørsted 

kan karakteriseres som sådanne aktører i diffusionsprocessen, da de er frontløbere inden for 

sustainability rapportering i Danmark og har vundet flere priser herom. KPMG (2018) 

understreger ligeledes i deres rapport “How to report on the SDGs”, at ved at undersøge store 

globale virksomheder, kan tendenser og trends forudsiges, da denne gruppe ofte er med til at 

påvirke, hvordan andre virksomheder vil agere fremadrettet (s. 2). Netop KPMG, PwC, 

Deloitte og andre konsulenthuse og rådgivningsvirksomheder kan betegnes som ‘spredere’ i 

diffusionsprocessen, da de fungerer som systemer, der producerer forskrifter, vurderinger, 

rådgivning og standarder for givne aktiviteter, herunder kommunikationen om SDG’erne 

(Pedersen, 2014: 238). Dette gør sig særligt gældende inden for det organisatoriske felt 

vedrørende sustainability kommunikation, som Mærsk og Ørsted opererer i, når vi taler om 

virksomhedernes sustainability rapporter. Både Lene Bjørn Serpa og Anders Kirkeby Larsen 

har flere gange givet udtryk for, hvordan de bruger konsulenthuse til sparring og feedback, og 

konsulenthusenes påvirkning på virksomhedernes kommunikation omkring SDG’erne 

kommer ligeledes til udtryk gennem de adskillige rapporter vedrørende emnet, som 
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konsulenthusene udsender. Slutteligt i diffusionsprocessen er der ‘adoptører’, som er de 

virksomheder, der adopterer praksissen (SDG-kommunikation), fordi de virksomheder, de 

sammenligner sig med, gør det, og de derfor ikke vil risikere at fremstå illegitime, ved ikke at 

gøre det (Pedersen, 2014: 240).   

4.6.4 Isomorfi 

En sådan standardisering og ensliggørelse af organisatoriske praksisser vil ifølge institutionel 

teori lede til isomorfisme, som med andre ord betyder ‘samme form’ (Pedersen, 2014: 242). 

DiMaggio og Powell (1994) udpeger tre mekanismer, der skaber isomorfi inden for 

organisatoriske felter: tvangsmæssig, mimetisk, og normativ isomorfi (DiMaggio og Powell, 

1994: 147). Tvangsmæssig isomorfi er ofte baseret på politisk indflydelse, og dermed et 

resultat af et formelt krav fra regulative institutioner, som i opgavens tilfælde ses i form af en 

lov omkring rapportering om samfundsansvar (årsregnskabslovens §99a). Denne lovgivning 

har, som vi tidligere har påpeget, specifikke krav til hvad virksomhedernes rapportering skal 

indeholde, og vil derfor have en naturlig indflydelse på graden af homogenitet i 

virksomhedernes sustainability rapporter. Tvangsmæssig isomorfi kan dog også være et 

resultat af et uformelt pres, som viser sig i form af samfundets forventninger til 

virksomhederne (DiMaggio og Powell, 1994: 147). At virksomheder i dag overhovedet 

engagerer sig i sociale- og miljømæssige aktiviteter, skyldes i høj grad den politiske og 

økonomiske globalisering (jf. afsnit 1.2 Problemfelt), som har været med til at ændre 

virksomhedernes rolle i samfundet, og dermed også omverdenens forventninger til dem. Dette 

er en pointe som understreges yderligere af både Charlotte Ersbøll og Lene Bjørn Serpa:     

 

“Man kan sige, at der er kommunikationen som sker fra virksomheder ud til verden, men så 

er der også den påvirkning som retorikken i omverdenen har i forhold til virksomhederne og 

deres måde at agere på og de krav der blive sat til dem. I forhold til de forventninger vi har til 

dem.”   

(Lydfil 1: 21.44) 

 

“Debatten bliver påvirket. Alle vores kunder begynder at snakke om det (SDG’erne). 

Myndigheder og NGO’er bruger jo de her Verdensmål som anledning til at sætte ting på 

dagsordenen og derigennem bliver de aktuelle for os (Mærsk) på en anden måde.” 
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(Lydfil 3: 19.02 - Parenteser indsat) 

 

Mimetisk isomorfi er en anden mekanisme som ofte ses i situationer, der er præget af høj 

usikkerhed, og hvor der er uklare eller abstrakte retningslinjer for, hvordan man agerer 

korrekt. I sådanne situationer, ser andre virksomheder ofte på, hvordan ‘rollemodeller’ 

opfører sig, og herefter kopieres deres adfærd (DiMaggio & Powell, 1994: 149). Usikkerhed 

og tydelige rollemodeller til imitation er derfor de klare forudsætninger for mimetisk isomorfi 

(Pedersen 2014: 243). Som tidligere nævnt, findes der er ingen klare regler eller retningslinjer 

for, hvordan virksomheder skal arbejde med eller kommunikere omkring SDG’erne, og 

virksomheder som Mærsk og Ørsted, grundet deres anerkendelse og erfaring med 

sustainability rapportering, kan derfor agere som rollemodeller for andre virksomheder. 

Imitering af andre virksomheders praksisser kan både ske bevidst ved at kigge og søge 

inspiration hos hinanden, eller kan overføres ubevidst gennem f.eks. konsulenter (DiMaggio 

& Powell, 1994: 149). Vi kan argumentere for at begge tilfælde gør sig gældende i forhold til 

SDG-kommunikation, da vi tidligere har belyst, hvordan Mærsk og Ørsted hyppigt deltager i 

netværksmøder, workshops og messer, samt virksomhedernes brug af anerkendte 

konsulentbureauer.  

 

Slutteligt er den normative isomorfi en mekanisme, som sker grundet professionalisme 

(DiMaggio & Powell, 1994: 151). Professionalisering er udtryk for medlemmerne af en 

bestemt faggruppes fælles kamp for at definere betingelserne og metoderne for udførelsen af 

deres arbejde (Pedersen, 2014: 244). Her har rådgivningsvirksomheder og konsulentbureauer 

ligeledes en vigtig rolle i form af deres forskellige rapporter, guidelines og generelle 

rådgivning omkring, hvordan virksomheder succesfuldt arbejder med SDG’erne. Men den 

helt centrale institution inden for denne mekanisme, må siges at være FN-organet UNGC, 

hvilket Charlotte Ersbøll ligeledes pointerer i det følgende:  

 

“ [...] at der hvor Global Compact kommer ind som en meget central aktør i det her, 

for det er dem som FN institution og verdens største netværk af bæredygtige 

virksomheder, det er dem som sætter den normative ramme for, hvordan man arbejder 

inden for det her felt.” 

(Lydfil 1: 39.29) 
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UNGC forsøger gennem deres kommunikation og produkter, herunder særligt SDG Compass 

rapporten (UNGC, 2015), at vejlede og guide virksomhederne i deres arbejde med SDG’erne. 

KPMG (2018) rapporten “How to report on the SDGs” trækker ligeledes på flere af 

elementerne fra SDG Compass rapporten (2015), og forstærker derigennem den retning og 

professionalisering af SDG’erne, som UNGC ønsker (KPMG, 2018: 3). 

 

Foruden professionaliseringen, der sker gennem institutioner, er specialiserede medarbejdere 

og ledere ligeledes medvirkende til den normative isomorfisme. For selvom medlemmer af en 

organisation kan være forskellige, vil specialiserede medarbejder i samme position som dem 

selv, blot i en anden virksomhed, minde om hinanden grundet professionalisering (DiMaggio 

& Powell, 1994: 151). Med andre ord vil sustainability managers i én organisation minde om 

sustainability managers i en anden organisationer, da de grundlæggende bliver ‘uddannet’ og 

inspireret gennem de samme kanaler. Socialisering bliver en driver for isomorfisme, fordi 

f.eks. medarbejdere og ledere indenfor et bestemt felt socialiserer gennem de samme møder, 

netværk, workshops osv. (DiMaggio & Powell, 1994: 152). En pointe som ligeledes kan 

understøttes med Charlotte Ersbølls udsagn om, at det ofte er de samme ‘bæredygtighedsfolk’ 

og virksomheder, som hun møder ved forskellige arrangementer (Lydfil 1: 49.20).  

4.6.5 Standardisering som fortælling 

Haack, Schoeneborn & Wickert (2012) fremlægger i teksten “Talking the Talk, Moral 

Entrapment, Creeping Commitment? Exploring Narrative Dynamics in Corporate 

Responsibility Standardization” en tilføjelse til, hvordan der sker en standardisering inden for 

sustainability kommunikation, med fortsat udgangspunkt i institutionel teori. Denne tilføjelse 

belyser betydningen af virksomheders anvendelse af narrativer (fortællinger) i deres 

kommunikation. Der skabes ifølge Haack et al. (2012) en standard inden for sustainability 

kommunikation gennem fortællinger (standardization as narrative), hvilket leder til, at 

forskellige aktører anvender og fortolker standarder mere ensartet (Haack et al., 2012: 816).  

Det er derudover vigtigt at anskue fortællinger som medskabere for, hvordan den sociale 

virkelighed udvikles og fortolkes:  

 

“In other words, a narrative approach considers the possibility that the use of language does 

not merely reflect or transmit the material aspects of CR (Corporate Responsibility) 

standards but that language is constitutive of social reality.”  
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(Haack et al., 2012: 820 - Parentes indsat) 

 

Ovenstående citat understøttes ligeledes af afhandlingens teoretiske referenceramme i form af 

CCO-perspektivet og Weicks (1979) teori om meningsdannelse, som begge tillægger sproget 

en medskabende funktion.  

Vi vil i dette afsnit analysere SDG’erne som en standard, der ligeledes kommunikeres gennem 

fortællinger i Mærsk og Ørsteds sustainability rapporter, samt koble det narrative perspektiv 

af standarder til den resterende del af afhandlingens analyse.  

 

Haack et al. (2012) anerkender udviklingen af ansvarlighedsstandarder som et delvist resultat 

af forventninger fra omverdenen, hvilket vi også har argumenteret for tidligere i opgaven. 

Som nævnt i opgavens introduktion har ansvarlighedsstandarder det primære formål at hjælpe 

virksomheder med at forme deres adfærd, og lede dem i retning af, hvilke værdier der bør 

prioriteres, hvis virksomheden skal kunne karakterisere sig selv som ansvarlige (Gilbert et al., 

2015). SDG’erne som helhed kan, som vi tidligere har redegjort for, karakteriseres som en 

principbaseret standard, da SDG’erne repræsenterer bredt definerede principper relateret til 

bl.a. sociale og miljømæssige udfordringer. I første del af analysen omhandlende institutionel 

teori, argumenteres der for, at diffusion og isomorfi er definerende for, hvorfor virksomheders 

sustainability kommunikation bliver mere ensartet (Pedersen, 2014; DiMaggio & Powell, 

1994). Haack et al. (2012) belyser en anden vinkel, der i stedet fokuserer på det narrative 

element i virksomhedernes meningsdannelse. Standarder eksisterer dermed kun hvis de bliver 

italesat og kommunikeret gennem fortællinger, hvilket herefter skaber en tendens blandt andre 

aktører (Haack et al., 2012: 817). Der argumenteres yderligere for, at der er sket en udvikling 

i måden, hvorpå organisationer anvender narrativer i deres sustainability kommunikation. Der 

er en stigende anvendelse af ‘commitment narrative’, hvor fokus er på den processuelle 

karakter af standarden: 

 

“[...] it might pay off to tolerate their gradual transformation and encourage experimentation 

informed by mutual learning and dialogue.”  

(Haack et al., 2012: 837) 

 

Haack et al. (2012) understreger, at der på trods af tendensen omkring commitment narrative 

aldrig er én løsning, der passer til alle virksomheder. Derimod skal standarden, som i dette 
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tilfælde handler om SDG’erne, tilpasses hver enkelt organisation, og dermed skal narrativerne 

ligeledes tilpasses den respektive virksomheds kerneforretning. 

 

Denne tilgang til SDG’erne så vi ligeledes hos Charlotte Ersbøll tidligere i analyseafsnittet 

omkring hykleri, da hun understregede, at virksomheder stadig er i gang med en 

læringsproces omkring anvendelsen af SDG’erne. Både Mærsk og Ørsteds kommunikation i 

sustainability rapporterne følger mange af de karaktertræk, som Haack et al. (2012) definerer 

som en del af commitment narrative. Haack et al. (2012) nævner først og fremmest, hvordan 

der er et øget fokus på at integrere standarden som en del af kerneforretningen, samt 

medarbejdernes voksende rolle i udviklingen af fortællinger og fremkomsten af ‘promise-to-

act’ udtalelser (Haack et al., 2012: 829). Medarbejdernes stigende rolle har vi især analyseret i 

afsnittet omhandlende autokommunikation, samt i forbindelse med betydningen af 

virksomhedernes transparente kommunikation. Promise-to-act udtalelser kan bl.a. 

sammenlignes med ambitionssnak, hvor fremtidige handlinger og ambitioner italesættes både 

direkte, men også gennem forskellige cases som anvist tidligere i analysen.  

 

Derudover identificerer Haack et al. (2012) en tendens inden for fortællinger om standarder 

som f.eks. SDG’erne, der bygger på en bredere tilgang til sin omverden og 

samarbejdspartnere. Denne tendens fremgår især i promise-to-act udtalelser, hvor 

virksomhederne har et mere fremtidigt perspektiv, i modsætning til walk-the-talk tilgangen, 

som har en retrospektiv karakter (Haack et al., 2012: 829). Derudover nævner Haack et al. 

(2012), at der i promise-to-act fortællinger kan fremgå referencer til den 

organisationsstruktur, som understøtter standarden, og som derfor viser omverdenen, at 

virksomhedernes engagement i SDG’erne og sustainability er forankret i hele organisationen. 

Netop denne reference har vi ligeledes identificeret i sustainability rapporterne fra både 

Mærsk og Ørsted, hvor vi tidligere i analysen bl.a. har fremhævet CEO-udtalelser, samt 

påpeget betydningen af inddragelsen af både medarbejdere og ledere i fortællingerne fremført 

i sustainability rapporterne.  

 

Det narrative perspektiv har ikke til formål at vurdere hvad virksomheder reelt gør, men 

fokuserer nærmere på måden de kommunikerer, og hvordan narrativer har udviklet sig som 

resultat af virksomheders og andre eksterne aktørers interaktion (Haack et al., 2012: 836). 

Perspektivet er stærkt inspireret af den socialkonstruktivistiske tilgang, og tillægger eksterne 
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aktører en stor betydning i udviklingen af narrativer til at kommunikere om standarder (Haack 

et al., 2012: 834). Ligesom Morsing (2006) understreger Haack et al. (2012) betydningen af 

den eksterne opfattelse af virksomhedernes omdømme som afgørende for, i hvilket omfang 

medarbejderne identificerer sig med virksomheden. Hvis der er en negativ ekstern opfattelse 

af virksomheden, truer dette virksomhedens selvopfattelse, hvilket vil tvinge virksomheden til 

at ændre dens måde at fortælle på (Haack et al., 2012: 822). 

4.6.6 Delkonklusion 

Ved at inddrage institutionel teori til at belyse sustainability kommunikation, kan vi 

argumentere for, at særligt den mimetiske og normative isomorfisme er gældende inden for 

opgavens undersøgelsesområde. Des mere SDG-området modnes, jo klarere retningslinjer og 

metoder, vil der formentlig også opstå. Da SDG’erne ikke er mere end fire år gamle, er der 

naturligvis flere usikkerheder og uklarheder forbundet med arbejdet og kommunikationen af 

dem. Den mimetiske og normative isomorfisme skyldes i høj grad den interaktion og 

socialisering, der sker i det organisatoriske felt, og forstærkes yderligere når 

rådgivningsvirksomheder og konsulenthuse bliver brugt i den grad, som vi har påvist. 

 

For at belyse en anden vinkel hvorigennem der sker en standardisering i virksomheders 

sustainability kommunikation, har vi inddraget perspektivet om standardisering som narrativ 

fremlagt af Haack et al. (2012). Vi tager derfor højde for, at standardisering og ensliggørelse 

af sustainability kommunikation ikke kun opstår gennem socialisering, men også gennem 

fortællinger. Den seneste tendens viser, i tråd med udviklingen af især ambitionssnak, at 

organisationer anvender commitment-narrative, hvor den processuelle karakter af standarden 

fremhæves, og hvor der er plads til at italesætte fremtidige ambitioner for både 

organisationen, dens medarbejdere og på tværs af industrien.  
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Kapitel 5 - Diskussion 

I følgende diskussion vil vi forsøge at besvare anden del af opgavens problemformulering, 

som omhandler, hvordan Mærsk og Ørsteds kommunikation i virksomhedernes sustainability 

rapporter fra 2018 er med til at præge kommunikationen om SDG’erne. Dette vil vi gøre med 

udgangspunkt i analysens resultater, som vi vil diskutere på baggrund af CCO-perspektivet. 

Vi vil herunder diskutere de potentielle positive og negative konsekvenser af den prægende 

rolle, som Mærsk og Ørsted har.  

5.1 Den dynamiske karakter af SDG’erne  

Vi har i analysen argumenteret for, hvordan eksterne faktorer såsom globalisering, øget 

omverdenspres, rapporter fra diverse konsulenthuse, SDG Compass rapport (2015) m.fl. 

påvirker virksomhederne til at integrere og implementere SDG’erne i deres sustainability 

kommunikation. Foruden den påvirkning der sker fra omverdenen på virksomhederne, vil vi 

samtidig diskutere, hvordan Mærsk og Ørsted i høj grad også selv er med til at præge og 

påvirke SDG’erne. 

 

Med udgangspunkt i CCO-perspektivet har vi gennem hele afhandlingen anerkendt den 

(per)formative karakter af kommunikation, og anset organisationer som værende konstitueret 

gennem kommunikation. Vi anser ligeledes SDG’erne (en standard) som en organisation i sig 

selv, som påvirkes gennem forskellige kommunikative handlinger. Som konsekvens af CCO-

perspektivet opfatter vi hverken Mærsk, Ørsted eller SDG’erne som statiske, men derimod 

som sociale fænomener, der forandres gennem dynamiske kommunikationsprocesser. I tråd 

med CCO-perspektivet tager vi ikke udgangspunkt i den klassiske sondring mellem intern og 

ekstern aktør i forhold til ‘the communicative constitution of organizations’, men tager højde 

for betydningen af en eventuel tredjepart, som refererer til organisationen.  

 

Når Mærsk og Ørsted interagerer med andre virksomheder gennem forskellige konferencer, 

netværk, og andre sustainability events for blandt andet at diskutere og evaluere 

virksomhedernes arbejde og kommunikation af SDG’erne, opstår den proces, som CCO-

perspektivet betegner som ’co-orientation’, hvor forskellige aktører ‘tuner ind’ på hinanden. 

Herigennem opstår der en ‘meaning-negotiation’, hvor meningen og betydningen af 

SDG’erne er til forhandling på baggrund af de forskellige aktørers synspunkter. Det er særligt 
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derigennem at Mærsk og Ørsted præger SDG’erne ved at fremlægge virksomhedernes egen 

opfattelse, mening og betydning af SDG’erne. I dette tilfælde er det særligt tekster 

(sustainability rapporterne), som er den genstand, der former samtalen, men samtidig bliver 

sustainability rapporterne også et produkt af samtalen. Dette skyldes at både Anders 

Kirkeby Larsen og Lene Bjørn Serpa forklarer, hvordan de bruger feedback til at forbedre 

virksomhedernes sustainability rapporter fremadrettet. Dette understreger en central pointe 

hos Montréal skolen, som særligt har fokus på tekster, og deres evne til at gøre en forskel. 

Hvordan Mærsk og Ørsted vælger at kommunikere omkring SDG’erne i virksomhedernes 

sustainability rapporter, har derfor en betydning for, hvordan samtalen formes efterfølgende. 

Som argumenteret for tidligere i afhandlingens analyse, har særligt store virksomheder en 

anden indflydelse grundet deres størrelse og gennemslagskraft, og disse virksomheder har 

derfor større mulighed for at påvirke tendenser inden for et givent område. Som analyseret 

med udgangspunkt i institutionel teori, har sådanne tendenser en tilbøjelighed til at sprede sig, 

hvilket fører til isomorfi, som med andre ord betyder, at organisationer begynder at ‘ligne’ 

hinanden og kommunikere på samme måde. Mærsk og Ørsted har derfor større mulighed for 

at præge SDG’erne indirekte, da virksomhederne i diffusionsprocessen kan betragtes som 

‘trendsættere’ og ‘rollemodeller’, som påvirker, hvordan andre virksomheder indretter sig i 

det organisatoriske felt. Men hvilke konsekvenser det har, når store virksomheder som Mærsk 

og Ørsted er med til ‘at skabe standarder inden for standarden’, vil blive diskuteret i det 

følgende.  

 

Ved at kommunikere omkring SDG’erne, særligt gennem eksterne kanaler, er Mærsk og 

Ørsted med til at præge og udvide omverdenens kendskab til dem, og derigennem tillægges 

der en værdi til SDG’erne, som er med til at gøre SDG’erne stærkere og mere synlige. Dette 

er naturligvis positivt, da Mærsk og Ørsted derigennem spreder budskabet, og som vi har 

påvist i analysen, er særligt Mærsk og Ørsteds ambitionssnak med til at skubbe andre i de 

respektive industrier i en mere positiv retning. Og det er selvklart nærliggende at tænke, des 

flere der er med på rejsen, des bedre. Men som vi tidligere har understreget, er det ofte de 

store virksomheder, som har den største mulighed for at præge, og hvor efterlader det f.eks. 

SMV’er, som ikke nødvendigvis har samme mængde ressourcer allokeret til sustainability 

området? Et muligt scenarie kunne være omkring udviklingen hen imod mere kvantificering 

af sustainability data. Hvis et sådant måleværktøj ikke bliver udviklet, så det er ens for alle 

virksomheder, med f.eks. UNGC som afsender, risikerer virksomheder at skulle udvikle et 
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sådant værktøj selv for at kunne imødekomme særligt investorernes pres. Dette er en tendens, 

vi allerede ser, og som også afspejles i Ørsteds samarbejde med analysevirksomheden 

Trucost. Tendensen forstærkes yderligere af en stor virksomhed som Chr. Hansen, der har 

udviklet sin egen metode til at kvantificere SDG’erne på baggrund af pres fra nuværende 

investorer (Hansen, 2019a). SMV’er har ikke nødvendigvis samme mulighed eller ressourcer 

til at udvikle et kvantificeringsværktøj, som gør dem i stand til at levere de sustainability data, 

som der efterspørges, hvilket i værste fald kan risikere at koste dem potentielle investeringer. 

Men med SDG’ernes relative korte levetid og et fremtidsperspektiv med udgangspunkt i 

2030, vurderer vi, at det essentielle på nuværende tidspunkt er, at så mange samfundsaktører 

som overhovedet muligt får kendskab til, og bakker op omkring SDG’erne, hvilket Mærsk og 

Ørsted i form af deres sustainability kommunikation er medvirkende til at muliggøre.  

5.2 Et kritisk perspektiv på ambitionssnak og transparens 

Vi har i ovenstående afsnit diskuteret, hvordan Mærsk og Ørsted ikke udelukkende påvirkes 

af deres omverden til at kommunikere om sustainability og SDG’erne, men særligt også 

hvordan virksomhederne gennem deres sustainability rapportering er med til at præge 

SDG’ernes udvikling og anvendelse. Umiddelbart medfører dette en større tilknytning til 

SDG’erne, hvilket naturligt vil forstærke det samlede arbejde hen imod indfrielsen af 

visionerne bag SDG’erne. Dog ønsker vi at bibeholde et kritisk synspunkt, og vi vil derfor 

diskutere eventuelle potentielle negative konsekvenser ved den voksende opbakning og 

tilslutning til transparent kommunikation og ambitionssnak, som vi har argumenteret for i 

analysen.  

 

Ambitionssnak er et brugbart kommunikationsværktøj, som på mange måder trækker SDG-

kommunikation i den rigtige retning. Som argumenteret for i analysen er dette også hvad flere 

forskellige forskere belyser, herunder Christensen et al. (2013). Ambitionssnak får en bredere 

betydning og påvirkning, hvorigennem Mærsk og Ørsted kan inspirere og aktivere sig selv 

men også andre i virksomhedernes økosystem. SDG’erne har været medvirkende til at 

italesættelsen af ambitiøse målsætninger er blevet endnu mere acceptabelt, og at mulige 

anklager om hykleri er minimeret, da der er kommet en større tolerance overfor forskellen 

mellem tale og handling. Dog har den meget åbne og acceptable tilgang til ambitionssnak 

også affødt nogle bekymringer hos os i løbet af skriveprocessen, som ligeledes understreges i 

teksten “Corporate Social Responsibility: The Good, the Bad and the Ugly” af Banerjee 
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(2008), som har en gennemgående kritisk holdning til virksomheders sustainability agenda. 

Banerjee (2008) støtter Reagans (1998) argument om, at virksomheder altid vil handle ud fra 

egen interesse, hvor profitmaksimering unægteligt vil være en forudsætning for at handle 

socialt ansvarligt (fra: Banerjee, 2008: 58). I forhold til ambitionssnak specifikt, argumenter 

Banerjee (2008) for, at sustainability rapporter udelukkende kan karakteriseres som ‘green-

washing’, der blot har til formål at skjule virksomheders uhensigtsmæssige aktiviteter fra 

omverdenen (s. 64). Tages der udgangspunkt i dette synspunkt af Banerjee (2008) vil den 

stigende ambitionssnak potentielt føre til øget ‘green-washing’, da virksomheder i højere grad 

kan forsvare sig med et argument om, at de tilstræber en ønsket fremtid uden egentlig at have 

en detaljeret handlingsplan herfor. Virksomheder kan derfor markant lettere positionere sig 

selv positivt, og dermed øge virksomhedens image og legitimitet, uden reelt at handle på det 

pågældende emne.  

 

Særligt italesættelsen af klimaambitioner i 2050 fremhæves ligeledes af sustainability 

professor Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen fra Copenhagen Business School (Hansen, 

2019b). I et interview med ScienceReport fremhæver Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, at 

det er essentielt, at virksomheder formår at sætte konkrete delmål hen imod deres ambitiøse 

planer for 2050, ellers bliver ambitionerne for lette at ytre uden specifikke tiltag. Dette er 

ifølge Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen vigtigt af flere årsager. Han påpeger, at den ledelse, 

der sidder på nuværende tidspunkt og fremfører disse ambitioner, højst sandsynlig ikke vil 

være repræsenteret i organisationen om 30 år, og at ejerstrukturen, samarbejdspartnere, 

kunderne, markederne, teknologien, lovgivningen med mere vil være skiftet ud mange gange 

mellem i dag og 2050 (Hansen, 2019b). Risikoen for at nogle virksomheder udnytter, at 

ambitionssnak er blevet mere almindeligt og acceptabelt er ganske sandsynlig, men med 

opbakning fra både afhandlingens primær og sekundær empiri, vil vi argumentere for at 

ambitionssnak har en overvejende positiv effekt på indfrielsen af visionerne bag SDG’erne. 

 

Banerjee (2008) forstærker sin kritiske holdning til sustainability kommunikation yderligere 

ved at argumentere for, at virksomheder bevidst får omverdenen til at tro, at de fremstår 

transparente og ærlige, og derigennem snyder virksomhederne sig til legitimitet, anerkendelse 

og tillid (s. 64). I Christensen et al. (2013) understøttes denne holdning ligeledes af Lamming 

et al. (2004) som argumenterer for, at nogle virksomheder misbruger den transparente 

kommunikationsform til at aflede og blinde modtageren i et forsøg på at skjule forhold, som 



Side 102 af 117 
 

virksomhederne ikke ønsker skal komme frem i offentligheden (fra: Christensen et al., 2013: 

81). I modsvar til ovenstående synspunkter, vil vi argumentere for at transparent sustainability 

kommunikation særligt omhandlende udfordringer og uopnåede målsætninger, overvejende 

bidrager positivt til hvordan virksomheder kommunikerer i deres sustainability 

rapporter.  Dette skyldes at en transparent kommunikationsform er med til at øge 

virksomhedernes engagement i SDG’erne, da der opstår en tolerance overfor uperfekte 

aktiviteter i form af virksomhedernes potentielle negative påvirkning på SDG’erne.    

 

Kommunikationsstrategier som ambitionssnak og transparens vil altid kunne blive misbrugt, 

og dermed blive fordrejet til at tjene et formål som ikke er i tråd med intentionerne bag disse. 

Denne risiko skal i vores optik ikke bruges som argument for at ambitionssnak og transparens 

ikke er brugbare eller har potentiale til at tjene et større formål som f.eks. indfrielsen af 

visionerne bag SDG’erne.  

5.3 Formål og relevans 

Ovenstående diskussion har haft til formål at diskutere det dynamiske aspekt ved SDG’erne. 

Vi har i diskussionen belyst hvordan Mærsk og Ørsted gennem kommunikation i 

virksomhedernes sustainability rapporter er med til at præge udviklingen af SDG’erne. 

SDG’erne skal ikke anskues som en standard virksomhederne blot tilslutter sig, men som en 

standard virksomhederne selv er med til at præge og udvikle gennem kommunikation. 

Derudover har diskussionen forsøgt at belyse både positive og negative konsekvenser ved at 

det især er store virksomheder som bl.a. Mærsk og Ørsted, der er med til at sætte standarden 

for SDG-kommunikation. Afslutningsvis har vi taget udgangspunkt i personlige og teoretiske 

synspunkter i forhold til potentielle negative konsekvenser ved den stigende opbakning og 

accept af ambitionssnak og transparens som synes at forekomme inden for nutidens 

sustainability kommunikation.  
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Kapitel 6 – Konklusion  

Nærværende afhandling har til formål at undersøge, hvordan kommunikation kan ses som et 

medskabende og prægende element af vores omgivelser, og ikke blot som en disciplin med en 

deskriptiv funktion. Dette tilstræbes ved at undersøge konkrete strategiske værktøjer som 

virksomheder anvender i kommunikationen af SDG’erne. Afhandlingen udfordrer derfor 

SDG’erne som en fast standard, og gør dem derigennem mere dynamiske. For at kunne indfri 

ovenstående formål, har afhandlingen forsøgt at besvare følgende problemformulering: 

 

Hvordan anvendes SDG’erne i den strategiske sustainability kommunikation, og hvordan er 

denne kommunikation med til at præge SDG’erne? 

  

For at bidrage til besvarelsen af ovenstående almene fænomen, undersøger afhandlingen, med 

udgangspunkt i et casestudie af Mærsk og Ørsted, hvordan virksomhederne kommunikerer 

strategisk i henholdsvis Mærsk og Ørsteds sustainability rapporter fra 2018, og hvordan 

virksomhederne herigennem er med til at præge kommunikationen om SDG’erne. Derfor 

behandles kommunikation ikke blot som et fænomen, som skal forklares (explanandum), men 

også som det primære forklarende element (explanas). 

 

Som påvist i afhandlingens analyse, har SDG’erne været med til at udvikle og skabe nye 

tendenser indenfor sustainability kommunikation. Dette har betydet, at virksomheders 

sustainability aktiviteter er rykket nærmere kerneforretningen, og SDG’erne har ligeledes 

medvirket til, at virksomheder har fået en fælles referenceramme, som gør dem i stand til at 

identificere områder, hvor virksomheder potentielt kan have den mest positive indflydelse. 

Udviklingen forstærkes yderligere gennem stor tilslutning til SDG’erne fra virksomheder, 

konsulenthuse og det generelle samfund. Afhandlingen fokuserer på de strategiske 

kommunikative værktøjer; autokommunikation, transparens og ambitionssnak, da disse 

værktøjer er kommet mere i fokus efter SDG’ernes tilblivelse. Med udgangspunkt i Karl E. 

Weicks (1979) teori om meningsdannelse, analyserer afhandlingen disse kommunikative 

værktøjer som eksempler på enactment, hvorigennem Mærsk og Ørsted skaber mening og 

forståelse for dem selv og virksomhedernes omgivelser.  
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Det kan på baggrund af analysen konkluderes at Mærsk og Ørsted i form af virksomhedernes 

sustainability rapporter, søger at kommunikere til både interne og eksterne stakeholdere. 

Gennem autokommunikation forsøger Mærsk og Ørsted at påvirke den interne forståelse for 

virksomhedernes sustainability strategi og herunder SDG’ernes indflydelse på både 

organisationen og den enkelte medarbejder. Det kan ligeledes konkluderes, at den interne 

forståelse påvirkes af den eksterne modtagelse og omverdenens generelle perception af 

virksomheden. Dette har betydning for både eksisterende og potentielle fremtidige 

medarbejdere. Transparent sustainability kommunikation analyseres ligeledes som en 

stigende tendens i lyset af SDG’erne. Denne strategi viser sig særligt i Mærsk og Ørsteds 

sustainability rapporter fra 2018 ved italesættelsen af uopnåede målsætninger, samt gennem 

en åbenhed omkring aktuelle og potentielle udfordringer ved virksomhedernes aktiviteter. 

Dertil kan der på baggrund af afhandlingens analyse af ambitionssnak konkluderes at 

langsigtede ambitiøse målsætninger er blevet mere acceptabelt, og ligeledes en strategi som 

Mærsk og Ørsted i højere grad anvender i virksomhedernes sustainability rapporter efter 

SDG’ernes tilblivelse.  

 

Ved inddragelse af institutionel teori kan det konkluderes, at der inden for Mærsk og Ørsteds 

organisatoriske sustainability felt er mulighed for at mimetisk og normativ isomorfi vil 

forekomme. Dette skyldes, at SDG-disciplinen er forbundet med uklare retningslinjer og 

virksomheder er derfor i tvivl om, hvordan SDG’erne kommunikeres mest succesfuldt. 

Isomorfismen vil særligt opstå gennem socialisering samt en professionalisering, som 

forstærkes af blandt andet konsulenthuse og rådgivningsvirksomheder. I diffusionsprocessen 

hvorigennem der sker en standardisering og ensliggørelse af SDG-kommunikation, spiller 

Mærsk og Ørsted en særlig rolle både grundet virksomhedernes størrelse og 

ressourcekapacitet samt i deres virke som ‘trendsættere’ og ‘rollemodeller’. Da afhandlingen 

tager udgangspunkt i CCO-perspektivet, hvori kommunikationens performative og 

medskabende karakter anerkendes, kan afhandlingen konkludere, at Mærsk og Ørsted er med 

til at præge kommunikationen af SDG’erne gennem den kommunikation, som fremgår af 

virksomhedernes sustainability rapporter fra 2018. Dette skyldes, at CCO-perspektivet ikke 

skelner mellem interne og eksterne aktører i konstitutionsprocessen, men anerkender derimod, 

at en tredjepart herunder også non-humane aktører som f.eks. tekster en med i den 

kontinuerlige konstituering af organisationer.  
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6.1 Forslag til fremtidig forskning 

Som supplement til afhandlingens resultater kunne det være interessant at udarbejde et 

komparativt studie, som tager udgangspunkt i sustainability rapporter over flere år. 

Herigennem ville undersøgelsen muligvis kunne give en endnu bedre forståelse for hvordan 

SDG’erne har påvirket sustainability kommunikationen over en årrække, eftersom en sådan 

undersøgelse også ville inddrage rapporter fra før SDG’erne blev præsenteret i 2015. En 

anden interessant metodisk tilgang til afhandlingens undersøgelsesområde ville være 

fremtidig forskning, som tager udgangspunkt i en diskursanalyse af virksomheders SDG-

kommunikation samt inddragelse af semiotik, hvorved der ville opnås en større indsigt i den 

visuelle kommunikation af SDG’erne. Herigennem ville der ligeledes opstå en dybere indsigt 

og forståelse for den diskurs og de narrativer, der skabes på baggrund af SDG’erne.    

 

Da dette forskningsområde stadig er relativt nyt, grundet SDG’ernes korte levetid, har vi ikke 

kunne identificere videnskabeligt materiale herom. De ikke-videnskabelige rapporter og 

undersøgelser vi har kunne identificere, har i overvejende grad taget udgangspunkt i store 

globale virksomheder. Nærværende afhandling forholder sig kort til betydningen af små og 

mellemstore virksomheder, men har ikke inkluderet disse i den konkrete forskning. Det ville 

derfor være interessant, og ikke mindst relevant, at undersøge sustainability kommunikation 

fra små og mellemstore virksomheder, da disse virksomheder ligeledes har stor betydning for 

indfrielsen af visionerne bag SDG’erne.  
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Bilag 

Bilag 1 – Interviewguide Charlotte Ersbøll 

 
Interviewer:  Mille Egelund Henriksen og Marie Bach Madsen 
Respondent:  Charlotte Ersbøll, Seniorrådgiver for UN Global Compact og 

Partner i Hansen & Ersbøll Agenda 
 
Sted:   Hansen & Ersbøll Agenda, Borgergade 111, 1300 København K 
Dato:   7. marts 2019 kl. 13:00 
Varighed:   54 minutter  
 
OBS: Samtalen vil blive optaget og efterfølgende transskriberet. Ønskes en kopi af den 
endelige samtale, fremsendes den selvfølgelig gerne. 
 
Kort introduktion af os selv og vores opgave: 
 
Vi er igang med at skrive vores afhandling og dermed afslutte vores cand.merc.kom 
uddannelse på Copenhagen Business School. Vi kommer begge med en specialiseringsprofil 
indenfor kommunikation og virksomhedsansvarlighed. Med vores afhandling ønsker vi at 
undersøge, hvordan større danske virksomheder arbejder strategisk med FN’s 17 verdensmål, 
og med særlig fokus på virksomheders kommunikation herom. Vi vil ligeledes undersøge, 
hvordan virksomhederne gennem deres kommunikation er med til at præge og forme 
Verdensmålene.  
 
Spørgsmål/ emner, vi ønsker at berøre:   

 
● Fortæl gerne om dig selv, herunder både dit arbejde hos Hansen & Ersbøll Agenda og 

i dit virke som rådgiver for UNGC.  
 

● Er der en dynamik mellem dine to jobs, og hvordan bruger du dette i praksis? 
 

● “Fra Verdensmål til Virksomhedsmål”  
○ Kan du fortælle lidt om jeres specifikke rådgivning omkring Verdensmålene? 
○ Er det din fornemmelse, at virksomheder benytter sig af de eksisterende guides 

og dokumenter fra FN til implementeringen af Verdensmålene?  
 

● Hvilken rolle spiller kommunikation i jeres rådgivning?  
○ Ser du nogle stigende tendenser inden for kommunikationen omkring 

Verdensmålene? 
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● Hvem driver udviklingen af Verdensmålene? 
○ Hvordan ser du udviklingen af Verdensmålene frem mod 2030. Hvordan kan 

vi eventuelt kvantificere bedre og øge sammenligningsgraden af 
virksomhedernes bidrag til Verdensmålene.   

○ Hvordan ser FN på dette? 
 

● Udfordringer ved Verdensmålene. Populariteten og interessen er stærkt stigende, ikke 
blot fra virksomhederne. Risikerer vi, at Verdensmålene kommer til at fremstå lidt 
hyklerisk, når de pludselige bliver “alle mands eje” eller er dette udelukkende 
positivt? 
 

 
Debriefing. Noget relevant som du ønsker at bidrage med, som vi endnu ikke har berørt, og 
som du mener, kunne have relevans for vores opgave? 
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Bilag 2 – Interviewguide Ørsted  

 
Interviewer:  Mille Egelund Henriksen og Marie Bach Madsen 
Respondent:  Anders Kirkeby Larsen, Project Manager and Editor of Ørsteds 

Sustainability report 
 
Sted:   Ørsted, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte 
Dato:   18. marts 2019 kl. 10.00 
Varighed:   33 minutter 
 
OBS: Samtalen vil blive optaget. Ønskes en kopi af den endelige samtale, fremsendes den 
selvfølgelig gerne. 
 

Kort introduktion af os selv og vores opgave 
 
Vi er igang med at skrive vores afhandling og dermed afslutte vores cand.merc.(kom) 
uddannelse på Copenhagen Business School. Vi kommer begge med en specialiseringsprofil 
indenfor kommunikation og virksomhedsansvarlighed. Med vores afhandling ønsker vi at 
undersøge, hvordan større danske virksomheder arbejder strategisk med FN’s 17 verdensmål, 
og med særlig fokus på deres kommunikation herom.  
 

Spørgsmål/ emner vi ønsker at berøre 
 
Sustainability rapportering 
 

 Vil du kort introducere dig selv og dit arbejde?  
 

 Hvilke funktioner har en sustainability rapport for de fleste virksomheder? 
 

 Kan du fortælle om processen bag udarbejdelsen af jeres sustainability rapport, 
herunder hvor I finder inspiration, og hvordan I opbygger og definerer fokus for årets 
rapport.  

 
SDG kommunikation  
 

 Hvordan bruger I SDG’erne i jeres rapport? 
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 Flere virksomheder er begyndt at fokusere på færre SDG’er end tidligere, hvilket også 
fremgår af jeres rapport. Ud fra din vurdering, hvordan er man nået frem til denne 
tendens?  

 Hvad er argumentationen bag de tre SDG’er I har valgt at fokusere på i Ørsteds 
Sustainability rapport fra 2018? 

 
 Vi har haft et interview med Charlotte Ersbøll, som er seniorrådgiver for UN Global 

Compact. Hun nævnte flere gange vigtigheden i, at virksomheder tør fremlægge deres 
udfordringer og de mål, de ikke opnår. Hvad er jeres tanker omkring en sådan 
transparent tilgang?  

 
 Charlotte nævnte ligeledes, at der fra FNs side af er et ønske om, at virksomhederne 

får en bedre forståelse for sammenhængen af SDG’erne og hvordan de påvirker 
hinanden. Hvordan arbejder I med det samspil?  

 
Fremadskuende perspektiv 
 

 I nævner i jeres rapport fra 2018 et pilotprojekt, Trucost, som søger at kvantificere 
SDG impact. Vil du fortælle om jeres erfaring med dette og hvilke fremtidsmuligheder 
det indebærer?  

 

Debriefing. Noget relevant som du ønsker at bidrage med, som vi endnu ikke har berørt, og 
som du mener, kunne have relevans for vores opgave? 
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Bilag 3 – Interviewguide Mærsk 
 
Interviewer:  Mille Egelund Henriksen og Marie Bach Madsen 
Respondent:   Lene Bjørn Serpa, Head of Organizational Engagement and 

Reporting, A.P. Møller Mærsk 
 
Sted:  Mærsk Hovedkontor, Esplanaden 50, 1098 København K 
Dato:   26. marts 2019 kl. 13.00 
Varighed:   42 minutter 
 
OBS: Samtalen vil blive optaget. Ønskes en kopi af den endelige samtale, fremsendes den 
selvfølgelig gerne. 
 
Kort introduktion af os selv og vores opgave: 
Vi er igang med at skrive vores afhandling og dermed afslutte vores cand.merc.kom 
uddannelse på Copenhagen Business School. Vi kommer begge med en specialiseringsprofil 
indenfor kommunikation og virksomhedsansvarlighed. Med vores afhandling ønsker vi at 
undersøge, hvordan større danske virksomheder arbejder strategisk med FN’s 17 verdensmål, 
og med særlig fokus på deres kommunikation herom.  
 
Spørgsmål/ emner vi ønsker at berøre: 
 
Sustainability rapportering 

 Vil du kort introducere dig selv og dit arbejde? 
 

 Hvilke funktioner har en sustainability rapport og med hvilket formål er den 
udarbejdet? 
 

 Kan du fortælle om processen bag udarbejdelsen af jeres sustainability rapport, 
herunder hvor I finder inspiration, og hvordan I opbygger og definerer fokus for årets 
rapport. 

 
SDG kommunikation 

 Hvordan bruger I SDG’erne i jeres rapport? 
 

 Flere virksomheder er begyndt at fokusere på færre SDG’er end tidligere, hvor den 
modsatte tendens ses i jeres rapporter. Hvad er argumentationen bag de fem SDG’er I 
har valgt at fokusere på i jeres Sustainability rapport fra 2018? 
 

 Vi har haft et interview med Charlotte Ersbøll, som er seniorrådgiver for UN Global 
Compact. Hun nævnte flere gange vigtigheden i, at virksomheder tør fremlægge deres 
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udfordringer og de mål, de ikke opnår. Hvad er jeres tanker omkring en sådan 
transparent tilgang? 

 
 Charlotte nævnte ligeledes, at der fra FNs side af er et ønske om, at virksomhederne 

får en bedre forståelse for sammenhængen af SDG’erne og hvordan de påvirker 
hinanden. Hvordan arbejder I med det samspil? 

 
Fremadskuende perspektiv 

 I det brede perspektiv, hvor ser du SDG kommunikation bevæge sig hen i fremtiden? 
 

Debriefing. Noget relevant som du ønsker at bidrage med, som vi endnu ikke har berørt, og 
som du mener, kunne have relevans for vores opgave? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


