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Resumé:

Ce mémoire s’interroge sur la possibilité de trouver des différences nationales dans 

une association humanitaire internationale, et tente de savoir si ces différences ont 

une influence directe sur la communication à destination des entreprises.

Je pose deux hypothèses différentes quant au problème de la communication d’une 

organisation humanitaire à destination des entreprises. Plus précisément, l’enjeux 

étant une collaboration qui peut améliorer le profil RSE des entreprises et fournir aux

associations des partenaires commerciaux stables. La première hypothèse est qu'il est

possible de trouver des différences nationales dans une même association 

humanitaire internationale. La deuxième hypothèse suppose que la marque, l’image 

et l'histoire de l’association humanitaire internationale prévalent sur les différences 

culturelles. 

Pour analyser les deux hypothèses j'ai choisi trois associations humanitaires 

internationales : Care International, Oxfam et Le Mouvement international de la 

Croix-Rouge et Croissent-Rouge en trois pays : La Grande-Bretagne, le Danemark et

la France. La base pour l'analyse est l’ensemble des informations relatives à leurs 

valeurs, leur travail et la communication dirigée vers les entreprises sur les sites 

internet nationale de chaque organisation. Le cadre théorique pour ce mémoire est 

divisé entre deux théoriciens. Le premier est Geert Hofstede, un théoricien très connu

dans le domaine de la culture nationale. J'ai utilisé principalement trois de ces 

indicateurs : l'index de distance par rapport au pouvoir, indice évitement-incertitude 

et enfin la masculinité contre la féminité. Ce sont les dimensions où on observe une 

différence plus substantielle entre les trois pays. L'autre théoricien de la culture est 

Ronald P. Rohner. Sa définition de la culture d'un pays intègre des aspects sociétaux. 

Selon lui, l'interaction humaine dans une société est une collaboration entre les 
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aspects culturels et non culturels, et, il n’est pas possible de dire, comme Hofstede, 

que toutes les valeurs d'un pays ont un fond culturel. Finalement la théorie relative 

aux parties prenantes de R. Edward Freeman convient pour analyser les sujets plus 

proches et les affaires commerciales. Comme le suggérais la première hypothèse, il 

est possible de trouver quelques différences nationales entre les trois pays notamment

des différences relatives au développement et à l'évolution de la RSE. Il est aussi 

possible de trouver les différences culturelles ou sociales. En revanche, il est 

impossible de placer ces différences définitivement dans une des dimensions 

proposées par Hofstede. En résumé, il y a des différences sociales et culturelles entre 

les trois pays, mais elles n'ont pas d’influence définitive par rapport aux 

collaborations entre les associations humanitaires internationales et les entreprises.

La deuxième hypothèse suppose que la marque d'une association humanitaire connu 

guide la communication de l'association aux entreprises par rapport à la possibilité 

d'une collaboration. Presque toutes les associations reçoivent des offres pour établir 

des collaborations avec les entreprises, seulement Oxfam France s’abstient dans cette

démarche. Les associations connaissent les avantages pour les entreprises quand elles

s’associent avec une association reconnue dotée d’une marque forte qui bénéficie 

d’une notoriété puissante. Les associations utilisent tous les moyens accessibles pour 

atteindre leurs objectifs, ici le désir des entreprises de manifester leurs 

responsabilités sociales. Ainsi il n'est pas possible de soutenir la première hypothèse, 

mais il est possible de soutenir la deuxième. 

2



1.Indholdsfortegnelse
1Indledning...................................................................................................................5

1.1Problemformulering............................................................................................7
1.2Begrebsafklaring.................................................................................................7
1.3Metode.................................................................................................................8

2 Teori.........................................................................................................................11
2.1Kultur og samfund ifølge Rohner......................................................................11

2.1.1Samfund.....................................................................................................14
2.2 Hofstede - værdier skaber grundlaget for kultur..............................................15

2.2.1Værdier hænger ved..................................................................................17
2.2.2National kultur...........................................................................................18
2.2.3Struktureringsbehov..................................................................................19
2.2.4Magtdistance..............................................................................................19
2.2.5Grader af maskulinitet – femininitet..........................................................20

2.3National kultur på individuelt plan?..................................................................20
2.4 Stakeholder teori, virksomheder er ikke uden moral.......................................22

3 Tre organisationer i tre lande...................................................................................23
3.1Care International..............................................................................................24
3.2Oxfam................................................................................................................24
3.3IFRC..................................................................................................................25

3.3.1Opsamling..................................................................................................26
4 Fremtrædende værdier i organisationerne................................................................26

4.1Care International..............................................................................................27
4.2Oxfam................................................................................................................28
4.3IFRC..................................................................................................................29

4.3.1Opsamling..................................................................................................31
4.4 Værdier som grundlag for kultur eller som udtryk for meninger?...................32

5Hofstedes dimensioner, kan de genfindes i internationale organisationer?..............32
5.1Behov for strukturering, hvordan kommer det til udtryk?................................33

5.1.1Care International......................................................................................33
5.1.2Oxfam........................................................................................................35
5.1.3IFRC..........................................................................................................36

5.2Et nationalt styret behov - eller?.......................................................................37
5.3Magtdistance og forholdet til korruption..........................................................40
5.4Konsensussøgende eller aggressiv kultur, kommer kønsroller til syne i 
organisationerne?...................................................................................................42
5.5Problemet med faste dimensioner.....................................................................43

6 Samfundsansvar og CSR – en samfundsmæssig adfærd?........................................44
6.1 Holdning til CSR i de forskellige lande...........................................................46

6.1.1Kulturel afspejling på tilgangen til CSR...................................................48
6.2Påvirkning fra samfundet..................................................................................51

6.2.1CSR - Care international...........................................................................52
6.2.2CSR – Oxfam............................................................................................55
6.2.3CSR - IFRC...............................................................................................57

6.3Organisationsforskelle eller nationale forskelle?..............................................59

3



7 Brand genkendelse og historier, sælger det godt?....................................................60
7.1Care International..............................................................................................61
7.2Oxfam................................................................................................................63
7.3IFRC..................................................................................................................65
7.4En god historie sælger godt...............................................................................68

8Brand overfor national kultur....................................................................................69
8.1Forskel på kultur og samfundsindretning..........................................................70
8.2Kommunikation om samarbejder og CSR........................................................72

9Diskussion.................................................................................................................73
10Konklusion..............................................................................................................75
11 Bibliografi..............................................................................................................78

4



1 Indledning
Ordet kultur kan have flere forskellige betydninger i daglig tale. Nogen gange kan 

det nærmest  forekomme at der er tale om modstridende betydninger. Der kan være 

tale om et menneske med dannelse, et menneske der har kultur, eller det kan 

forholdsvis neutralt, beskrive reglerne for en nærmere bestemt gruppes opførsel. 

Børn har legekultur, der findes trafikkultur, sportskultur og organisationskultur hver 

med sine forskellige regler og koder for god opførsel. Alt efter hvilke grupper man 

tilhører, og hvor godt man er stand til at afkode de små forskelle der afgør grænsen 

mellem god og dårlig opførsel indenfor gruppen, kan man føle sig mere eller mindre 

som en del af en bestemt gruppe eller kultur. En person der ser sig selv som et 

klassiskt dannet menneske, der holder af at yderligere forfine deres viden og 

forståelse indenfor klassisk litteratur og kunst, vil nok anses et medlem af en 

sportsklub som ikke-kultiveret. En person der anser fodbold, cykling, atletik eller en 

anden sportsgren for at være det ypperste indenfor kropslig udfoldelse og 

underholdning, vil i mange tilfælde tænke det samme om en person der kun 

interesserer sig for mere stillesiddende aktiviteter. Det kan gøre det svært at finde en 

klar definition for kultur, da kultur i kraft af sin lange historie  kan indeholde mange 

forskellige betydninger og give forskellige associationer alt efter hvem der bruger 

ordet og i hvilken sammenhæng. 

Emnet for denne opgave er helt overordnet ideen om national kultur og dens 

udformning. Geert Hofstede, en hollandsk forsker, var en af de første der forsøgte at 

finde en metode til at undersøge disse kulturelle forskelle. Han opstillede forskellige 

dimensioner, der skulle fungere som guide til at forstå disse forskelle. Hans 

udgangspunkt er at en forståelse for de forskelle han mener at kunne finde landene 

imellem, vil gøre det lettere at indgå i tværkulturelle samarbejder (Hofstede 2005:2).

En anden definition, der tager højde for interne forskelle i et land er den Ronald P. 

Rohner beskriver i sin artikel ”Toward a Conception of Culture for Cross-Cultural 

Psychology” fra 1984. Han definerer national kultur som værende:
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”the totality of equivalent and complementary learned meanings maintained by a 

human population or by identifiable segments of a population, and transmitted from 

one generation to the next.”(de samlede ækvivalente og komplementære tillærte 

betydninger, opretholdt af en befolkning eller af identificerbare segmenter af en 

befolkning, som overføres fra en generation til den næste.) (119-120)

Denne definition indeholder teorien om at en national kultur ikke har et klart udtryk, 

alle mennesker har hver deres forskellige værdier og holdninger. Dog findes der på et

mere overordnet plan en generel forståelse af hvordan man skal gebærde sig i selv 

samme kultur. Der vil altid være små eller store forskelle på hvordan nuancerne i en 

kultur fortolkes, men samtidig vil vil de fleste være klar over hvad de overordnede 

linjer er (ibid.:121).

En anden side af kulturdiskussionen er at vi lever i en global verden, hvor vi kommer

tættere og tættere på hinanden. Vi er i dag klar over hvad der foregår i andre lande, 

selv de meget fjerntliggende. Den nemme adgang til information gør det sværere at 

forblive blind overfor de forhold vores forbrugsvarer bliver produceret under. Det 

betyder at der er kommet et større fokus på at virksomhederne skal tage et større 

ansvar for deres rolle i den globale værdikæde, og i højere grad tage socialt ansvar. 

Dette betyder at der er kommet et øget fokus på Corporate Social Responsibility 

(CSR) og på hvordan det kan medvirke til at fremme virksomhedens identitet og 

forbedre deres omdømme. 

Det kræver at virksomhederne enten selv finansierer forskellige projekter eller at de 

finder en samarbejdspartner der kan hjælpe dem. Her kommer f.eks. 

nødhjælpsorganisationer ind. De fleste nødhjælpsorganisationer er ikke 

statsunderstøttede, så de er afhængige af donationer og tilskud af forskellig art, for at 

kunne udføre deres arbejde. Disse organisationer kan derfor have en interesse i at 

indgå i samarbejder med virksomheder, der kan give finansiel støtte og på andre 

måder facilitere deres arbejde. Samtidig giver det virksomhederne mulighed for at 

vise at de tager socialt ansvar. Både virksomhederne og organisationerne har herved 

en interesse i at indgå i forskellige former for samarbejde, der kan være til fordel for 

begge parter. 
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Jeg har valgt tre forskellige internationale organisationer til denne afhandling, der har

afdelinger i Danmark, Frankrig og Storbritannien. De tre forskellige organisationer 

er: Care International, Oxfam og International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies (IFRC). Disse tre organisationer er alle stiftet med baggrund i 

forskellige historiske begivenheder. Organisationerne har med tiden spredt sig til 

andre lande, hvor mindre organisationer har kunnet se fordelene ved at være del af et 

internationalt samarbejde. Derved er der potentielt mange forskellige faktorer der 

spiller ind i forhold til organisationernes holdning til og lyst til at samarbejde med 

virksomheder i forbindelse med deres nødhjælpsarbejde. Med baggrund i to 

forskellige teorier om national kultur, ønsker jeg derfor at undersøge i hvor høj grad 

de forskellige nationale kulturer har en indflydelse på nødhjælpsorganisationers 

kommunikation rettet mod virksomheder:

1.1 Problemformulering
Er det nødhjælpsorganisationers brands eller national kultur, der har størst 

indflydelse på, hvordan nødhjælpsorganisationer i Danmark, Storbritannien og 

Frankrig kommunikerer deres arbejde til virksomheder med henblik på 

mulighederne for at indgå i samarbejder, der kan fremme virksomhedernes 

CSR-profil?

1.2 Begrebsafklaring
Denne opgave kommer til at handle om eventuelle forskelle i national kultur, derved 

kommer en del af teorien, samt andet materiale til at omhandle dette. Der er dog flere

muligheder for hvordan ordet ”nation” kan oversættes fra engelsk til dansk, og 

forstås i en dansk kontekst. Jeg har valgt at gå efter den definition Micheal Herslund 

stiller op i sin bog ”Sider af Europas historie”. Her er der en distinktion mellem en 

nation og en stat. Nation er i sin oprindelige betydning en ”folkelig, etnisk, sproglig 

enhed”. Det betyder at der oprindeligt kunne være flere nationer indenfor samme 

stat. Efter den franske revolution i 1789 bliver nationen udtryk for den øverste magt, 

det er nu folket der har magten og derved bliver nation til det samme som stat 

(Herslund 2010:99). Det har en betydning da Geert Hofstede netop opstiller sin teori 

og sine dimensioner efter denne nationalstats-idé. Til at begynde med omtaler 
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Hofstede nationalstater, som ”nations” og ”societies”, ord som vi nok ville oversætte 

til nation, efter den oprindelige betydning (Hofstede 2005:18). Længere henne i 

bogen omtales de enheder han har lavet sin analyse over som ”nation-state” 

(ibid:364), det vi i dag kender som nationalstater eller bare lande.

 R. Edward Freemans teori ”Stakeholder Theory” kommer til at indgå i det teoretiske

grundlag. Det danske ord for stakeholder er interessent, det vil blive benyttet i 

opgaven med mindre der er tale om en direkte omtale af teorien. Et begreb der også 

kommer til at figurere i opgaven er ”global value chain” eller bare ”value chain”. Det

er et begreb, der henfører til alle de aktiviteter som virksomheder og enkelt individer 

udfører for bringe et produkt fra ide til færdigt produkt (Gereffi, Fernandez-Stark 

2016:7). Her vil det danske ord "værdikæde" blive brugt i oversættelser fra de 

forskellige hjemmesider. De forskellige organisationer vil blive henført til med deres 

internationale navn: Care International, Oxfam og IFRC (International Federation of 

Red Cross and Red Crescent Societies) (Bilag8:8), når der er tale om organisationen 

som et hele.  

1.3 Metode
Denne opgave omhandler den potentielle forekomst af nationale forskelle i 

forskellige nødhjælpsorganisationer fordelt på tre forskellige lande. Organisationerne

er valgt ud fra at de som minimum er til stede i alle tre lande, for at det er muligt at 

undersøge om der forefindes nationale forskelle indenfor samme organisation. 

Derudover har jeg forsøgt at finde organisationer der overordnet har det samme 

formål for øje. Det at hjælpe fattige og nødlidende i hele verden uden hensyntagen til

hverken, politisk, religiøst eller seksuelt tilhørsforhold. De tre lande: Danmark, 

Frankrig og Storbritannien er valgt ud fra de forskellige sprog jeg forstår, hvilket gør 

det lettere at undersøge de forskellige organisationer mere til bunds, end hvis jeg 

havde valgt sprog der ikke er umiddelbart forståelige for mig.

Til at undersøge disse potentielle forskelle har jeg mere overordnet valgt den 

hermeneutiske fremgang, der antager at mennesker og organisationer kan have en 

indflydelse på hinanden. Det er nødvendigt at undersøge organisationens værdier, 
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symboler og kultur, for at kunne komme nærmere en forståelse for de forskellige 

aspekter der påvirker en organisations værdier og valg af kommunikation (Presskorn-

Thygesen 2012:41). Mere specifikt handler det om den filosofiske hermeneutik, hvor

det handler om at være sine egne fordomme eller forforståelse bevidst. Man kan ikke 

undgå at have fordomme, det er ganske enkelt udgangspunktet for ens forståelse 

(Fredslund 2012:79-80). Der er primært valgt to forskellige teoretikere til at give 

forskellige perspektiver på den problemstilling der er blevet stillet, de bliver 

præsenteret i næste kapitel. Her er det vigtigt i forhold til metoden at understrege, at 

teoretikerne er valgt ud fra intentionen om at få forskellige synspunkter frem. Det 

gælder især antagelsen om at der muligvis kan findes nationale forskelle i de 

internationale organisationer. Her kan teorierne give noget indsigt, men kan også i 

nogen grad begrænse graden af forståelse, da en teori ikke har ubegrænset 

forklaringsværdi (ibid:91). 

Den information jeg vælger at lægge til grund for undersøgelsen, er 

organisationernes nationale hjemmesider. Her antager jeg at organisationerne lægger 

deres oplysninger ud på en måde der dækker nuværende og fremtidige interessenters 

behov for information. 

I selve informationssøgningen har jeg valgt lade mig guide af organisationernes egne 

definitioner. Såsom information om deres forskellige værdier og oplysninger om 

hvordan de tackler kravet om åbenhed i forhold til brugen af donationer og deres 

arbejde. I søgningen efter organisationernes kommunikation rettet mod 

virksomheder, er det ligeledes organisationernes egne definition der har styret 

søgningen. Jeg har primært ledt efter information om de forskellige organisationer i 

deres dropdown menuer, da jeg har antaget at deres kerneinformation findes der, så 

interessenterne let kan finde den. Jeg har i ganske få tilfælde medtaget information 

der kan findes i nyhedssektionen. Det er gjort ud fra antagelsen om at den mest 

grundlæggende information om de forskellige værdier, samarbejder og deres ansigt 

udadtil, vil være at finde på den del af hjemmesiden der skal præsentere deres 

organisation og deres forskellige projekter. Jeg har i flere tilfælde lavet søgninger på 

alle hjemmesider, hvis et emne har vist at have en fremtrædende plads på en eller 
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flere af de nationale hjemmesider. Det er gjort ud fra teorien om at jeg med min 

forforståelse ikke kan være i stand til at kende alle aspekter af en 

nødhjælpsorganisations arbejde og valg af kommunikation. Informationen er 

dokumenteret i form af screen-shots af de relevante sider. Disse screen-shots er 

derefter sat sammen til de bilag, der bliver refereret til i løbet af opgaven. Derudover 

vil der indgå forskellige PDF dokumenter, i de tilfælde hvor en organisation har valgt

at gøre vigtig information tilgængelig på denne måde. 

Den information der findes på organisationers nationale hjemmesider kan ikke 

antages at eksistere i et vakuum, det er ikke muligt at undersøge de forskellige 

organisationer og deres valg af kommunikation uden også at tage den 

samfundsmæssige kontekst med i analysen (Fredslund 2012:81). Derfor vil de 

enkelte landes udvikling af og holdning til CSR også blive analyseret som en del af 

konteksten.

Processen i forhold til at undersøge de forskellige aspekter af problemformuleringen 

starter med en undersøgelse af de forskellige værdier der karakteriserer de forskellige

organisationer. Her ønsker jeg at undersøge om de værdier der er tilstede hos 

organisationerne, kan give en indikation om eventuelle forskelle i national kultur. 

Herefter vil jeg undersøge nogle af de samfundsmæssige forskelle, der kan 

observeres i de enkelte lande, for at komme nærmere en forståelse for det 

omkringliggende samfunds normer og disses eventuelle indflydelse på 

organisationerne. Den anden del af problemformuleringen omhandler hvorvidt 

organisationerne i sig selv, er mere en form for virksomhed hvis billede udadtil og 

overordnede mål har en større betydning for valget af kommunikation end eventuelle

nationale forskelle. Her bliver det den kommunikation organisationerne har angående

tilbud om samarbejder til virksomheder, der primært ligger til grund for 

undersøgelsen. Til sidst vil jeg sætte de forskellige dele af undersøgelsen overfor 

hinanden, for derved at kunne komme nærmere en forståelse for, hvad der lader til at 

have den største indflydelse på organisationernes valg af kommunikation. 
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2  Teori 
En definition af hvad kultur kan siges at være, er ikke nem. Kultur virker ofte til at 

være noget vi alle kan erkende findes, men samtidig har vi tit svært ved præcist at 

definere dens betydning og udformning. I forhold til det jeg ønsker at undersøge i 

denne opgave, en eventuel forekomst af national kultur i internationale 

organisationer og muligheden for at den kan have en direkte effekt på deres 

kommunikation til virksomheder, har jeg valgt to forskellige teoretikere med hver 

deres definition af national kultur.

Den ene er Ronald P. Rohner, der i sin artikel ”Toward a Conception of Culture for 

Cross-cultural Psychology”, forsøger at definere kultur og samtidig finde en 

definition for hvad der ifølge ham ikke direkte kan betegnes som kultur, men mere 

forholder sig til forskellige samfundsmæssige indretninger og konstruktioner. Den 

anden teoretiker er Geert Hofstede, der har medvirket til at selve studiet vedrørende 

forskelle i national kultur har den udbredelse det har i dag. Til sidst vil jeg inddrage 

R.Edward Freemans stakeholder-teori, der antager at alle individer der bidrager til en

værdikæde har lige rettigheder. Det betyder at enhver virksomhedsledelse skal have 

de forskellige individer, instanser og samfund der kan blive påvirket af eller kan 

påvirke virksomhedens arbejde, in mente når der laves nye aftaler (Freeman et all. 

2004:365).

2.1 Kultur og samfund ifølge Rohner
Kultur kan ikke opfattes direkte med vores sanser, den kan ikke ses, høres, lugtes, 

smages eller føles. Det er kun igennem observationer af opførsel, bestemte reaktioner

og fortællinger vi kan afkode noget om en given kultur. Det betyder at opførsel, den 

måde vi agerer på, eksisterer i den virkelige verden, det gør kultur ikke (Rohner 

1984:117). Den eneste måde man derved har mulighed for at måle kultur på, er 

igennem opførsel. Ifølge Rohner handler kultur ikke om de artefakter der findes i en 

given kultur, det handler om den betydning genstandene har i en given kultur. Selve 

genstanden vil være den samme uanset hvem der ser på den, men den betydning den 
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tillægges af en bestemt befolkningsgruppe kan være medvirkende til at beskrive en 

kultur (ibid:118).

Et frodigt landområde vil for en italiener betyde gode muligheder for at dyrke 

afgrøder. For en person fra Zambia betyder det måske bare, at her kommer der 

mange dyr og spiser alle afgrøderne. Italieneren Ernesto Sirolli var i midten af 

1970'erne i gang med et projekt, der skulle hjælpe lokale i Zambia med at dyrke 

afgrøder. De boede nær en frodig dal, der efter italienernes mening var perfekt til at 

dyrke afgrøder. De lokale var ikke meget for at hjælpe til, så de udefrakommende 

italienere betalte dem for at arbejde med afgrøderne. Kort før afgrøderne var klar til 

høstning, kom der 200 flodheste forbi og spiste alle afgrøderne. Det eneste de lokale 

havde at sige var; det er derfor vi ikke dyrker landbrug her (Sirolli 2012). Her er der 

ikke direkte tale en om genstand som symbol for en kultur, men ikke desto mindre 

giver forekomsten af et frodigt landområde meget forskellige associationer alt efter 

ens egen baggrund. 

Et andet eksempel, er Dansk Røde Kors og de hvide busser (Bilag: 8:6). Det emblem,

der symboliserer en af de ældste nødhjælpsorganisationer i verden, er meget enkelt. 

Det er et rødt kors på en hvid baggrund. Ikke desto mindre er dette symbol med tiden

blevet lig med en bestemt kultur. Det er kommet til at stå for hjælp til nødlidende i 

krig og andre katastrofer. Symbolet bliver i de fleste tilfælde, accepteret som 

værende neutral på begge sider af en konflikt. 

De hvide busser der hentede koncentrationsfanger hjem i slutningen af anden 

verdenskrig, bliver til yderligere et symbol på denne organisation og deres mission 

om at hjælpe nødlidende i krig. For mange danskere bliver betegnelsen "De hvide 

busser" til en eksemplificering af de værdier og den kultur der ligger til grund for 

denne organisation.

Begge eksempler omhandler symboler/betydninger, der i sig selv ikke afslører noget. 

Hvis man ikke kender betydningen af et rødt kors på en hvid baggrund, billedet af en 

række med hvide busser eller vilde dyrs vandringsmønstre, giver selve symbolet, 

billedet eller landområdet ikke mange oplysninger fra sig. For at kunne forstå den 

kultur, der ligger bag, skal man enten være en del af den eller finde medlemmer, der 
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kan give en baggrund og kontekst. Det viser, set i forhold til Rohners definition af 

kultur, at det ikke er den fysiske manifestation der er vigtig, men de betydninger 

medlemmer af en bestemt kultur igennem tiden har tillagt dem.

Den definition Rohner stiller op for sin holdning til hvad der kan siges at være 

national kultur er den samme som nævnt i indledningen:

”The totality of equivalent and complementary learned meanings maintained by a 

human population or by identifiable segments of a population, and transmitted from 

one generation to the next.”(de samlede ækvivalente og komplementære tillærte 

betydninger, opretholdt af en befolkning eller af identificerbare segmenter af en 

befolkning, som overføres fra en generation til den næste.) (Rohner 1984:120)

Kultur vil, set ud fra denne definition altid være bundet til en befolkning, men kan 

ikke direkte hægtes på de specifikke personer der udgør den samlede befolkning. Set 

i forhold til at ville analysere en bestemt kultur, kan kultur her betegnes som et spil 

der kan defineres ved hjælp af dets regler. Der findes forskellige generelle regler alle 

spillere/borgere kender til, men som de ikke nødvendigvis vælger at følge. Indenfor 

alle former for spil findes der mange forskellige muligheder for strategier en spiller 

kan benytte sig af. Nogle vil endda vælge at bryde reglerne, hvis de mener de kan 

komme af sted med det. Definitionen tager også højde for at borgere i et samfund har

mere end bare én status. Vi er alle delt op i forskellige subkulturer efter bl.a. køn, 

alder, interesser og geografisk opholdssted (ibid:120). To personer der begge har 

dansk som modersmål vil kunne blive enige om den overordnede betydning af ord 

som ”smuk”eller ”gnaven”. Derimod vil hver deres individuelle opfattelse af hvad 

der rent faktisk er smukt, eller hvad der i deres verden opfattes som gnaven, være 

påvirket af hvad de hver især har oplevet og hvilket verdenssyn de har (Earley 

2009:24). 

Det viser også tilbage til den del af af definitionen der omtaler den ækvivalente og 

komplementære overførsel af betydning fra en generation til den næste. Det samme 

kan siges om hvordan man i forskellige kulturer/lande hilser på hinanden. I Danmark

vil de fleste enten give hånd eller et knus. Frankrig er det alt fra to til fem kindkys, 

alt efter hvilken region af landet du befinder dig i. I Belgien giver man som regel kun

ét kindkys. Set udefra kan det måske virke mærkeligt at der findes bestemte måder at
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hilse på, alt efter hvor man befinder sig, men det er en del af den kulturoverførsel der

finder sted fra en generation til den næste og er med til at definere kulturen. 

En anden vigtig del af hvordan Rohner ser kultur, er at ingen individer i en bestemt 

kultur vil kende alle dele af en kultur. Der er ingen der vil være i stand til at kende 

alle roller der kan ”spilles” indenfor en bestemt kultur. Men det er, ifølge Rohner, 

heller ikke nødvendigt. De fleste individer har ikke behov for at vide hvordan man 

opfører sig som læge, hvis man bliver syg. Man har brug for at vide hvordan man 

skal opføre sig som patient. Ligeledes er der mest behov for at den person der går 

under betegnelsen ”læge”, har en legitim ret til at stå inde for denne betegnelse 

(Rohner 1984:122-123). Ved at kende til reglerne for spillet, eller for hvordan de 

forskellige roller i samfund skal spilles, vil ethvert medlem af en kultur være i stand 

til at afgøre om handlingen er passenede og legitim i forhold til de regler der er 

blevet overført fra tidligere generationer (Early 2009:23).

2.1.1 Samfund

Rohner laver en adskillelse mellem det kulturelle i et samfund og så de forskellige 

interaktioner, skikke og institutioner der tilsammen udgør et samfund. Han mener at 

den opførsel og social interaktion borgerne i et givent samfund deltager i ikke 

nødvendigvis kan forklares ud fra et kulturelt synspunkt. Det er ikke muligt direkte at

forudsige en bestemt reaktion, hvis man kun kender den kulturelle kontekst. Kultur 

og samfund er ikke en og samme ting, men de kan heller ikke fuldstændigt adskilles 

fra hinanden (Rohner 1984:127). Her kan det igen stilles op som et spil, hvor man 

med stor sikkerhed kan sige om en bestemt handling bryder reglerne, men man vil 

have svært ved at forudsige hvilken strategi en bestemt spiller vil vælge at bruge. I 

forhold til eksemplet fra tidligere, der omhandlede nogle italieneres antagelse om 

hvor det var bedst at dyrke afgrøder, blev der netop ikke taget hensyn til forskelle i 

kultur og samfundsmæssig indretning. Det kan til dels bunde i en forskel i kultur og 

måske ikke mindst manglen på forståelse for andre. Årsagerne til dette fravalg kan til

dels ses som kulturelt, men også som en samfundsmæssigt valg. Både dyr og 
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mennesker skal have en mulighed for leve i området, så på den måde bliver dyrenes 

vandringsmønstre en del af den sociale orden. Rohners definition for et samfund er:

” the largest unit of a territorially bounded, multigenerational population recruited 

largely through sexual reproduction, and organized around a common culture and a 

common social system.”(Den største enhed af en territorialt afgrænset, 

flergenerations befolkning, primært rekrutteret igennem seksuel reproduktion, og 

organiseret omkring en fælles kultur og socialt system.)(Rohner 1984:131)

I denne definition skal denne "største enhed" forstås som det vi i dag normalt kalder 

en nation eller et land. Disse forskellige enheder eller lande har forskellige 

karakteristika som f.eks. befolkningsstørrelse, befolkningstæthed og demografisk 

fordeling, der ikke direkte bygger på en kulturel betydning. Disse forskellige 

koncepter er uden tvivl, i en eller anden grad influeret af kultur, men det er muligt at 

finde de samme kulturelle principper i både tyndt befolkede områder og i storbyer 

indenfor det samme land. Hvordan et land bliver befolket har mere at gøre med 

adgang til vand, terræn og tilgængeligt agerland og derved defineret på baggrund af 

samfundsmæssige betingelser. Samlet set mener Rohner at der skal være en 

adskillelse mellem kultur og samfund, hvor kultur defineres som en system af 

symbolske betydninger man som individ deler med andre, hvorimod man er medlem 

af et samfund (ibid:131-132).

Det betyder at der ifølge Rohner er forskel på det vi kalder kultur, det der gives 

videre fra en generation til den næste og de samfundsmæssige institutioner og regler 

der er blevet oprettet i forskellige lande, til dels betinget af geografisk og 

befolkningsmæssig udvikling. Samtidig er de to ting dog afhængige af hinanden, da 

kultur til hver en tid er noget man deler med andre medlemmer af en gruppe eller et 

samfund og sidenhen giver videre til næste generation. 

2.2  Hofstede - værdier skaber grundlaget for kultur
Hofstede arbejder også efter teorien om at kultur er et kollektivt fænomen. Det er en 

tilært evne, der bliver udviklet igennem interaktion med andre i ens sociale miljø. 

Kultur vil til alle tider være et kollektivt fænomen, det handler om hvordan man som 
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medlem af et samfund eller borger i en nationalstat, har levet sammen med andre 

indenfor de samme sociale regler og værdier. Man kan sige at kultur er de uskrevne 

regler til det sociale spil, der finder sted hver dag. Det betyder også at kultur ikke er 

medfødt, ifølge Hofstede kommer ens kulturelle forståelse ikke med ens gener, men 

igennem ens sociale miljø og omgangskreds. Han stiller en pyramide op, hvor der i 

bunden befinder sig den menneskelige natur. Alle mennesker har evnen til at føle 

glæde, angst, vrede og skam, lige så vel som de fleste mennesker har et behov for at 

socialisere med andre mennesker. Det kalder han det universelle niveau, en evne alle 

i en eller anden er født med. Kultur kommer som det næste lag i pyramiden. De 

tillærte reaktioner vi hver især opfanger som en del af vores interaktion med andre i 

samme kultur. Øverst oppe i den pyramide der kan kaldes mental programmering er 

så den personlighed, der er specifikt for hvert individ. Det betyder at der, ifølge 

Hofstede, findes tre forskellige lag der tilsammen opbygger den mentale 

programmering hos alle individer. Kultur er ifølge ham, kun et spørgsmål om ens 

sociale tilhørsforhold. Kultur skal ikke som det er forsøgt igennem tiden, forbindes 

med ens herkomst og etniske tilhørsforhold (Hofstede 2005:4-5).

Hofstede udvikler en betegnelse for denne sociale programmering, der finder sted 

hos alle individer og kalder den”software of the mind”(sindets programmering), her 

hentydes ikke til at mennesker kan anses som computere, der kan programmeres til at

foretage sig bestemte handlinger på basis af en specifik indkodning. Det handler 

mere om at ethvert menneske har nogle forskellige programmer, der kan give en 

indikation af hvordan en specifik person med en vis sandsynlighed vil opføre sig i en 

given situation. Disse forskellige programmer bliver langsomt bygget op igennem 

hele livet, ved langsomt at indsamle forskellige data, der kan omsættes til opførsel og

evnen til at analysere verden omkring sig (ibid:3). Det bevirker at der findes 

forskellige normer for hvad man mener er den rette opførsel i en given situation, alt 

efter hvilken programmering man er vokset op med og finder naturlig. Heri ligger 

også Hofstedes grundlag for hans teori, at vi alle bliver påvirket af det vi ser mest. 

Derved mener han at national kultur bliver indprogrammeret fra barnsben af, ud fra 

de forskellige værdier der bliver givet videre fra vores nærmiljø. 
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2.2.1 Værdier hænger ved

Hofstede beskriver kulturelle forskelle som en form for løg der har flere lag, der kan 

bruges til at beskrive de forskellige aspekter af en kultur. I det yderste lag befinder 

sig symboler, der kan manifestere sig som ord, gestik, billeder og objekter, der har en

bestemt betydning, som kun personer der hører til den kultur vil kende til. Det næste 

lag indeholder helte, døde, levende eller imaginære, der kan fungerer som 

rollemodeller. Det kan være alt fra Holger Danske i Danmark, Asterix (populær 

tegneseriefigur) i Frankrig eller The Doctor (hovedperson i en meget populær si-fi 

serie) i Storbritannien. I det næste lag befinder sig ritualer, det er kollektive 

aktiviteter, der set udefra kan virke som overflødige, men som set indefra er en vigtig

del af den sociale interaktion. Tilsammen kan de tre lag beskrives som praksisser, der

er synlige for en udefrakommende gæst, men deres kulturelle mening er usynlig og 

giver kun mening for medlemmer af den pågældende kultur. Værdier er, ifølge 

Hofstede, kernen i det løg der udgør en kultur. Værdier skal her ses som en bred 

betegnelse for hvordan personer foretrækker visse ting frem for andre. Værdier kan 

illustreres som en linje med to modpoler: god versus ond, farligt versus sikkert, 

naturligt versus unaturligt osv. Alle disse værdier bliver, ifølge Hofstede, grundlagt 

meget tidligt i livet. De første ti til tolv år er der hvor vi absorberer de fleste af de 

værdier vi vil tage med os videre ud i livet (Hofstede 2005:7-8). Værdier skal her ses 

som de forskellige grundholdninger vi alle sammen har, som kan være svære at finde

begrundelse for. Set ud fra denne teori handler det især om de tilfælde hvor vi er klar 

over om noget i en given situation er rigtigt eller forket, men ikke klart kan give en 

begrundelse for denne holdning. Det er dette tilhørsforhold der kan adskille en 

gruppe fra en anden, der ligger til grund for Hofstedes definition på national kultur:

”The collective programmming of the mind that distinguishes the members of one 

group or catagory of people from others”(den kollektive programmering af sindet, 

der adskiller medlemmerne af en gruppe eller kategori af personer fra andre.)

(Hofstede 2005:4)

Det indikerer et en given gruppe af mennesker vil være i stand til at opbygge en 

kultur med værdier og traditioner, på en måde så det er muligt at observere disse 
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forskelle. Det indikerer også at kultur er noget der foregår kollektivt. Det kræver et 

socialt samspil mellem flere individer, før der kan være tale om kultur. I forhold til 

definitionen antages det også at kultur ikke er direkte synlig, det man kan observere 

er de forskellige reaktionsmønstre, der kommer som resultat af den kulturelle 

programmering der har fundet sted. 

2.2.2 National kultur

Hofstedes definitionen omtaler forskellige grupper eller kategorier af mennesker som

kandidat til at have en specifik kultur, der er anderledes fra andre grupper. 

Grundlaget for Hofstedes forskellige undersøgelser har dog ikke været grupper i 

mere bred forstand, men nationer eller som de mest kaldes i dag lande. Ideen om stat 

og nation som en og samme ting, er ikke særlig gammel. Det er først i forbindelse 

med den franske revolution i 1789, at denne idé begynder at tage form, hvorefter vi 

skal et stykke op i det nittende århundrede før det tager mere fat. Her begynder 

nationalismen at tage over fra de andre former for identifikation, der ellers har været 

fremtrædende. Før da var sprog og etnisk enhed ikke den styrende årsag til 

statsdannelser, men snarere geografiske muligheder for samle sig til en stærk enhed 

(Herslund 2010:98-99). Det vil sige at der findes mange forskellige lande i dag, der 

reelt set indeholder flere forskellige nationer (i ordets oprindelige betydning), som 

f.eks. Frankrig og Spanien. Der kan dog være elementer, der trækker disse forskellige

grupper tættere sammen om en fælles national identitet. Det kan være et fælles 

nationalt sprog, et fælles nationalt uddannelsessystem, det politiske system og andre 

måder hvorpå borgerne kan føle sig som en del af den samme kultur. Det betyder 

også at i forhold til at ville undersøge kulturforskelle i dag, giver det mening at holde

sig til forskelle mellem lande (Hofstede 2005:18). 

Hofstede har oprindeligr valgt at dele sin undersøgelse af forskelle i national kultur 

op i oprindeligt fire forskellige dimensioner. Der er siden kommet to yderligere 

dimensioner til. I forhold til de tre lande der er relevante i forhold til denne opgave, 

viser de største udsving sig i forhold til Power distance (Magtdistance), Masculinity 

(Maskulinitet) og Uncertainty avoidence (Struktureringsbehov. Direkte oversat 

betyder det at ville undgå usikkerhed, men oversættes i forhold til disse dimensioner 
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normalt til behov for strukturering). De andre dimensioner viser ikke de store 

forskelle og vil derfor ikke indgå i analysen, med mindre de kan medvirke til 

forståelsen af de allerede nævnte dimensioner. Herunder følger en kort præsentation 

af hvordan de forskellige dimensioner skal forstås ifølge Hofstede.

2.2.3 Struktureringsbehov 

For alle mennesker kan det siges med sikkerhed af fremtiden ikke er sikker. Det er 

ikke muligt at afgøre hvordan fremtiden vil forme sig, for en selv eller for de grupper

man føler et tilhørsforhold til. Det man dog har indflydelse på, er hvordan man 

vælger at håndtere denne usikkerhed. I kulturer hvor der er en højere grad af angst, 

altså mere frygt for hvad fremtiden kan bringe, er der også en højere grad af kropsligt

udtryk. Det er mere kulturelt accepteret at tale højt, slå i bordet og på anden vis vise 

sine følelser. I lande der ligger i den anden ende af skalaen, er det er mindre socialt 

acceptabelt at give højlydt udtryk for sine følelser (Hoftede 2005:171). Denne 

usikkerhed har også en indflydelse på på antallet af love og regler i et samfund. Her 

vil land der ligger højt på denne skala, have markant flere love og paragraffer, end 

land der ligger lavt. I et land lavt behov for strukturering vil disse love dog have 

større sandsynlighed for at blive fulgt (ibid:190). 

2.2.4 Magtdistance

Den magt der bliver givet til staten i lande med et højt behov for strukturering har 

ikke en direkte forbindelse til magtdistance, her handler det i højere grad om 

magthavernes kompetencer (ibid:191). Magtdistance skal forstås som i hvor høj grad 

man som borger i et land forventer og anerkender en magt-ulighed i samfundet. Det 

betyder at man som regel ikke skal se på denne dimension fra lederens position, men 

mere fra dem der bliver ledt. Det er muligt at lede personer på trods af deres 

overbevisning, men i de fleste tilfælde vil et lederskab mere være en tilføjelse til den 

underdanighed store dele af befolkningen er villig til at acceptere (ibid:46). Man skal

ikke se opefter, når man ønsker at forstå et lands kultur og ledelsesstil, men mere ned

af på borgerne der i en eller anden grad accepterer og forventer en bestemt form for 

ledelse.
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2.2.5 Grader af maskulinitet – femininitet

 Den sidste dimension indeholder, som de andre også en forskel i hvordan man ser 

verden. Den kan være noget sværere at give en enkel beskrivelse. De 

kønsrollemønstre man bliver præsenteret for igennem ens barndom bliver, set forhold

i til teorien om den sociale programmering, forstærket igennem tv, blade, bøger og 

film (Hofstede 2005:118). Det betyder at den maskuline del af skalaen, i følge 

teorien, vil have er større fokus på indtjening, anerkendelse og udfordringer, en mere 

aggressiv kultur. Hvorimod den feminine del af skalaen fokuserer mere på 

samarbejde, jobsikkerhed og familie, og derved kan betegnes som konsensussøgende

(Ibid:119). Definitionen på et maskulinitet samfund bliver her den traditionelle 

vestlige idé om at mænd skal være selvhævdende, stærke og fokuseret på materiel 

succes, hvorimod kvinder skal være mere tilbageholdende, bløde og mere optaget af 

livskvalitet. Den anden ende af skalaen, det feminine samfund, defineres som et 

samfund hvor kønsrollerne bliver mere flydende. Her står den rene definition af 

maskulinitet mere i baggrunden. Både kvinder og mænd opfordres til at være 

tilbageholdende, bløde og med fokus på livskvalitet (ibid:120). Disse dimensioner 

kan, set i forhold til teorien, give indikationer om forskelle imellem to eller flere 

lande, men kan de også give oplysninger om enkeltpersoner?

2.3 National kultur på individuelt plan? 

Geert Hofstede har igennem mange år lavet meget forskning, der har haft som mål at 

øge forståelsen for hvad national kultur er. Der er som beskrevet i de forrige afsnit, 

blevet opstillet diverse dimensioner, der skal gøre det mere overskueligt at iagttage 

de forskelle der er imellem verdens lande. Det betyder at der, ifølge Hofstede, er en 

forskel på hvordan befolkningerne i de tre lande, som denne afhandling omhandler, 

vil opføre sig i given situation. Men giver det også mening at bruge disse forskellige 

karakteristika på de enkelte borgere i hvert land?

Normalt vil man definere kultur som værende et kollektivt fænomen, der kræver at 

det bliver delt med andre i en gruppe. Kultur vil i de fleste definitioner være noget 

der læres igennem forskellige former for social interaktion indenfor en bestemt 
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gruppe. Det betyder at kultur bliver videreført i form af kommunikation af vigtige 

symboler, ideer, viden og værdier fra en generation til den næste (Fischer 2009:29). 

Kultur indeholder social interaktion i en eller anden form. Det kræver mere end én 

person før vi kan tale om en kultur, hvilket også indgår i både Hofstedes og Rohners 

definitioner for hvad kultur kan siges at være. Mange er kritiske overfor Hofstedes 

brug af lande til at undersøge forskelle i kultur. Det er oftest en kritik af at et lands 

befolkning ikke kan defineres som værende fuldstændigt homogene i forhold til 

deres værdier. Michael Minkov Og Geert Hofstede svarer i deres artikel ”Clustering 

of 316 European Regions on Mesures of Values: Do Europe’s Countries Have 

National Cultures?”fra 2014 tilbage på denne kritik. Efter deres mening giver det 

udmærket mening at studere kultur på nations niveau da man, på trods af de mange 

forskellige celler og organer der tilsammen udgør et menneske, ikke har problemer at

studere et menneske som et hele (Minkov, Hofstede 2014:145). Den undersøgelse der

ligger til grund for deres artikel, grupperer tilfældigt udvalgte grupper fra forskellige 

lande for at undersøge om det kan påvises at der findes gruppetilhørsforhold der 

pejer tilbage til bestemte lande. Det kræver dog at man godtager at værdier som 

indikator kulturelle værdier (ibid:148). Deres undersøgelser viser at det, ud fra 

kriterier de har sat op, er muligt at bestemme fra hvilke lande eller regioner tilfældigt

udvalgte grupper af mennesker stammer fra. Deres undersøgelser viser dog også at 

det ikke er muligt at kulturelt bestemme hvorfra tilfældigt udvalgte individer 

stammer fra. Det betyder, ifølge Minkov og Hofstede at det er muligt at finde 

kulturelle forskelle baseret på værdier mellem tilfældigt udvalgte grupper af 

mennesker, men ikke nødvendigvis at finde de selv samme forskelle mellem 

individer (ibid:173). 

Kultur bliver her defineret som et kollektivt begreb der, i forhold til denne teori, 

bunder i de grundlæggende værdier der bliver givet videre fra en generation til den 

næste. Disse værdier ligger så til grund for en stor del af de holdninger og reaktioner 

vi giver udtryk for igennem livet.
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2.4  Stakeholder teori, virksomheder er ikke uden 

moral

Ifølge Hofstede, er værdier det der styrer alle vores handlinger igennem hele livet, 

men igennem mange år mente mange at den eneste værdi, der skulle råde over 

virksomheder var ønsket om mere profit. Det handlede ikke om at tilgodese de 

forskellige interessenter, der tilsammen opbyggede virksomheden og samfundet 

omkring det. Med R. Edward Freemans teori om betydningen af disse interessenter 

og deres potentielle indflydelse på en virksomhed, har ideen om værdier som en del 

af en virksomhedsstrategi ændret sig. For Freeman handler det om at en given aftale 

skal være til fordel for alle parter, det vil sige at alle parter skal være villige til at 

indtage en hvilken som helst plads i aftalen, da der ikke må findes smuthuller eller 

andre måder hvorpå en part kan snyde den anden (Freeman 1994:416). Det kan 

tilnærmelsesvis forklares som at ville finde den bedste gruppe af spillere til et spil 

man ikke kender. Her handler det om at finde den bedst mulige sammensætning, der 

kan fungere i alle situationer, da man ikke kender de udfordringer man kommer ud 

for. Det betyder at man skal tage højde for de forskellige interessenter (spillere), 

deres evner, interesser og udfordringer, for at kunne klare sig bedst muligt i det 

ukendte spil. Teorien indebærer herudover, at man ikke bør adskille etik og værdier 

fra det at gøre forretning. Set i forhold til teorien, handler det om at opbygge et 

narrativ omkring hvordan vi mennesker skaber og udveksler værdier. I stedet for kun 

at fokusere på profit kan man, ved at overveje nye og anderledes metoder i forhold til

produktion og distribution, forbedre udkommet for alle involverede (ibid:418). 

Stakeholder teorien antager at ved at give etik og moral en mere fremtrædende plads 

i erhvervslivet, vil det samlet set blive til en fordel for alle. 

De to teoretikere der udgør hovedparten af det teoretiske grundlag for denne opgave, 

taler i deres teorier om, hvordan national kultur muligvis bliver udviklet og 

videregivet fra en generation til den næste. Den sidste teoretiker, Freeman, taler mere

om værdier i forhold til erhvervslivet, til hvordan man ikke bør adskille værdier fra 

ens forskellige forretningstransaktioner. Dette har fået øget fokus indenfor de sidste ti

til tyve år (Habisch,Jonker 2005:2).
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De teorier der danner det teoretiske grundlag for afhandlingen, handler alle i en eller 

anden grad om værdier og deres betydning for hvordan vi hver især vælger at 

gebærde os i verden. Forskellen ligger i den grad af betydning disse værdier har. 

Ronald P. Rohner anerkender at der i et givet samfund eller land findes genstande og 

symboler, der bliver tillagt en kulturel betydning. Ifølge ham er det dog ikke det 

eneste der er medvirkende til at forskellige lande har udviklet sig i forskellige 

retning. Han mener at der også findes ikke-kulturelle aspekter, der påvirker en lands 

udvikling. Set i forhold til Geert Hofstede er værdier det helt grundlæggende. 

Holdninger til hvordan værdier skal forstås og udtrykkes er, ifølge ham, det der 

adskiller en kultur fra en anden. De forskellige dimensioner er medvirkende til at vi 

kan få et overblik over disse forskelle og forholde os til dem. Edward P. Freeman 

taler om værdier i forhold til virksomheder og deres virke, men her handler det også 

om en påvirkning fra det omkringliggende samfund og deres forskellige normer og 

værdier. Derved har værdier, set i forhold til alle tre teoretikere, i en eller anden form 

en indvirkning på de valg nødhjælpsorganisationerne tager i forhold til deres arbejde.

Spørgsmålet er hvad der i sidste ende har mest betydning for deres valg, national 

kultur eller deres interne værdier udtrykt igennem egne brands. 

3  Tre organisationer i tre lande
Til denne opgave er der blevet valgt tre forskellige europæiske lande, Danmark, 

Frankrig og Storbritannien. De organisationer der er valgt, er alle internationale 

nødhjælpsorganisationer der har afdelinger i alle tre lande. Alle organisationerne 

arbejder på på forskellig vis med nødhjælp og længerevarende udvikling i fattige 

lande forskellige steder i verden. Organisationerne er: Care International, Oxfam og 

IFRC. Alle tre organisationer har hjemmesider med information om deres arbejde, 

deres værdier og de muligheder man som privatperson eller virksomhed har for at 

støtte deres arbejde. Denne afhandling omhandler deres kommunikation rettet mod 

virksomheder, og derfor kommer der ikke til at indgå information eller analyse 

angående deres kommunikation rettet mod privatpersoner. 
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3.1 Care International
Den første organisation er Care International, der er en forkortelse for: Coopperative 

for Assistence and Relief Everywhere (Kooperativ for bistand og nødhjælp overalt). 

Denne organisation blev oprindeligt stiftet af europæiske indvandrere i USA efter 

anden verdenskrig. De samlede ind til hjælpepakker til Europa og Japan for at sikre 

sig at sult og lidelse ikke skulle medvirke til at starte en ny krig. 

Care International UK, den britiske del af Care, blev oprettet i 1945. Organisationen 

arbejder helt generelt med at udrydde fattigdom og øge retfærdigheden. De har især 

fokus på kvinder og pigers rettigheder, ud fra overbevisningen om at alle mennesker 

skal have lige rettigheder og muligheder, hvis det skal være muligt at bekæmpe 

fattigdom (Bilag: 1:3)

Den danske afdeling af Care International, Care Danmark blev oprettet 1987 som en 

selvstændig fond. Care Danmark arbejder tæt sammenmed de 13 andre Care 

organisationer der findes. Mange af de nationale organisationer har valgt et bestemt 

fokusområde, som udgangspunkt for deres arbejde (Bilag: 2:5). Care Danmark 

arbejder primært ud fra ideen om at ”alle har ret til mad”. En kampagne der skal være

med til at sikre retten til mad igennem klimatilpasning, retten til jord og handel der 

skaber udvikling (ibid.10).

Care France blev oprettet i 1983, med det formål at udvikle programmer for en varig 

bæredygtig udvikling i fællesskab med verdens mest udsatte mennesker (Bilag 3:3). 

Care France arbejder indenfor forskellige områder, blandt andet kvinders rettigheder, 

klimaforandringer og børns rettigheder. 

3.2 Oxfam
Oxfam er en forkortelse for: Oxford commitee for Famine relief (Oxford komitén for

afhjælpning af sult), der blev stiftet i 1942. Den blev oprindeligt oprettet med det mål

at få den britiske regering til at lempe blokaden mod de besatte lande i Europa. 

Ønsket var at øge distributionen af nødhjælp til især Belgien og Grækenland. Efter 

krigen begyndte organisation langsomt at brede sit arbejde ud til andre dele af 

verden, hvor den stadig arbejder for at udrydde sult overalt (Bilag 4:2).
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 Oxfam Ibis er den danske afdeling af Oxfam. Denne organisation var oprindeligt en 

del af WUS, en studenterorganisation, som siden blev til organisationen Ibis, der i 

2016 blev en del af den internationale organisation Oxfam (Bilag 5:3). Deres 

projekter handler om at sikre en god adgang til viden og uddannelse, deltagelse i 

demokrati og støtte til politisk indflydelse for de fattigste (Bilag 5:4).

Oxfam France, startede i 1988 som ”Agir ici pour un monde solidaire” (arbejd for en 

solidarisk verden). Organisationen blev optaget som observationsmedlem i Oxfam 

international i 2003, og blev fuldt medlem i 2006. Oxfam France valgte at blive del 

af en større organisation, da de mener at mange af de problemer der findes i dag er 

globale, og derfor kræver en samlet indsats. 

3.3 IFRC
Den sidste organisation, der i dag internationalt hedder The International Red Cross 

and Red Crescent Movement (ICRC) (Den Internationale Røde Kors Komité) , blev 

stiftet i 1863, af Henry Dunant efter slaget ved Solferino i 1859, hvor han sammen 

med andre frivillige hjalp med de døde og sårede på slagmarken, uden skelen til 

hvilken side af kampen de tilhørte. Det udviklede sig siden til den internationale 

organisation der kendes i dag. Det er den Internationale Røde Kors Komité der har 

skrevet under Geneve konventionen og som træder i tilfælde af krig. IFRC træder til i

tilfælde hvor der ikke er tale om væbnede konflikter (Bilag8:8). 

British Red Cross (Britisk Røde Kors) blev oprettet i 1870 under navnet The british 

National Society for the Sick and the Wounded in War (det britisk nationale forbund 

for syge og sårede i krig). I 1905 blev navnet ændret til the British Red Cross. Nogle 

år senere oprettedes The Volontary Aids Scheme (volontørkorps), der sikrede at der i 

alle regioner af Storbritannien var afdelinger med frivillige, der kunne træde til i 

tilfælde af krig (Bilag: 4:5).

Dansk Røde Kors blev oprettet i 1876, som Foreningen for syge og såredes pleje 

under krigsforhold. Siden skiftede foreningen navn til Dansk Røde Kors og i 1917 

blev grundlaget for de forskellige lokale afdelinger rundt om i Danmark lagt. Den 
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danske afdeling af Røde Kors samarbejder med resten af organisationen i fattige 

lande om fælles projekter (Bilag 8:6).

Den franske afdeling, Croix-Rouge française blev også i første omgang oprettet 

under et andet navn, la Société de Secours aux Blessés Militaires (forbundet for 

hjælp til sårede i militæret) 25 maj 1884, af Henry Dunant. I 1907 bliver den centrale

komité for Croix-Rouge française oprettet og i 1940 bliver de forskellige 

organisationer til en samlet organisation under navnet Croix-Rouge française (Bilag 

9:2).

3.3.1 Opsamling

De forskellige organisationer har alle forskellige oprindelser, dog kan det siges at der

kan findes nogen overensstemmelse mellem f.eks. de forskellige afdelinger af IFRC, 

der i alle tilfælde er startet som organisationer der skal hjælpe sårede og nødlidende i 

krig. Care International blev startet for at afværge en ny krig bundet i sult og 

fattigdom. Organisationen arbejder i dag stadig med at udrydde sult på forskellig vis. 

Oxfam er som udgangspunkt en mere lokal organisation, der sidenhen har udviklet 

sig til en international organisation. Dette ses blandt andet ved at organisationerne i 

Danmark og Frankrig er startet som andre organisationer og sidenhen har valgt at 

blive en del af den overordnede organisation. 

4  Fremtrædende værdier i organisationerne
Værdier kan ses som værende afgørende for hvordan personer opfatter en bestemt 

situation. Ifølge Hofstede er værdier det der ligger som det inderste lag i det ”løg” 

der skaber grundlaget for vores handlinger igennem livet. De er blevet etableret 

meget tidligt i vores liv og lader ikke til at være nemme at ændre (Hofstede 2005:8). 

For Rohner handler det mere om den betydning man i en kultur tillægger bestemte 

handlinger eller symboler. Det vil sige de værdier, normer og holdninger der bliver 

brugt til at vurdere en handlings kulturelle betydning (Rohner 1984:122). Derved får 

værdier i begge tilfælde en plads i definitionerne, men har ikke samme grad af 

betydning for udkommet. De forskellige organisationer har, i kraft af de er 

nødhjælpsorganisationer, i de fleste tilfælde stillet  deres værdier op på deres 
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hjemmesider. De giver udtryk for hvad det er de står for, hvad der er vigtigt for dem 

og hvordan de vælger at handle ud fra disse værdier. 

4.1 Care International
På Care international UK’s hjemmeside kan man under punktet ”about us”(Om os) 

finde et punkt der omtaler deres værdier, det der guider dem igennem deres arbejde 

og hvordan de forholder sig til eventuelle problemer. Deres værdier er, Respect, 

Integrity, Commitment og Excellence (Respekt, Integritet, Forpligtelse og 

Ekspertise). De bliver stillet op ved siden af deres mission om at udrydde fattigdom 

og fremme sociale rettigheder (Bilag: 1:3). En anden side omhandler transparens 

eller gennemsigtighed, hvor det mere præcist beskrives hvordan de agerer i forhold 

til emnerne der hører ind under gennemsigtighed. Her bliver det også understreget at 

de fokuserer på "Forward Accountability" (fremadrettet ansvarlighed), der skal gøre 

deres primære interessenter bedre i stand til have en direkte indflydelse på et projekt 

(Bilag: 1:6). 

Care Danmark har ikke som den britiske side, et punkt der hedder ”Vores værdier”. 

Værdierne på den danske side er sat op under ”Etik” og ”Holdninger til korruption”. 

Siden "Etik" beskriver om de initiativer organisationen er med i. Blandt andet Dansk 

initiativ for etisk handel, ligesom det ude i sidebaren oplyses at Care Danmark har en

grøn smiley, der viser at organisationen ikke har noget udestående med 

arbejdstilsynet (Bilag: 2:3). I forhold til korruption, handler Care Danmark efter de 

principper der er stillet op af Danida i 2003, som er retningslinjer for hvordan man 

skal handle i forhold til korruption. Det bliver her fremhævet at de ikke accepterer 

korruption, men samtidig ser virkeligheden noget anderledes ud i et land, hvor den 

generele uddannelsesgrad er noget lavere end i Danmark. 

Care France har valgt at formalisere deres værdier og mål til en form for CSR 

retningslinje, en RSA (Responsabilité Sociale des Associations (Samfundsansvar for 

organisationer/foreninger)) rapport der viser hvilke værdier de arbejder ud fra. 

Rapporten skal samtidig fungere som et forbillede for deres samarbejdspartnere, der 

her kan se hvordan organisationen forvalter deres samfundsmæssige, sociale, 

miljømæssige og ledelsesmæssige ansvar. Ligeledes er organisationen medlem af 

27



flere forskellige organer, der har til formål at kontrollere den, blandt andet Comité de

la Charte du don en confiance (kan oversættes til "Organisationen, der sørger for at 

man kan have tillid til de organisationer man vælger at støtte") (Bilag 3:4). Denne 

organisation fungerer som garant for at de penge folk vælger at donere til en 

organisation bliver brugt de rette steder. 

Samlet set handler det for Care International om at udrydde fattigdom i hele verden. 

Alle tre organisationer under Care International arbejder hen mod det samme mål. 

Alle tre hjemmesider har også, på den ene eller den anden måde oplysninger om 

hvordan de bruger de indsamlede penge, hvad der går til administration og hvad der 

bliver givet direkte til partnerlandene. Der er en forskel på hvad der bliver 

kommunikeret mere direkte. Den britiske side har eksempelvis deres værdier langt 

fremme på siden og ikke mindst skrevet ud. Den danske side, har ikke direkte et 

punkt der hedder ”vores værdier”. Det kommer frem i forhold til etik og holdningen 

til korruption. Heller ikke den franske side har, som den britiske, et punkt der 

specifikt omhandler deres værdier. De har dog samlet deres værdier og 

arbejdsmetoder i en CSR-lignende rapport, hvor det er muligt at finde al information 

der vedrører Care Frances arbejde og etik.

4.2 Oxfam
Oxfams oprindelige mål var at øge distributionen af nødhjælp til andre europæiske 

lande. Et mål der siden har udviklet sig til at omfatte flere overordnede mål. De 

involverer blandt andet retten til et bedre liv, lige rettigheder til alle og en bedre 

fordeling af verdens ressourcer (Bilag 4:5). Deres værdier er Empowerment, 

Accountability og inclusiveness (Selvstændiggørelse, ansvarlighed og rummelighed).

Disse værdier skal ses som et mål for dem selv og som et forbillede for dem de 

arbejder sammen med (ibid:6). På siden "Legitimacy and Accountability" (legitimitet

og ansvarlighed) fremhæver de deres erfaring med nødhjælpsarbejde, som argument 

for at have en vigtig stemme i debatten om hvordan man kan formindske fattigdom i 

verden. Ligeledes er ansvarlighed overfor deres interessenter. Dette omfatter de 

mennesker der påvirkes direkte af deres arbejde, andre organisationer, virksomheder 

og den brede offentlighed i både ind og udland vigtig for dem. Åbenhed og 
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ansvarlighed skal vise vejen frem mod et bedre og mere effektivt samarbejde 

(ibid:3). 

Oxfam Ibis, den danske del af Oxfam har en side, "Vision" med deres vision, mission

og værdier. Deres værdier er: Engageret, kritisk, ansvarlig og dialog. På samme side 

står også deres vision om at arbejde frem mod en verden hvor alle har lige adgang til 

ressourcer, uddannelse og indflydelse (Bilag: 5:4).

Oxfam France har ikke en side der omtaler deres værdier. De har en side der omtaler 

deres visioner og deres mission. Denne mission er Oxfams overordnede mål om en 

mere retfærdig verden. De ønsker at løsningerne skal være funderet i respekten for 

menneskerettighederne.  Som verden ser ud i dag lever hver tredje menneske under 

fattigdomsgrænsen. Oxfam France arbejder sammen med resten af Oxfams 

organisationer frem mod en verden hvor det er muligt for disse mennesker at leve et 

anstændigt liv. Samtidig bliver det fremhævet at overholdelse af 

menneskerettighederne er et vigtigt skridt på vejen (Bilag: 6:2). 

Oxfam er set som organisation, mere en sammenslutning af organisationer der på 

eller andet tidspunkt indenfor de sidste 20 år, har valgt at gå ind under den samme 

overorganisation Oxfam. Det betyder ikke at der er store udsving i hvordan de viser 

deres forskellige værdier. Det er kun på den franske side at jeg ikke har været i stand 

til at finde deres værdier skrevet ud. Man kan argumentere for at deres vision og 

mission i sig selv gør det ud for deres værdier, da udryddelse af fattigdom og en mere

velfordelt adgang til verdens ressourcer er værdiladede mål. 

4.3 IFRC
British Red Cross har på deres hjemmeside et punkt der hedder ”our values” (vores 

værdier), hvor der står at deres værdier er: Compassionate, courageous, inclusive and

dynamic (Medfølende, modig, inkluderende og dynamisk). Disse værdier, skal ses 

som ekstra værdier der primært beskriver British Red Cross, da der på selv samme 

side står skrevet at alle dele af IFRC arbejder efter syv fundamentale principper. 

Disse principper er ens for alle der hører ind under den overordnede organisation, de 

skal være med til at sikre at alle arbejder efter de samme principper alle steder i 
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verden (Bilag: 7:3-4). Udover information om værdier og principper, har de også side

om Accountability (ansvarlighed). Her understreges det at organisationen arbejder 

efter at være så transparent som muligt, samt kunne stå til ansvar overfor dem de skal

hjælpe og deres frivillige. Organisationen har ud over deres egne standarder og 

principper skrevet under på andre adfærdskodekser så som, The Sphere Project, der 

sætter forskellige minimumsstandarder for katastrofebistand (Bilag: 7:6-7). 

Dansk Røde Kors har en side der hedder ”Holdninger”, hvor det beskrives hvordan 

organisationen forholder sig til partipolitik og generel debat. Organisationen ser det 

som vigtigt at medvirke i debatten om forskellige politikker, der kan have en 

indflydelse på deres arbejde, både ude i verden og i Danmark. Dog er det ligeledes 

vigtigt for dem at forholde sig partineutralt, da de udtaler sig på vegne af de 

mennesker der ikke altid selv har mulighed for at ytre sig(Bilag: 8:4). Den danske 

side fremhæver også de syv principper IFRC arbejder efter. Her findes der ikke nogle

mere særskilte værdier, som kun gælder for Dansk Røde Kors (ibid:5). Den danske 

side har ikke henvisninger til andre instanser der overvåger dem eller underskrift på 

andre eksterne kodekser, men de har en side der omhandler økonomi og hvordan de 

indsamlede penge fordeles (Bilag: 8:7). 

Croix-Rouge française har, på samme vis som de to andre afdelinger af International 

Red Cross, en side der fremhæver de syv fundamentale principper der underbygger 

hele organisationen. Som forklaring og årsag til vigtigheden af disse principper, står 

oven over dem :”Fixent son orientation, son éthique, sa raison d'être et sa nature 

particulière.”(De skal fastholde retningen, etikken, formålet med organisationen og 

dens særlige karakter) (Bilag: 9:4). Det viser at principperne: medmenneskelighed, 

upartiskhed, neutralitet, uafhængighed, frivillighed, enhed og almengyldighed viser 

vejen for alle organisationer der arbejder under det røde kors eller røde halvmåne. 

Disse principper blev vedtaget i 1965 i Wien, på den tyvende internationale 

konference for IFRC. Den fransk side har også et punkt der omhandler transparens. 

Her bliver det understreget at der er indtil flere forskellige instanser der overvåger 

organisationen. Blandt dem er Le Comité de la Charte du don en confiance (Bilag: 

9:3). 
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De tre underafdelinger af International Red Cross, er de langt mest homogene i 

forhold til værdier og holdninger. Der er dog stadig små forskellige i hvordan de 

vælger at præsentere deres værdier og holdninger. Den britiske side har nogle ekstra 

egne værdier, der fungerer sideløbende med de syv overordnede principper. Det 

fremhæves at organisationen har underskrevet andre adfærdskodekser, der skal være 

med til fremme tiltroen til British Red Cross. Dansk Røde Kors har ikke direkte 

stillet andre værdier end de syv fundamentale principper op på deres side. De har dog

en side der beskriver deres holdninger, hvordan de ønsker at være talerør for dem der

enten ikke har ressourcerne eller muligheden. Det kan ses som at tage ansvar andre, 

at se en værdi i at kunne formidle marginaliseredes bekymringer og føre problemer 

frem i lyset, selvom det ikke bliver præsenteret som en værdi. Den franske side har 

en del sider, der på forskellig vis skal vise læseren hvordan de bruger donationerne, 

men også hvorledes donorerne kan føle sig sikker på at organisationen overholder 

reglerne. 

4.3.1 Opsamling

Efter at have undersøgt organisationernes hjemmesider for hvordan de vælge at stille 

deres værdier frem, kan der ikke findes en tydelig national forskel i hvordan de 

vælger at vise deres værdigrundlag frem. IFRC den mest homogene af 

organisationerne. Alle tre landes organisationer har en side der omhandler de syv 

fundamentale principper, der skal stå som guide for deres arbejde. Care International 

og Oxfam er begge blevet stiftet som reaktion på sult og knaphed rundt om i verden, 

så her er der noget mere fokus på deres samlede vision, at udrydde fattigdom i 

verden. Denne vision kommer til udtryk på forskellig vis alt efter hvilket land og 

hvilken organisation der er tale om. Care International UK og Oxfam UK har begge 

deres interne værdier stillet op på deres hjemmesider. Care Danmark beskriver deres 

værdier indirekte i form af holdning til etik og korruption, hvorimod Oxfam Ibis har 

nogle klart formulerede værdier. Care France har valgt at formalisere deres værdier i 

en separat rapport, og Oxfam France har, på samme måde som Care Danmark, valgt 

at deres værdier skal fremgå mere indirekte. 
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4.4  Værdier som grundlag for kultur eller som udtryk

for meninger?

Som beskrevet ovenfor, findes der ikke nogle regelmæssige nationale forskelle 

indenfor de forskellige organisationer. Det lader til at de tre overordnede 

organisationer hver især har forskellige standarder for hvordan denne form for 

information skal kommunikeres, men ikke noget der kan give indikationer om 

nationale forskelle. Som sådan kan det give mening i forhold til Hofstede og Rohner. 

Hofstede holder skarpt fast på at de forskellige dimensioner ikke kan kombineres til 

at lave den ”gennemsnitlige” dansker, englænder eller franskmand. hvor et land 

befinder sig i forhold til andre lande på en bestemt skala, har ikke en direkte 

betydning for den enkelte brite, dansker eller franskmand. Idet de forskellige 

dimensioner ikke kan bruges til at afgøre et enkelt individs personlighed. 

Dimensioner viser, ifølge Hofstede snarer, at der på overordnet samfundsniveau kan 

observeres en forskel (Hofstede 2005:167-169). Kultur er kollektiv, også set i forhold

til Rohners teori om kultur og hvordan den bliver givet videre. Det er ikke muligt for 

nogen enkeltperson at kende til alle dele af en given kultur, eller at have et 

tilhørsforhold til alle dele af ens egen kultur (Rohner 1984:123).Set ud fra de 

opstillede værdier på de nationale hjemmesider er det ikke muligt at observere 

nationale forskelle. Det er således muligt at organisationerne ikke bærer præg af 

nationalkulturen i de lande de befinder sig i. En anden mulighed er at en organisation

i sig selv er for lille et undersøgelsesområde. Vi skal, set i forhold til Hofstedes teori, 

op på samfundsniveau. Det næste kapitel vil således undersøge de nationale 

organisationer i forhold til de samfund de befinder sig i.

5 Hofstedes dimensioner, kan de genfindes i 
internationale organisationer?
Som skrevet tidligere, mener Hofstede at de samfundsmæssige forskelle der kan 

observeres mellem forskellige nationalstater falder tilbage på den kultur vi er vokset 

op med og giver videre til næste generation. Rohner mener at der skal laves en 

distinktion mellem, hvad der er kulturelt betinget og hvad der er samfundsmæssigt 
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betinget. Han mener at hvordan en befolkning vælger at indrette sig i høj grad 

handler om geografi, demografi og nok så meget naboernes mere eller mindre 

venlige tendenser. Han mener at kunne konkludere dette ud fra at national kultur ikke

er direkte afhængig af et lands placering og befolkningstæthed, da det er muligt at 

støde på den samme nationale kultur såvel i storbyer som på landet (Rohner 

1984:132). Hofstede har stillet forskellige dimensioner op, der kan give indikationer 

om nationale forskelle, så det er dem jeg vil bruge som udgangspunkt for 

undersøgelsen. Jeg har, som nævnt i kapitel 2, valgt at fokusere på de tre 

dimensioner, hvor der ifølge Hofstede, kan observeres en markant forskel mellem de 

tre lande.

5.1 Behov for strukturering, hvordan kommer det til 
udtryk?
Set i forhold til Hofstedes teori om nationale forskelle, har hvert lands kultur en 

indflydelse på indbyggerne. Rohner hælder mere til at kultur kun er en af flere 

faktorer der har indflydelse på hvordan et land udvikler sig. Den ene af de 

dimensioner, hvor de tre lande ligger forholdsvis forskelligt er 

”struktureringsbehov”. Et højt behov for strukturering kan, som beskrevet i kapitel 2,

udtrykkes igennem mange love og regler fordi at man ønsker at sikre sig bedst muligt

mod den usikre fremtid. Frankrig ligger højst på denne skala med en score på 86 ud 

af 112 mulige. Storbritannien har en score på 35, og Danmark ligger nederst med 23 

(Hofstede 2005:168-169). Ud fra teorien bør det vær muligt at finde mest 

information om ekstern kontrol hos de franske afdelinger af organisationerne, og 

derefter gradvist mindre information. Nedenfor vil jeg undersøge organisationerne 

for information om hvordan de tackler dette behov. Jeg antager at behovet for 

strukturering kan omsættes til ønsket om ekstern kontrol, underskrivelse af bredt 

funderede kodekser og andre tiltag der kan holde organisationen ansvarlig.

5.1.1 Care International

Care international UK har på deres hjemmeside en side der hedder ”Transparency” 

(gennemsigtighed), hvor de fortæller om de tiltag de gør i forhold til at gøre alle 

deres aktiviter letforståelige og gennemsigtige. Her begrunder de deres legitimitet 
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med deres mangeårige erfaring indenfor nødhjælpsarbejde (Bilag 1:5). De har også et

punkt der hedder ”Forward Accountability” (fremadrettet ansvarlighed), hvor det 

handler om at de interessenter der bliver direkte berørt af Care International UKs 

arbejde også skal have en mulighed for at holde organisationen ansvarlig. De ønsker 

at de mennesker der skal hjælpes af de projekter der bliver sat i gang, også skal have 

medindflydelse på hvad der kommer til at ske. Organisationen har også skrevet under

på forskellige adfærdskodeks såsom: Red Cross and Red Crescent disaster relief code

of conduct, "the Sphere Project" og "Charter4change". Alt sammen organisationer og

kodekser der skal være med til at holde Care International ansvarlige overfor deres 

interessenter verden over (ibid:-6). Derudover informerer de om at de sender 

information ud i samarbejde med ”The International Aid Tranparency Initiative" (Det

internationale initiativ for gennemsigtighed i nødhjælpsorganisationer). Det sker i 

forbindelse med projekter der helt eller delvis er støttet af den britiske regering. 

Sidstnævnte organisation som mål at gøre information om nødhjælpsorganisationers 

økonomi lettere at gå til (Bilag::7-8).

Care Danmark har på deres etik-side en række bokse der fortæller om hvilke tiltag de

har taget i forhold til at interessenter skal have tiltro til organisationen. De er medlem

af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheforening). Det er en 

brancheforening, der opstiller etiske retningslinjer for organisationerne, blandt andet 

om indsamlingsetik. Derudover er de medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel, og 

har fået en grøn smiley fra arbejdstilsynet (Bilag: 2:3). De har også sider der 

omhandler holdningen til korruption, og hvordan de forsøger at agere i en verden 

hvor det ikke kan undgås at korruption vil finde sted (Bilag: 2:4).

Også Care France har også en side der omhandler ”Transparence” 

(gennemsigtighed), hvor der er links til forskellige årsrapporter og eksterne 

undersøgelser af organisationen. Det oplyses også at organisationen er medlem af La 

Comité de la Charte du don en confiance. En forening der sikrer at de donationer der 

bliver givet til Care France bliver brugt på rette vis (Bilag: 3:4). Care France har også

valgt at lave en RSA rapport ud fra ønsket om at formalisere deres sociale og 

miljømæssige ansvar, samtidig med at være et forbillede for andre (Bilag: 3:4). De 
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har også en side der understeger at man som bidragyder kan være helt tryg ved Care 

France den hedder ”Audit et contrôle: Soutenir Care France en toute 

confiance”(Revision og Kontrol: De kan trygt støtte Care France). Her oplyses der 

om de instanser der fører revision og kontrol af organisationen, både fra statens side, 

EU kommissionens og via intern revision (Bilag: 3:5). En anden side informerer om 

de øvrige instanser og kodekser som organisationen har skrevet under på. Det være 

sig diverse internationale kodekser der omhandler god opførsel i forhold til 

humanitært arbejde så som "Core Humanitarian Standard on quality and 

Accountability" (CHS) (grundlæggende humanitær standard i forhold til kvalitet og 

ansvarlighed). Der lægges stor vægt på at Care France er underlagt streng kontrol 

igennem hele processen (Bilag: 3:6-8). 

Alle tre afdelinger af Care International har taget forskellige skridt til at 

organisationens interessenter skal føle sig sikre på at de penge de donerer til 

hjælpearbejdet, nu også går til det de er tiltænkt. Der er en smule forskel på hvordan 

de vælger at præsentere denne information, men fælles for dem er at de alle har en 

national ekstern forening eller organisation der holder øje med hvordan pengene 

fordeles. Care France har indtil flere forskellige instanser der laver revision og 

kontrol af deres aktiviteter. De er også den eneste af organisationerne der har valgt at 

lave en RSA rapport til at formalisere deres ansvar. Det betyder ikke at de andre 

landes organisationer ikke også bliver tjekket fra statens side. ISOBRO, 

Indsamlingsorganisationernes Brancheforening, skriver på deres hjemmeside at der 

findes forskellige love, som de danske indsamlingsorganisationer skal overholde.  

Care Danmark Fremhæver dog ikke dette på deres hjemmeside, på samme måde som

Care France vælger at gøre det. 

5.1.2 Oxfam

Oxfam UK har en side, der omhandler deres legitimitet og ansvarlighed. Her er der et

link til deres "Accountability Report" (Rapport om ansvarlighed) (Bilag 4:3). Her 

Står der at organisationen sender basisinformation om deres projekter til International

Aid Transparency Initiative (Oxfam Accountability Report:16). Her bliver det også 

oplyst at alle organisationer der hører under Oxfam skal følge de generele love og 
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reglementer i forhold til menneskerettigheder og international lovgivning. Der skal 

desuden være ekstern revision tilknyttet, organisationerne kan vælge også at have en 

intern revision (ibid:18). Disse oplysninger fremgår ikke direkte af hjemmesiden. 

Her lægges der mere vægt på en ansvarlig åbenhed, der tager højde for ønsket om 

sikkerhed for alle der er involveret i deres projekter (Bilag 4:4). 

I forhold til Oxfam Ibis fremgår det ikke på hjemmesiden at de har ekstern revision 

tilknyttet. Den internationale Accountability Report beskriver dog at alle 

underorganisationer skal have ekstern revision (Oxfam Accountability Report:18). 

De har links til deres årsregnskaber på hjemmesiden (Bilag 5:2). Oxfam Ibis er heller

ikke medlem af ISOBRO. 

Oxfam France har under deres punkt ”Nos finances”(vores økonomi) link til deres 

forskellige årsrapporter og oplysning om at de også er medlem af La Comité de la 

Charte du don en confiance (Bilag: 6:6). Som nævnt i forbindelse med de to andre 

afdelinger af Oxfam, skal Oxfam France overholde de samme overordnede regler for 

revision.

Oxfams underafdelinger skal alle følge de standarder, der er stillet op for den 

overordnede organisation, som beskrevet deres overordnede ansvarligheds-rapport: 

”Accountability Report 2013-2014” Her står der også at de forskellige afdelinger 

selv kan vælge om de ønsker at tilføje yderligere ekstern kontrol eller ej (Oxfam 

Accountability Report:18). Det betyder at de oplysninger der kan findes på de 

nationale sider, måske mere er et udtryk for nationale præferencer. Her handler det 

måske om hvor meget information om ekstern kontrol og efterfølgelse af regler der 

skal til, for at bidragyderne føler sig sikre.

5.1.3 IFRC

British Red Cross har en side om ansvarlighed, hvor de oplister hvilke kodekser de 

har skrevet under på, blandt andet ”The Code of Conduct for The International Red 

Cross and Red Cresent Movement and NGOs in Disaster Response”(Dette 

adfærdskodeks har ikke et dansk navn, men kan oversættes til: Adfærdskodeks i 

forhold til katastrofe respons for Internationale Røde Kors og Røde Halvmåne 
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organisationer og NGOer). De følger også de standarder der er stillet op af ”The 

Sphere Project” (Bilag:7:6).

Dansk Røde Kors hjemmeside indeholder ikke oplysninger om de kodekser de 

sandsynligvis har skrevet under på, siden de er en del af IFRC. De opstiller, som 

nævnt længere oppe, de syv fundamentale principper og giver links til de forskellige 

årsregnskaber. (Bilag: 8:7). Det bliver understreget at "Vi passer på pengene" 

(ibid:9), her handler det om forebyggelse af korruption og kontrol af hvad der sker 

med midlerne.

Croix-Rouge française oplyser at de er medlem af La Comité de la Charte du don en 

confiance og at deres regnskaber bliver gennemgået af to forskellige eksterne 

revisorer, og derefter er regnskaberne  tilgængelige for offentligheden (Bilag: 9:3). 

De undersøgte afdelinger af IFRC har alle de syv hovedprincipper stående på deres 

hjemmesider. Herudover er det forskelligt hvor detaljeret organisationerne oplyser 

om de eksterne kodekser de hver især har skrevet under på. 

5.2 Et nationalt styret behov - eller?
De overordnede organisationer lader til at have hver sin definition af hvad og hvor 

meget information der skal til for at deres forskellige interessenter kan have tiltro til 

dem. Omvendt er det også muligt at finde nationale præferencer. De britiske sider 

informerer i høj grad om hvilke kodekser de har valgt at skrive under på. Det er 

muligt at finde en del information om dette uanset hvilken af de tre organisationer 

der er tale om. De danske sider har ikke samme homogenitet. Care Danmark har en 

del information om etik og hvilke foreninger de er medlem af. De to andre danske 

organisationer har meget lidt, eller ingen information om overholdelse af eventuelle 

eksterne kodekser. De franske hjemmesider har som minimum information om 

hvordan deres regnskaber bliver revideret af eksterne revisorer. Ligeledes er alle tre 

organisationer medlemmer af La Comité de la Charte du don en confiance, der holder

øje med hvordan organisationer forvalter deres indsamlede midler. 

Som nævnt tidligere, ligger de tre lande forskelligt på skalaen over 

”struktureringsbehov”, med Frankrig som det land der, set i forhold til Hofstedes 
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teori, ligger højst i ønsket om at undgå usikkerhed om fremtiden. Lande der ligger 

højt i forhold til et behov for strukturering har et ønske om at kunne planlægge sig ud

af usikkerheden. Hvis det i en eller anden forstand er muligt at opstille en regel eller 

lov, giver det i sådant et samfund ikke mening at undlade det. Selv hvis en regel 

sidenhen bliver unødvendig, vil selve ritualet ofte blive hængende som en formel 

struktur (Hofstede 2005:182).

 Hofstedes teori antager at der kommer flere regler til jo længere op på skalaen man 

kommer. Storbritannien ligger et stykke under middel med en score på 35 på 

Hofstedes skala. Generelt kan det siges om de britiske sider at de ikke som sådan 

følger den samme standard, de lader ikke til at have specifikke reglementer, der 

guider dem i forhold til hvad de vælger at informerer om. Dog har alle tre 

organisationer sider, der omtaler deres ansvarlighed og hvad de gør for at bevare 

deres legitimitet. Care international UK omtaler deres fremadrettede ansvarlighed 

(Bilag: 2:6), Oxfam UK taler om ansvaret overfor deres forskellige interessenter 

(Bilag: 4:3) og British Red Cross omtaler deres ansvarlighed overfor alle i kraft af 

deres medlemskab af verdens største uafhængige organisation (Bilag: 7:6). I alle tre 

tilfælde omtales ansvarlighed som en vigtig del af deres identitet. Der kan være et 

generelt ønske i Storbritannien, om at forskellige organisationer i højere grad skal 

vise at de har intentioner om at bruge donationerne bedst muligt, at vise ansvarlighed

overfor de midler de har fået. Set i forhold til Hofstedes teori om at der vil være 

færre regler og regulativer for ens færden, jo længere ned på skalaen vi kommer, 

passer scoren for Storbritannien nogenlunde. Samtidig lader det til at ønsket om 

tydeligt at vise sin ansvarlighed har en plads i britisk kultur. Det kan også være et 

udslag af mere politisk baserede aspekter af det britiske samfund, et emne der bliver 

taget op i kapitel 6 Samfundsansvar og CSR – en samfundsmæssig adfærd?. 

De danske organisationer er noget mere forskellige, hvad angår information om deres

ansvarlighed. Care Danmark er den organisation der oplyser mest om 

kontrolinstanser og initiativer de valgt at skrive under på. Hverken Oxfam Ibis eller 

Dansk Røde Kors har oplysninger om eksterne instanser der kontrollerer dem. I 

forhold til Oxfam Ibis kunne jeg dog, via den internationale side finde information 
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om hvilke kodekser der skal være skrevet under på. Dansk Røde Kors oplyser det 

ikke selv, men de står på medlemslisten på ISOBROs hjemmeside. Det vil sige at det 

ikke er muligt, på samme måde som for de britiske organisationer at finde en ensartet

tendens i forhold til denne form for information. Danmark har en forholdsvis lav 

score, 23 på skalaen over ”struktureringsbehov”, hvilket kan forklare denne 

uoverensstemmelse. Ifølge Hofstede, vil lande der ligger lavt på denne skala 

foretrække kun de absolut mest nødvendige regler. Det bør være muligt at finde en 

løsning på problemerne uden et stort antal regler. Samtidig vil de eksisterende regler 

og love, ofte blive respekteret mere og der vil være en større sandsynlighed for at de 

bliver fulgt (ibid:182-183). Set ud fra dette synspunkt, kan det give mening at to af 

de danske organisationer kun i begrænset omfang nævner kontrolinstanser på deres 

hjemmesider. Det antages ganske enkelt at alle har tiltro til at reglerne bliver 

overholdt. At Care Danmark skriver en del om hvordan de overholder diverse 

kodekser, kan skyldes deres strategi i forhold til virksomheder, et emne der bliver 

taget op i kapitel 7 og 8.

Frankrig har den højeste score af dre te lande på denne skala med 86. Ifølge 

Hofstede, har lande der ligger højt på denne skala et behov for at regler bliver skrevet

til lov så det er nemt at finde ud af hvad der tilladt og hvad der er forbudt. Det kræver

dog at landet også ligger højt på skalaen over individualitet (ibid:190). Her ligger 

Frankrig forholdsvis højt, 71, så hvis der er en forbindelse mellem disse to 

dimensioner, vil det give mening at forvente, at forskellige love og paragrafer 

nævnes af de franske organisationer. Alle tre organisationer er medlem af La comité 

de la Charte du don en Confiance, der kontrollerer at donationer bliver brugt 

forsvarligt. Derudover oplyser alle tre organisationer at de har ret til at organisere sig 

i henhold til ”La loi du 1er juillet 1901 et la liberté d’associations”(Lov af 1 juli 1901

lov om frihed til at stifte en forening). Denne lov sikrer at alle individuelle 

rettigheder bliver bibeholdt, men tillader kollektiv handling (ref: La Loi de 1er 

juillet). Derudover kan man finde links til deres årsrapporter og anden form for 

dokumentation. Der er en vis form for overenstemmelse mellen de tre forskellige 

franske organisationer, de er alle medlem af den samme eksterne kontrolorganisation 
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og nævner også i alle tilfælde den lov, der gør at de har tilladelse til arbejde i 

Frankrig. 

Det betyder at i forhold til Storbritannien og Danmark så kan de, alt efter hvordan 

man vælger at analyserer informationerne passe på den plads Hofstede har tildelt 

dem. Frankrig har en tilpas ensartet information, til at det kan understøtte Hofstedes 

teori om en koalition mellem behov for strukturering og individualitet. 

5.3 Magtdistance og forholdet til korruption

Et lands behov for strukturering er kun en lille del af de værdier der, ifølge Hofstede, 

bestemmer et lands kultur. En anden vigtig dimension er magtdistance, det vil sige 

hvordan magtstrukturen i et samfund er konstrueret. Her ligger Frankrig højest med 

en score på 68 ud af 104 mulige, derefter kommer Storbritannien med 35 og til sidst 

Danmark med 18 (Hofstede 2005:43-44). Det vil sige at man i Frankrig accepterer en

del mere ulighed i samfundet end i Danmark, som ligger meget lavt og derved er 

indrettet med en forholdsvis flad magtstruktur ud fra Hofstedes teori. De forskellige 

scorer skal, ifølge Hofstede, ikke fortolkes som en måling af et lands kultur i absolut 

forstand, men om forskellene landene imellem. De enkelte lande kan godt have 

ændret sig internt, men så længe alle landene har ændret sig i forhold til de samme 

globale kræfter, vil de forskellige tal stadig være valide (ibid:47). Transparency 

International -The global Coalition against corruption (International gennemsigtighed

– den globale koalition mod korruption), er en organisation, der arbejder for at 

udrydde korruption på verdensplan. De udgiver hvert år et indeks, der viser hvordan 

forskellige lande ligger i forhold til korruption. Jo højere oppe på listen et land 

befinder, jo mindre korruption. Danmark ligger på 1.pladsen i 2016 sammen med 

New Zealand med 90, Storbritannien ligger på 10.pladsen med 81 og Frankrig ligger 

på 23.pladsen med 69 ud af 176 mulige pladser (Corruption Perceptions Index 2016).

Ifølge Hofstede spiller accepten af ulighed i et samfund en rolle i forhold til hvor 

meget eller hvor lidt korruption der er. F.eks. er der i lande med stor accept af ulighed

ofte mere korruption (Hofstede 2005:63). Som sådan passer de to forskellige sæt af 

tal sammen der er, ifølge Transparency International, mindre korruption i Danmark 
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end i Frankrig og der er også mindre ulighed i Danmark end i Frankrig, set i forhold 

til Hofstedes dimension om magtdistance. 

Hvad angår Care Internationals underorganisationer, findes der specifik information 

om holdningen til og bekæmpelsen af korruption på den danske side (Bilag: 2:4). Der

er ikke på samme måde direkte information om korruption på hverken den britiske 

eller den franske side, selvom begge sider informerer om ansvarlighed og kontrol 

foretaget af uafhængige instanser. 

Alle Oxfams underorganisationer har artikler og debatindlæg der omtaler holdningen 

til korruption. Der findes dog ikke, som hos Care Danmark, en specifik side hvor 

holdningen kommer klart frem. 

Hos underafdelingerne af IFRC, er det kun Dansk Røde kors, der har en side, som 

direkte omtaler organisationens holdning til korruption (Bilag:7:9). 

Det vil sige at to ud af tre organisationer i Danmark har direkte information om deres

holdning til korruption. Det passer ind i det billede, Transparency International og 

Hofstedes dimension om magtdistance oplyser om Danmark. Danmark kan således 

beskrives som et land med lille magtdistance og lav korruption. Storbritannien ligger 

ikke langt fra Danmark, på disse to skalaer. Frankrig ligger derimod forholdsvis langt

væk fra de to andre både indekset over korruption og på Hofstedes skala. Så hvis det 

kan konkluderes at lille magtdistance og lav korruption betyder mere direkte 

information om samme emne, burde det være muligt at finde mere direkte 

information om holdningen til korruption på de britiske sider end det er tilfældet. Her

bliver spørgsmålet så om der tale om et for smalt undersøgelsesgrundæag, eller om et

lands score på magtdistance og korruptionsindeks ikke direkte er kulturelt betinget. 

Jeg har foretaget en lille undersøgelse med yderligere 9 organisationer i de tre 

forskellige lande (Bilag: 10). Her går det samme mønster igen: to ud af tre danske 

organisationer har direkte information om holdningen til korruption. 

Organisationerne i Frankrig og Storbritannien har, ligeledes dem der er genstand for 

denne afhandling, kun indirekte information i form af artikler eller blogindlæg. Det 

betyder enten at landet skal ligge meget lavt på begge skalaer, for at have en direkte 
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interesse i at oplyse om holdningen til korruption, eller at kultur ikke direkte har 

indflydelse på denne beslutning. 

5.4 Konsensussøgende eller aggressiv kultur, 

kommer kønsroller til syne i organisationerne?

Denne dimension omhandler hvad der kan anses for værende maskulint eller 

feminint. Det kan også betegnes som værende enten konsensuspræget eller aggressiv 

som kultur De tre lande ligger også her fordelt hen over skalaen. Storbritanniens 

score er 66 ud af 110 mulige, Frankrigs 43 og Danmark 16 (Hofstede 2005:121). 

Denne dimension kan undersøges i forhold til flere forskellige andre aspekter i 

samfundet, så som hvordan kvinder bliver betalt i forhold til mænd, graden af seksuel

chikane osv. Det er dog ikke ligetil at finde klare eksempler på disse forskelle i det 

materiale, der der ligger til grund for denne undersøgelse. Den del af dimensionen 

der kunne give mening at undersøge hvis det var muligt, ville være hvordan et land, 

hvad enten det er mere aggressivt eller konsensuspræget, forholder sig til borgerne 

overfor staten. Her opstiller Hofstede tre faktorer for hvad et land sandsynligvis vil 

have som fokus, alt efter hvilken ende af skalaen for maskulinitet de befinder sig,. 

Det handler om 1. solidaritet med de svage versus belønning til de stærke, 2. hjælp til

fattige lande versus investering i våben og 3. beskyttelse af miljøet versus økonomisk

vækst (ibid:147). Det betyder at, Storbritannien med en score på 66, set i forhold til 

de andre landes score, bør have mindre interesse i hvilket eksistensminimum de 

fattige i samfundet har ret til, mindre hjælp til fattige og større interesse i økonomisk 

vækst. Da de organisationer der danner grundlaget for denne undersøgelse, netop har 

som formål at hjælpe verdens fattige og svage, bliver det svært at finde eksempler på 

disse forskelle indenfor de udvalgte organisationer. Det betyder ikke at forskellene 

ikke kan være tilstede i de forskellige lande. Mere at de organisationer, der er valgt til

denne undersøgelse ikke umiddelbart kan bruges til hverken at understøtte eller 

afvise denne dimension.
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5.5 Problemet med faste dimensioner

De resultater der er kommet frem i denne undersøgelse af mulige nationale forskelle i

de forskellige organisationer, har ikke givet et klart svar på om disse forskelle med 

sikkerhed er tilstede, set i forhold til Hofstedes dimensioner. Dimensionen der 

omhandler behovet for strukturering viste at Frankrig har tilpas ensartet information 

til at denne dimension kan underbygges. I forhold til Storbritannien og Danmark kom

det an på tolkning af analysen, om de også falder ind under de kriterier der blev 

opstillet. Dimensionen der omhandler magtdistance gav en form for positivt resultat. 

Det internationale indeks for korruption gav resultater der stemte overens med de 

scorer landene har set i forhold til Hofstede. Det var dog svært præcist at genfinde 

disse forskelle hos de respektive landes organisationer. Her var det kun de danske 

organisationer der havde direkte information om holdningen til korruption. På trods 

af at Danmark og Storbritannien ikke lå langt fra hinanden. Den sidste dimension gav

ikke noget svar, da udgangspunktet for den, forskellen imellem et mere aggressivt 

eller konsensuspræget samfund ikke direkte kunne tilpasses det benyttede 

undersøgelsesgrundlag. Derved er det kun muligt at finde visse nationale forskelle 

indenfor de internationale organisationer. Indtil videre har undersøgelsen været rettet 

mod at finde beviser for eller imod Hofstedes teori om national kultur og dens 

indflydelse. Det kan umiddelbart lade til at kultur har en indflydelse, men det er for 

tidligt at afgøre om den har en afgørende effekt. Dimensionerne har hver deres 

kriterier for, hvad der skal til for at et land "passer" ind på den plads de er givet. Her 

er der ikke blevet inddraget andre muligheder for hvad der kan have indflydelse på 

organisationernes valg af information. Ved kun at lede efter nationale forskelle set i 

forhold til de kriterier Hofstede har opstillet, kan der nemt opstå et form for 

bekræftelses bias (McSweeney et. al 2016:43). Set i forhold til metoden der er valgt 

til denne afhandling, hvor intet kan siges at være neutralt, må det også gælde de 

resultater der kommer frem (Fredslund 2012:105). Indtil videre har de nationale 

forskelle fået meget faste navne og dertil indrettede dimensioner, opstillet og 

karakteriseret af Hofstede. Men er det muligt, med så stor sikkerhed at vurderer 

forskellene og give dem bestemte kasser? 
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Rohner forventer ikke på samme måde at kultur kan indfanges. Han er inde på dette i

sin beskrivelse af kultur, som noget ikke direkte observerbart der ikke kan ses, høres, 

smages eller føles. Det er kun muligt at observere kultur lettere adskilt fra sagens 

kerne. Kultur findes ikke i den virkelige verden, her findes kun den opførsel, den 

respons og de oplevelser vi kan registrere og derefter forsøge at omsætte til ideer om 

kulturelle normer og værdier (Rohner 1984:117). Hvis vi ser på de forskellige 

resultater, ikke ud fra ønsket om at landene skal passe ned i faste dimensioner, men 

mere ud fra ren observation findes der forskelle. De giver dog ikke, set i forhold til 

Rohners definition af kultur, et klart svar på om det er kultur eller andre faktorer, der 

har haft mest betydning for organisationernes valg af information på deres 

hjemmesider. Som Rohner er inde på i sin teori handler det ikke kun om at der findes

forskelle landene imellem, men også at overveje årsagerne til de observerbare 

forskelle. Set fra hans synspunkt kan samfund og kultur ikke studeres adskilt, men de

kan heller ikke direkte forklare hinanden. Han mener at mange værdier og handlinger

ikke direkte er forbundet med kultur, at en del af vores værdier og normer har en 

anden oprindelse (Rohner 1984:118). Hvilket kan underbygges af en undersøgelse 

blandt tværkulturelle management forskere. Her var det kun ganske få af de værdier 

der normalt bruges i tværkulturel forskning, der blev set som værende kulturelt 

betingede (Taras, Steel 2009:43). Det betyder at selvom det er muligt at finde nogle 

indikationer på nationale forskelle, er det ikke sikkert at det som sådan er kulturelle 

forskelle. Forskelle i samfundsmodeller og politiske beslutninger igennem tiden kan 

også have sat sit præg på organisationernes valg af kommunikation, ikke mindst i 

forhold til de virksomheder de ønsker at indlede et samarbejde med.

6  Samfundsansvar og CSR – en 

samfundsmæssig adfærd?

Det centrale i denne undersøgelse er hvilke faktorer der influerer organisationernes 

kommunikation rettet mod virksomheder. Det forrige kapitel undersøgte forekomsten

af nationale forskelle indenfor de forskellige organisationer. I problemformuleringen 

antages imidlertid også at der er andre faktorer, der kan være medbestemmende for 
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valget af kommunikation. For organisationerne handler det om at finde bidragydere 

og samarbejdspartnere der kan hjælpe dem i deres arbejde. For virksomhederne 

handler det om at finde en organisation, der kan medvirke til opbygge deres CSR 

profil. Da det er blevet mere nødvendigt for virksomhederne med tiden (Steurer 

2009:51). CSR eller samfundsansvar er blevet mere og mere almindeligt, men hvad 

kan virksomheder bruge CSR til, og hvorfor lader det til at have en større og større 

indflydelse på hvad virksomheder vælger at engagere sig i?

Det kan være svært at give en helt nøjagtig definition af CSR. Der er dog bred 

enighed om at CSR omhandler den tredobbelte bundlinje, det vil sige at der skal 

tages hensyn til både profit, mennesker og miljø. Traditionelt set har virksomheder 

primært fokuseret på profit, men med tiden er det blevet mere vigtigt også at tage 

hensyn til mennesker og miljø (Graafland, Mazereeuw-Van der Duijn Schouten 

2012:379). Hvordan virksomheder og organisationer vælger at føre deres CSR ud i 

livet afhænger i høj grad af hvad de arbejder med og hvilke kernekompetencer de 

har. Set fra virksomhedens vinkel giver det bedst mening at bruge de 

kernekompetencer virksomheden allerede har, i kraft af hvilken branche de arbejder 

indenfor. Samtidig er det vigtigt at de ansatte i virksomheden har mulighed for at 

være en del af de forskellige aktiviteter, der hører ind under CSR. Det kan give dem 

en bedre fornemmelse for virksomhedens kerneværdier (Chong 2009:115). Selvom 

det gerne skal handle om andet end profit, giver det visse fordele at have en klar CSR

profil, ikke mindst i forhold til indtræden på nye markeder. Her giver en god CSR 

profil sig udslag i mindre modstand mod virksomheden end hvis den har en dårlig 

CSR profil. Det betyder dog ikke at det kun er eksterne motiver, der har en betydning

for om en virksomhed vælger at sætte forskellige CSR initiativer i gang. De sociale 

og miljømæssige fordele, der kan opnås i forbindelse med CSR, i de fleste tilfælde 

mere drevet af etiske og altruistiske målsætninger, end af profit (Graafland, 

Mazereeuw-Van der Duijn Schouten 2012:392). Værdier i sig selv bliver derved en 

del af det at gøre forretning, det handler i dag for de fleste virksomheder ikke kun om

at tjene penge. Forholdet til virksomhedens interessenter også fået en meget større 

betydning. Det bygger måske til dels på at Freemans teori med tiden har fået mere 

opmærksomhed. Her bliver der netop bliver lagt vægt på at man som virksomhed 
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skal have fokus på hele værdikæden og på hvordan investeringer har en indflydelse 

på alle individer, hele vejen fra koncept til endeligt produkt. 

6.1  Holdning til CSR i de forskellige lande

Tilgangen til CSR er ikke ens i alle lande. Hvordan de forskellige civile interessenter 

i et givent samfund er organiseret og deres status indenfor dette samfund, har for 

eksempel indflydelse på udviklingen af CSR. På samme måde har også den sociale 

og miljømæssige kontekst en stor betydning for hvordan og ikke mindst hvilke 

problemstillinger der bliver fokuseret på (Roome 2005:324). Regeringer og politiske 

ideologier i forskellige lande har medvirket til, i større eller mindre grad at sætte 

fokus på virksomheders sociale ansvar. Det er blevet mere fremtrædende igennem de 

sidste 15 til 20 år, hvor flere og flere lande er blevet interesserede i at styrke den 

nationale konkurrenceevne og samtidig yde social hjælp til hele samfundet (Steurer 

2009:50). 

Storbritannien havde op igennem det 18. og 19. århundrede mange store 

virksomheder, der som en del af deres strategi til at bevare en loyal medarbejderstab, 

byggede hele byer der kunne huse nuværende og pensionerede ansatte. Disse tiltag 

havde ofte baggrund i forskellige religiøse overbevisninger og fungerede på en gang 

som social regulering og filantropi. Disse tiltag ses i dag sjældent som CSR, da en 

stor del af disse sociale ydelser såsom: hjælp under sygdom, uddannelse, 

pensionsforsikring og andre basale nødvendigheder op igennem det 20.århundrede 

gik over til at være en del af statens ansvar (Moon 2005:52-53). Skiftende regeringer 

efter 1980'erne har dog valgt at trække sig noget tilbage i forhold til at tilvejebringe 

disse forskellige sociale goder og har igen bedt virksomhederne om at komme på 

banen. Det er ikke mindst sket i form af et øget incitament fra regeringen til 

virksomhederne om at øge deres CSR engagement. Dette koblet med et større pres 

fra virksomhedernes forskellige interessenter og et øget krav om rapportering fra 

statens side har øget forekomsten af CSR i landet (ibid:54-55). Det er ikke skrevet 

direkte ud i nogen lovtekst at større virksomheder skal udvise socialt ansvar, men der
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bliver dog henstillet fra staten, at man som virksomhed medtænker flere faktorer end 

blot finansielt udbytte (Robertson n.d.). 

I Danmark har det siden Kanslergadeforliget i 1933 primært været staten, der har 

udbudt forskellige sociale ydelser. Det betyder at virksomheders sociale ansvarlighed

ikke på samme måde som i Storbritannien, har været fremtrædende. Ikke desto 

mindre mener mange danske virksomheder at det sociale ansvar altid har været en 

del af deres virksomhedskultur, i kraft af at mange danske virksomheder er små eller 

mellemstore virksomheder, der har en interesse i at deres nærsamfund fungerer 

(Morsing 2005:24). Dette kunne betyde mindre interesse for at arbejde eksplicit med 

CSR, men det er ikke nødvendigvis tilfældet. Mette Morsing argumenterer i sit 

kapitel ”Denmark” i bogen ”Corporate social responsibility across Europe” fra 2005, 

for at den danske samfundsmodel og lysten til at finde en løsning ved hjælp af 

dialog, forhandling og en generel tillid til verden, netop kan medvirke til at fremme 

den følsomhed der skal til i en verden med en stigende mængde af interessenter med 

hver deres agenda. Derved mener hun at hvis tendensen inden for CSR er, at 

virksomheder i stigende grad må tage hensyn til deres interessenter, har danske 

ledere et godt grundlag at bygge videre på (ibid:32). Staten gjorde det i 2009 

obligatorisk for de største danske virksomheder at rapportere om deres eventuelle 

sociale ansvar. Virksomhederne er ikke forpligtet til at udvise større social 

ansvarlighed, men de skal ikke desto mindre afgive en redegørelse for 

samfundsansvar (Samfundsansvar.dk :2016). 

Det franske samfund har igennem mange år været forholdsvis formynderisk, ikke 

mindst i forhold til de mange store virksomheder i landet. De har på den ene side følt

et socialt ansvar for deres ansatte, men på den anden side ikke har været 

interesserede i at give noget af deres magt fra sig. Der har været en forventning i det 

franske samfund om at virksomhederne arbejdede henimod hele tiden at skabe nye 

arbejdspladser til det lokale samfund. De forskellige interessenter og offentlige 

instanser har til gengæld altid arbejdet hårdt for at hjælpe virksomhederne, hvis de 

har været i vanskeligheder (Beaujolin, Capron 2005:98-99). Efter anden verdenskrig 

har staten dog overtaget mere og mere af det arbejde, der traditionelt set har været set
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som virksomhedernes ansvarsområde (ibid:97). Det er først i begyndelsen af dette 

årtusinde at den franske stat har taget mere eksplicitte skridt til sætte fokus på 

virksomhedernes sociale ansvar. I 2013 blev der lanceret en platform ”Platforme 

d’actions globale pour la RSE” (Aktionsplatform for samfundsansvar), rettet mod 

virksomheder, organisationer og interessenter i al almindelighed (ref:La politique 

nationale de RSE). En del af årsagen til at interessen for CSR er kommet så sent til 

Frankrig kan måske findes i at den franske regering mente at de regler der allerede 

fandtes på området var mindst lige så gode, hvis ikke bedre end dem der fandtes i 

andre EU-lande (Beaujolin, Capron 2005:102). En anden årsag til CSR måske endnu 

ikke har den samme udbredelse i Frankrig som i andre europæiske lande, kan også 

tildels ligge i hvordan selve udtrykket bliver oversat og derved umiddelbart forstået, 

CSR oversættes til Responsabilité Sociale des Entreprises (Socialt ansvar for 

virksomheder). På fransk er det ikke muligt at skelne mellem den generelle ide om 

ansvarlighed i almindelighed og så den der findes i en retslig forstand (ibid:100). Et 

andet problem er ordet ”Sociale”(social), der på fransk har en smallere betydning. 

Normalt omhandler ordet kun problemer der findes internt i virksomheden. Derfor er 

flere instanser begyndt at udskifte det med ”Sociétale”(Samfundsmæssig), der har en 

bredere betydning. Rent grammatisk er det dog den oprindelige oversættelse, der bør 

bruges (Définition : RSE). Dette kan have betydning for hvordan begrebet bliver 

opfattet og sidenhen brugt. 

6.1.1 Kulturel afspejling på tilgangen til CSR

Tilgangen til virksomheders social ansvarlighed er, som beskrevet, ikke ensartet i de 

tre forskellige lande. Set ud fra Hofstedes teori kan det bunde i forskelle imellem 

nationernes grundlæggende værdier. Set ud fra Rohners teori om den inddirekte 

påvirkning kultur har på et samfund, findes der mange faktorer der til sammen udgør 

et samfund og dets indbyggere. Samlet set betyder det at mange forskellige faktorer, 

kan have medvirket til at udviklingen af CSR har været forskellig fra land til land. 

Det handler ikke kun om virksomhedens eller statens præferencer, det handler også 

om de forskellige interessenter og deres forventninger. Ideen om hvordan man driver 

forretning har ændret sig i takt med at globaliseringen har taget til. Det er for de 
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fleste virksomheder, ikke længere muligt, bare at gå efter profit uden skelen til 

eventuelle menneskelige og miljømæssige konsekvenser. Den gensidige afhængighed

mellem verdens lande er steget med årene, da forurening og andre virkninger af 

vores øgede forbrug ikke stopper ved landegrænserne. CSR er i denne henseende 

dukket op som en mulig løsning på nogle af disse problemer (Habisch, Junker 

2005:3). 

I forhold til Storbritannien har deres sociale system primært været rettet mod de 

forskellige store virksomheder, hvor det igennem mange år var deres ansvar at tage 

sig af deres ansatte både under og efter ansættelse. I afsnit 5.2 viste undersøgelsen af 

de britiske sider, at der i alle tre organisationer er referencer til ansvarlighed, i 

forhold til deres interessenter, fremadrettet eller over for hele verden. Denne 

observation gav ikke noget direkte svar i forhold til det behov for strukturering der 

blev undersøgt i det afsnit. Det indikerer dog at organisationerne gerne vil tage 

ansvar for de mennesker i verden, der enten direkte eller indirekte bliver påvirket af 

det deres aktiviter. Skiftende britiske regeringer, uanset partifarve, var efter anden 

verdenskrig interesserede i at mindske de politiske og sociale problemer fra 30'erne. 

Dette betød at forskellige sociale initiativer forblev, selv under ledelse af 

modsatrettede politiske ideologier (Matten, Moon 2005:340). Det var først med 

Thatcher regeringen i midten af 1980'erne at statens rolle i forhold til sociale goder 

og services blev droslet ned (Steurer 2009:55). Dette kan måske forklare den tidlige 

udvikling af CSR i Storbritannien. Her har staten fra midten af 80'erne mindsket sin 

rolle som udbyder af sociale ydelser og haft en forventning om at virksomhederne 

overtog en del af ansvaret. Set i forhold til graden af maskulinitet Hofstede har givet 

landet, 66 ud af 110 mulige, kan det give mening (Hofstede 2005:121). I et mere 

maskulint eller aggressivt indstillet land vil borgerene have større tendens til at mene,

at fattige borgere selv er skyld i deres problemer. Det er ikke et samfundsansvar 

(ibid:149). De britiske organisationer er ikke statsejede, så derved er deres arbejde i 

sig selv ikke direkte et udtryk for statens holdning. Dog lader det til at Oxfam, en 

oprindeligt britisk organisation har god opbakning fra virksomheder og private 

(Bilag: 4:8). De to andre britiske organisationer har også mange forskellige tilbud til 

både virksomheder og private. Det kan være et resultat af statens ønske om at 
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udlicitere socialt ansvar såvidt muligt, eller det kan ses som et modsvar fra borgerne, 

der ønsker at bevare omsorgen for de fattige. Som minimum ønsker mange 

virksomheder at vise deres samfundsansvar til deres forskellige interessenter, der ofte

ønsker åbenhed og en klar stillingtagen til sociale og miljømæssige anliggender 

(Moon 2005:57). De britiske regeringers valg om at udlicitere det sociale ansvar 

bygger, set i forhold til Hofstedes teori, på den bagvedliggende kulturelle 

programmering der har fundet sted i familien og i samfundet. Rohner vil nok 

konkludere at ens politiske ståsted og de mekanismer der bevirker at det enten bliver 

en liberal eller en konservativ regering der sidder ved roret ikke kan forenkles til 

national kultur. 

Den danske stat har igennem mange år stået for distributionen af sociale ydelser, 

betalt igennem skatten. Det kunne betyde at danske virksomheder ikke ser socialt 

ansvar som en del af deres arbejde. Dog har danske virksomheder igennem de sidste 

mange år været underlagt en streng miljømæssig regulering. Det har ikke været 

betegnet som CSR, ligeledes er det blevet implementeret mere implicit end eksplicit. 

Derved har CSR måske haft en central plads i danske virksomheder i mange år. 

Mange danske virksomheder vil mene socialt ansvar altid har været en integreret del 

af deres forretningsstrategier (Morsing 2005:23). Hovedparten af danske 

virksomheder er små eller mellemstore virksomheder, der primært har været 

integreret i det lokale samfund. Hvilket har betydet at de har følt et ansvar overfor 

deres lokale interessenter (ibid:24). Dette ansvar kan, set i forhold til Rohner teori 

om hvad der har indflydelse på udviklingen af et samfund, bygge på forhold så som 

geografi, demografi og mulighederne for at udvikle sin forretning (1984:132). Set i 

forhold til graden af maskulinitet i samfundet ligger Danmark meget lavt med en 

score på 16 ud af 110 mulige. Det bevirker, ifølge Hofstede, at landet vil være præget

af ønsket om konsensus og dialog (Hofstede 2005:121). Mette Morsing argumenterer

for det samme i sin kapitel, hvor hun mener at det danske samfund, med fokus på 

dialog og samarbejde, har nogle af de værdier der skal til for at drive en CSR agenda 

fremad (Morsing 2005:32). Det kan svært at afgøre hvilke faktorer der har betydning 

for den danske tilgang til CSR. De værdier Hofstede opstiller for konsensusprægede 

lande så som Danmark, betyder at sådanne lande vil foretrække forhandlinger og 
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kompromiser som redskaber til at løse en konflikt, hvilket kan have sin oprindelse i 

en mere feminin kultur. Set i forhold til Danamrk, kan det også bunde i den beskedne

geografiske størrelse som landet har. Danmark har ikke en geografisk størrelse der 

indbyder til frembrusende og aggressiv adfærd. 

Frankrig er det af de tre lande, der har været længst tid om at udvikle ideer om social 

ansvarlighed. Det har til dels været udefrakommende pres, der over tid har fået 

Frankrig til at have mere fokus på CSR (Beaujolin, Capron:2005:102). Det kan 

hænge sammen med at den franske stat traditionelt set er meget centraliseret og før 

revolutionen endda helt absolut. Det betyder at mange franskmænd stadig ser mod 

staten, når det omhandler sociale ydelser (ibid:99). Frankrig ligger højt på skalaen 

over behovet for strukturering. Det bevirker, ifølge Hofstede, at det franske samfund 

vil have større tendens til at acceptere centraliseringen og den ekspertise staten 

udviser. Det kan give sig udtryk i mindre lyst til at decentralisere fordelingen af de 

sociale goder (Hofstede 2005:192).

Udviklingen af CSR i de tre lande, der er relevante for denne afhandlinge, har ikke 

været ensartet. Fælles for dem alle er dog at virksomhedernes samfundsansvar i dag 

har en mere fremtrædende rolle i landene. Set i forhold til Hofstede og Rohner kan 

det ikke, på nuværende tidspunkt, konkluderes hvilken af teorierne der bedst kan 

forklare forskellene og udviklingen. Sikker produktion, sociale tiltag og påvirkning 

af miljøet, har stor indvirkning på kunders lyst til at købe visse produkter. 

Virksomhederne er derfor nødsagede til at fokusere mere på disse emner, blandt 

andet igennem en mere aktiv CSR strategi. Dette peger hen mod konceptet bag 

Stakholder-teorien, at værdier er en central del af at gøre forretninger (Freeman 

2004:364). Det eneste der med sikkerhed kan konkluderes er, at man ikke kan 

adskille tilgangen til CSR fuldstændigt fra landets historiske udvikling. Staten, 

virksomhederne og borgerne i et samfund fungerer i samspil med hinanden, og bliver

påvirket af hinandens værdier og tilgange til livet (2005:325).

6.2 Påvirkning fra samfundet
Udviklingen af CSR foregår som et samspil imellem flere forskellige partnere, 

samtidig er der kommet et øget fokus på etik og moral i forretningsførelse. Det 

51



handler ikke længere i samme grad kun om at skabe finansiel profit, en del 

virksomheder måler nu også deres succes i stabile forhold til deres interessenter 

(Freeman et al. 2004:264). Det er fordelagtigt for virksomhederne at drive deres 

forretning på en måde der øger omsætningen og tiltrækker de rette medarbejdere og 

leverandører. Det betyder, ifølge Freeman, at virksomheder skal tage alle de 

forskellige interessenters legitime rettigheder og krav med ind i deres overvejelser 

(ibid:365). Organisationerne, der er grundlaget for denne undersøgelse, har derved en

interesse i at rette deres kommunikation mod virksomhederne på en måde der tiltaler 

dem og deres forskellige interessenter. 

Alle organisationerne har nationale hjemmesider, og da udviklingen af CSR ikke har 

været ensartet i de tre lande, kan det betyde at tilgangen til denne kommunikation 

ikke er ensartet. Samtidig er der tale internationale organisationer, der kan have deres

egne overordnede agendaer. Nedenfor vil underorganisationernes hjemmesider blive 

undersøgt for deres tilgang til kommunikation rettet mod virksomheder.

6.2.1 CSR - Care international

Care International UK arbejder for at udrydde fattigdom i hele verden, samtidig 

arbejder de for at forbedre piger og kvinder plads i samfundet. De arbejder for at løse

de underliggende årsager til fattigdom, ikke bare symptomerne på den selvsamme 

fattigdom (Bilag 1:2). Siden ”Working with business”(at arbejde med virksomheder) 

omhandler vigtigheden i at markedet bør arbejde for de fattige. Hvordan 

virksomheder i samarbejde med Care International UK, kan medvirke til at ændre på 

forhold, der i dag forhindrer de yderste produktionsled i den globale værdikæde i at 

trække en reel værdi ud (ibid:9). Den næste side i bilaget viser en grafisk oversigt 

over de resultater organisationen har nået igennem 14 forskellige strategiske 

partnerskaber med virksomheder. Det har været medvirkende til at at ændre livet for 

op mod 4 millioner mennesker i 34 forskellige lande (ibid:10). Organisationen 

vælger at arbejde aktivt sammen med diverse virksomheder, der alle har del i den 

globale værdikæde. Det gør de for at kunne have en direkte indflydelse på 

forretningsgange, og for at kunne øge arbejdernes indflydelse og viden om de forhold

de arbejder under (ibid:12). Organisationen anvender ikke direkte ordet CSR til at 

52



forklare deres forskellige partnerskaber, men det er også unødvendigt. Man er helt 

klar over at virksomhederne har valgt et samarbejde med Care International UK, for 

at vise deres samfundsansvar. Donationer er primært rettet mod privatpersoner, med 

forklaringer på de forskellige skattefordele der kan være ved at donere til 

organisationen (ibid:14). 

Care Danmark har på deres hovedside, en punkt der hedder ”Virksomhedsmedlem”. 

Her er der oplysninger om hvordan virksomheder kan lave en fast aftale om 

donationer til Care Danmark. Der er også en lille case, der viser det positive 

udkomme en virksomhed har fået ud af et sådant samarbejde. Ude i sidebaren er der 

oplysninger om hvordan man kan trække donationer fra i skat, alt efter hvordan man 

har valgt at donere pengene (Bilag: 2:9). På deres side ”Det gør vi” findes der et link 

til ”Alle har ret til mad”. Det er et projekt som hører ind under Care Danmark, men 

det har sin egen hjemmeside (ibid:10). På denne side beskrives et samarbejde med 

fire kokke, der laver opskrifter efter østafrikansk inspiration og virksomheden 

”retnemt.dk” der støtter projektet (ibid:12-13). Derudover har de i deres 

nyhedssektion, en artikel der omhandler projektet ”Fremtiden partnerskabsmodeller 

for strategisk CSR”. Dette projekt har Care Danmark været en del af, de tre år det har

været undervejs. Ideen bag projektet er at gøre virksomhedernes kernekompetencer 

til forudsætningen for et projekt. Det skal inspirerer flere virksomheder til at indgå i 

bæredygtige samarbejder. Care Danmark og Coop er vigtige partnere i dette projekt, 

da de allerede har lavet et projekt ”Kilimo Bishara”. Her har Coop indgået aftaler 

med små landbrug i Kenya om sælge deres produkter igennem Coops Savannah serie

(ibid:11). 

Care France er den af Care International’s underorganisationer der har mest direkte 

omtale af CSR. Care France har et lille slideshow, der forklarer hvad RSE betyder, og

hvordan kan have en positiv indflydelse på en virksomheds omdømme, økonomi og 

miljømæssige indvirkning. Det bliver understreget at CSR kan give 

konkurrencefordele, der går videre end bare økonomisk vinding. Derefter oplistes de 

forskellige problemer verdens fattige står overfor, ikke bare økonomisk, men også i 

forhold til samfund, politik og miljø. Til sidst lister Care France de fordele en 
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virksomhed vil få ved at indgå i et samarbejde med organisationen. Her bliver der, 

som på de andre af organisationens sider, nævnt den globale værdikæde. 

Værdikæden bliver forbundet med fordelene for den enkelte franske virksomhed. I 

kraft af samarbejdet med Care France, kan virksomheder udvikle nye markeder for 

produktion af deres varer, De kan på en gang vise samfundsansvar og finde ny gode 

producenter  (Bilag: 3:11-13). Ud over slideshowet, forklarer organisationen også en 

del om hvem det er de ønsker virksomhedernes hjælp til at hjælpe. Der er en lille 

tegning der viser en pyramide, hvor bunden indeholder alle de mennesker der 

omtales som B.O.P, eller Bottom Of the Pyramid (Bunden af pyramiden). Det er 

disse mennesker Care France gerne vil hjælpe op til en bedre fremtid, med hjælp fra 

franske virksomheder. De har på samme side et eksempel på et projekt der blev 

startet med hjælp fra store franske virksomheder i 2004 og som i dag kan klare sig 

uden denne support (ibid.10). Til sidst har organisationen også en side der omtaler 

hvordan virksomheder kan mobilisere deres medarbejdere. Der bliver forklaret 

hvordan denne mobilisering kan have både interne og eksterne fordele for 

virksomheden. Internt kan det give medarbejderne et bedre tilhørsforhold til 

virksomheden og gøre at både nuværende og fremtidige medarbejdere bliver i 

virksomheden længere. Eksternt kan det give et boost til i forhold til andre 

virksomheder og generelt forbedre virksomhedens billede ud af til (ibid:14). Her 

findes også en liste over igangværende partnerskaber (ibid:17).

Helt overordnet arbejder Care International for at udrydde de bagvedliggende årsager

til fattigdom. Efter deres opfattelse er det fordelagtigt at indgå i partnerskaber med 

private virksomheder, på den måde kan de udnytte hinandens kernekompetencer. 

Dette er noget der går igen på alle tre landes hjemmesider. Der findes på alle tre 

hjemmesider eksempler eller historier, der viser den positive påvirkning projekterne 

har haft rundt om i verden. Det er i præsentationen af de forskellige partnerskaber, 

underorganisationer og virksomheder imellem, der kan spores en national forskel. 

Den britiske side fremviser diverse virksomheders valg af projekter, ligeledes gør 

Care France. Den danske side har ikke opstillet en liste over virksomheder, der har 

indgået samarbejder med Care Danmark. Care France vælger at forklare selve 

konceptet samfundsansvar og hvordan det kan være til fordel for virksomhederne. 
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Set i forhold til udviklingen af CSR i de tre lande, kan denne forskel give mening. 

Storbritannien er det land, der igennem længst tid har arbejdet mere eksplicit med 

virksomheders sociale interaktion. I Danmark har CSR primært været en implicit del 

af virksomhedernes forretningsførelse, så behovet for at kunne bevise det, ligger 

måske ikke til en dansk organisation. Frankrig er først indenfor de seneste år begyndt

at bruge CSR mere eksplicit, så her bliver der lagt meget vægt på hvad selve 

konceptet er, og hvordan det kan bruges af de franske virksomheder. 

6.2.2 CSR – Oxfam

Den britiske del af Oxfam har diverse muligheder for virksomheder, der ønsker at 

bidrage til organisationen. Deres overordnede tilbud er ”Corporate Partner” 

(Virksomhedspartner), hvilket kan udformes på forskellige vis, alt efter 

virksomhedens ønske. Det bliver understreget at dette partnerskab vil være til fordel 

for begge parter. Det handler for Oxfam om at kunne få donationer til at videreføre 

deres arbejde og samtidig hjælpe virksomhederne med at komme nærmere deres mål 

om at vise mere samfundsansvar (Bilag: 4:7-8). En anden mulighed for partner skab 

er "Costumer engagement” (engager dine kunder). Her tilbyder Oxfam 

virksomhederne muligheden for at lave events sammen med organisationen. Disse 

events skal vise kunderne virksomhedens samfundsansvar og derved øge kundernes 

tilhørsforhold til virksomheden. Det kan, ifølge hjemmesiden, give positiv 

mediedækning og øge salget af virksomhedens produkter (ibid:11). En anden form 

for engagement en virksomhed kan vælge er igennem deres medarbejdere. 

Virksomheden har her mulighed for at lade medarbejderne arbejde en dag for Oxfam 

eller andre former for fundraising. Det bliver karakteriseret som en fordelagtigt måde

at øge moralen og motivationen i virksomheden samtidig med at det vil booste 

medarbejder loyaliteten (ibid:14). Fokus er primært på hvordan virksomheder kan få 

fordele ud af et samarbejde med Oxfam, der findes oplysninger såsom ”91% of 

costumers have a more favourable impression of companies involved in disaster 

recovery” (91% af kunder ser mere positivt på virksomheder, der er involveret i 

katastrofehjælp) (ibid:13). Deres tilbud om strategiske partnerskaber ”Work with 

Oxfam to deliver key themes in your sustainable business strategy” (Lav et 

samarbejde med Oxfam for at komme i mål med jeres bæredygtige 
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forretningsstrategi), viser at virksomhedernes generelle ønske om at vise 

samfundsansvar bliver brugt af Oxfam UK i deres kommunikation (ibid:16). Det 

understeges hele tiden ganske tydeligt, at et samarbejde med Oxfam kan give 

positive tal på bundlinjen. 

Oxfam Ibis har også et tilbud til virksomheder om at blive erhvervspartner. Her 

handler det dog ikke om et aktivt partnerskab, men om en fast donation hvert år og 

de fordele der følger, alt efter beløbets størrelse (Bilag: 5:6). På den danske side, 

bliver de mere langsigtede virksomhedssamarbejder beskrevet som CSR - 

samarbejder. Også her bliver der lagt vægt på at partnerskabet kan give 

virksomheden en stærkere CSR-profil. For Oxfam Ibis ser partnerskaber med 

virksomheder som en mulighed for at skabe en fælles værdifortælling. Oxfam Ibis 

kan hjælpe virksomhederne med at navigere i de lokale forhold i verdens fattige 

lande, hvor der ikke altid bliver fokuseret på sikkerhed og miljø. Samlet set kan der 

skabes en positiv udvikling i fattige lande igennem en velanrettet CSR strategi 

(ibid:8). På siden "Oxfam Ibis: En unik og kompetent CSR-partner", bliver det 

understreget at organisationen er godt forankret i de lande de arbejder med. 

Kvaliteten af deres arbejde og deres generelle gennemsigtighed bliver rost. Det gør 

organisationen til en god partner for virksomheder, der ønsker at øge deres CSR 

aktiviteter (ibid:9). Oxfam Ibis lægger også vægt på virksomhedernes sociale ansvar 

og hvordan virksomhederne, igennem projektsamarbejde eller økonomisk støtte til 

Oxfam Ibis, kan arbejde proaktivt med disse problemstillinger. Her bliver foreslået 

de samme tiltag som på den britiske side, men på en noget mere afdæmpet facon. 

Oxfam France har valgt ikke at have tilbud om virksomhedspartnerskab på deres 

hjemmeside. Hjemmesiden har kun tilbud til privatpersoner, i form af donationer 

eller frivilligt arbejde. De samarbejder med forskellige andre organisationer, for på 

den måde at øge deres muligheder for indflydelse (Bilag: 6:3). Deres mission er at 

ændre på verdens fordeling af ressourcer igennem samarbejde med både nationale og

internationale institutioner. De mener at der skal en kollektiv instans til på globalt 

plan for at ændre disse ting. Menneskerettighederne skal være centrum for denne 
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udvikling, og skal ligge som grundlag for det fremtidige politiske arbejde med at 

ændre på de nuværende forhold (Oxfam France, Plan strategique:6). 

Samlet set ønsker Oxfam at ændre på hvordan verdens ressourcer er fordelt. Den 

britiske og danske afdeling af organisationen vælger at indgå i samarbejder med 

virksomheder, for at ændre på fordelingen. Begge hjemmesider lægger stor vægt på 

de fordele det kan have for virksomhederne. Oxfam France fravælger disse tilbud, de

arbejder for at nationale og internationale institutioner skal sætte en højere standard 

for denne fordeling. 

6.2.3 CSR - IFRC

British Red Cross har adskillige muligheder for virksomheder der ønsker at indgå et 

partnerskab. De mest fremhævede fordele for virksomhederne er at de kan øge deres 

CSR profil. Det kan give god PR. Det er en sjov og motiverende måde at engagere 

sine medarbejdere på og det kan det give fordele i forhold til andre virksomheder i 

samme branche (Bilag: 7:9). Fordelene for virksomhederne bliver dog kun 

fremhævet i visse tilfælde. Når partnerskabet handler om enten ”Support our disaster 

fund” (Støt vores katastrofefond) (ibid:20), ”Disaster relief Alliance” 

(Katastrofehjælp alliance) (ibid:19) eller ”Donate your products and expertise” 

(Doner jeres produkter og ekspertise) (ibid:16), er det støtten til projekterne og den 

hjælp virksomhederne kan være for organisationen, der træder frem. Her bliver 

fordelene for virksomhedernes mission for at vise samfundsansvar nedtonet. 

Fordelene træder mere frem når det handler om f.eks. ”Cause related 

marketing”(Projektorienteret marketing) (ibid:16), ”Licening” (Licenser) (ibid:17) og

muligheder for at sponsorere en event (ibid:18). Her bliver det fremhævet at et stærkt

brand som British Red Cross kan hjælpe virksomheder i kampen om kunderne. Der 

er, ifølge British Red Cross, en større sandsynlighed for at kunder vil købe et produkt

der er forbundet med et stærkt brand som British Red Cross, hvis pris og kvalitet 

ellers matcher konkurrenternes produkter (ibid:16). 

Dansk Røde Kors har overordnet tre forskellige tilbud til virksomheder om 

samarbejder, virksomhederne kan blive erhvervstøttemedlem, erhvervssamarbejde 

eller katastrofepartner. Igen er der fokus på ansvar og muligheden for at styrke 
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virksomhedens brand: "Du viser vejen for dine kunder. Og du gør dine medarbejdere 

stolte" (Bilag: 8:10). Lige så vel som den britiske side, har Dansk Røde Kors diverse 

former for samarbejde, hvor organisationen og virksomheden tilsammen udvikler et 

produkt eller events hvor der kan samles ind til Dansk Røde Kors (ibid:11). 

Katastrofepartnerskaber omhandler brugen af virksomhedens kernekompetencer til at

fremme bistanden i tilfælde af en katastrofe. Dansk Røde Kors har de sidste år været 

en del af projektet ”Fremtidens partnerskabsmodeller for strategisk CSR". Ideen bag 

dette projekt er at finde nye metoder til at styrke båndet mellem private virksomheder

og almennyttige organisationer, så de tilsammen kan finde mere effektive metoder til 

nødhjælp (ibid:13). 

Croix-Rouge française har de samme tilbud til virksomheder som de to andre landes 

organisationer. Der bliver lagt vægt på at virksomhederne vil komme til at arbejde 

sammen med en organisation der er anerkendt, innovativ, professionel og troværdig 

(Bilag: 9:8). Det bliver understreget at en virksomhed der vælger at indgå i et 

samarbejde med Croix-rouge française, kan få en fordel i kraft af det positive billede 

Croix-Rouge française har i den franske befolkning. I sidebaren finder man 

information der skal vise franskmændenes tiltro til organisationen, såsom "98% des 

Français connaissent la Croix-Rouge française (98% af franskmænd kender 

organisationen) (ibid:9). Organisationen ønsker at udvikle nye og bedre løsninger på 

verdens problemer i samarbejde med virksomheder der ønsker at gøre en forskel 

(ibid:11). Der findes også, som på de andre landes sider, en mulighed for at give 

forskellige former for katastrofebistand. Det kan enten være når der er sket en 

katastrofe, eller som generelt tilskud til en reservefond, der giver organisation midler 

til akut hjælp (ibid:15).

De tre forskellige organisationer under IFRC har en meget ensartet tilgang til CSR og

virksomhedssamarbejder. De samme tilbud går igen på alle tre landes sider, hvilket 

her bevirker at informationen er forholdsvis ensartet. Den er tilpasset de forskellige 

landes sprog og opbygning af hjemmeside, men alt i alt er det den samme 

information. Det giver mening i forhold til IFRCs ønske om at holde sig så neutral og

uafhængig som muligt. Den franske side har ikke ekstra information om CSR, noget 
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der har en fremtrædende plads på Care France’s hjemmeside. Det kan være ud fra 

antagelsen om at virksomheder, der vælger Croix-Rouge française som 

samarbejdspartner allerede kender til ideen bag social ansvarlighed. Det kan også 

være et overordnet ønske om ensartet information på alle nationale hjemmesider. 

6.3 Organisationsforskelle eller nationale forskelle?

Udviklingen af CSR har ikke været ensartet i Storbritannien, Danmark og Frankrig. 

Begrundelserne for udviklingen af virksomhedernes sociale samfundsansvar har også

været forskellig. Man er sandsynligvis mere kendt med konceptet CSR i 

Storbritannien end i Frankrig. Set i forhold til Hofstede vil det derfor give mening at 

kunne finde klare nationale forskelle i kommunikationen. Det lader også til at være 

muligt at observere nationale forskelle i kommunikationen, ikke mindst 

sammenholdt med informationer om udviklingen af CSR i de tre lande. Ideen om 

samfundsansvar for virksomheder lader til at være en integreret del af det britiske 

samfund. Her har alle tre underorganisationer diverse tilbud til virksomheder. De 

danske sider har også indtil flere forskellige tilbud, især Oxfam Ibis har en del 

information om fordelene ved et sådant samarbejde. De franske sider når begge ender

af skalaen. Care France har meget indgående information om CSR, Croix-Rouge 

française understreger fordelene ved et samarbejde, for begger parter i samarbejdet. 

Derimod har Oxfam France helt fravalgt denne mulighed. Set i forhold til 

udviklingen af CSR i de forskellige lande, passer det sammen. Storbritannien var 

først med en mere eksplicit holdning til CSR, herefter kom Danmark og til sidst 

Frankrig. Derved kunne det være fristende at komme med en konklusion om at 

forskelle i nationale værdier skinner igennem selv internationale organisationers 

kommunikationsstrategier. Men som beskrevet i afsnit 6.1.1Kulturel afspejling på 

tilgangen til CSR, er det ikke let at afgøre hvad der reelt har influeret landenes 

holdning til CSR. Det kan ikke afvises at national kultur har indflydelse på hvordan 

organisationerne vælger at præsentere deres strategier, da det er muligt at observere 

forskelle landene imellem. Det er dog muligt at den samme information, set i forhold

til hver organisation som en helhed, kan give en anden konklusion. Care International

og IFRC lader til at have en meget ensartet strategi for hvad der skal tilbydes. Oxfam
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har kun tilbud til virksomheder på deres britiske og danske side, men også her er 

tilbudene meget enslydende. Med andre ord kan der observeres nationale forskelle, 

men det kan ikke med sikkerhed konkluderes om den nationale kultur står stærkere 

end organisationernes overordnede brands. Organisationerne kan på den ene side ses 

som nationale organisationer, der vælger at være del af et overordnet hele, eller de 

kan ses som underafdelinger af en samlet international organisation. Alt efter hvilken

vinkel man vælger, er det muligt at komme frem til lettere modstridende 

konklusioner. Alle organisationerne har en interesse i at tilbyde samarbejder på en 

måde der holder sig indenfor rammerne af nationale ideer om og holdninger til CSR, 

men de har samtidig nogle meget stærke brands, der kan have en indflydelse på 

resultatet. 

7  Brand genkendelse og historier, sælger det 
godt?
Et brand har stor betydning for en virksomhed, det kan give værdi både til kunden og

til virksomheden. Hvis man har været stand til at opbygge et solidt brand kan det 

være en fordel i krisetider. Så handler det ikke længere om de produkter man sælger, 

men om det billede og den identitet man har opbygget. Her betyder et stærkt brand at

loyale kunder og interessenter vil identificere sig med brandet og se bort fra de 

økonomiske problemer (ibid 2004:264). Hvis man som virksomhed eller organisation

har en god fortælling, bliver det lettere for ens forskellige interessenter og kunder at 

genkende brandet. Kombineret med en klar strategi og en målrettet vision for 

virksomheden, betyder det at kunder sandsynligvis vil vise virksomheden eller 

organisationen større loyalitet (Nandan 2005:265). IFRC bruger denne ide til at 

markedsføre ideen om produkter med deres navn på. Denne association imellem et 

produkt og et stærkt brand kan forstærke salgsværdien. Dog handler det om at hele 

virksomheden eller organisationen bliver en del af dette brand. Før har det været 

muligt at lade branding være forbundet med bestemte produkter, i dag er det i 

stigende grad nødvendigt med et brand der omfatter alle dele af en organisation. 

Ideen er at sælge ideen om en bestemt kultur og vision, ikke kun et enkelt produkt 

(Hatch, Schultz 2001:1042). Det bevirker at der gerne skal være overensstemmelse 
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imellem værdierne der udtrykker det officielle billede ud mod verden og så den 

daglige interaktion der finder sted imellem virksomhedens ansatte og virksomhedens 

forskellige interessenter. Hvis dette lykkes, skulle resultatet gerne være at potentielle 

interessenter vil finde virksomheden mere troværdig og derved være villig til at 

indgå handler og samarbejder med selv samme virksomhed (ibid:1049). Historier kan

fungere som middel til kommunikere disse værdier og give dem et mere 

håndgribeligt udseende. Nedenfor vil jeg undersøge de nationale organisationer for 

hvordan de vælger at benytte sig af denne metode til at skabe generel identifikation 

med deres brand, og som middel til at opfordre nye virksomheder til at indgå i 

samarbejder med dem.

7.1 Care International
Den britiske side bruger den globale værdikæde til deres arbejde. De arbejder for at 

den genererede værdi bliver mere ligeligt fordelt. "The market should work for poor 

people not against them" (Markedet bør arbejde for de fattige, ikke imod dem). 

Derfor anser de virksomhederne som en vigtig del af løsningen på de problemer der 

følger med et globalt marked (Bilag:1:9). De fokuserer på at gøre værdikæderne 

mere inklusive, så de svage led i kæden også kan få del i værdierne. Specielt med 

specielt fokus på kvindernes indstats (ibid:12). De har forskellige cases, der viser at  

det er muligt at inddrage de fattige bønder på en mere ansvarlig måde. En case viser 

hvordan en international chokoladeproducent har faciliteret bedre forhold for 

kakaobøndere i Ghana. Der bliver sat fokus på nogle af de led i værdikæden, der 

ellers ikke altid får den største opmærksomhed. Historien bliver fortalt fra 

virksomhedens side, om hvordan organisationen Cocoa Life, som står for styringen 

af de forskellige projekter har gjort at bønderne nu producerer mere, til en bedre pris.

Samtidig er der blevet oprettet skoler, som gør at børnene nu kan komme nemt i 

skole (ibid:15-17). Historien fortæller hvordan man som virksomhed, kan tage vare 

på de mere sårbare dele af ens værdikæde og samtidig sikre en øget og mere stabil 

produktion. 

Care Danmark har på deres side en artikel fra 2014, hvor de forklarer deres støtte til 

udviklingen af mere strategiske CSR-samarbejder. Ideen bag projektet er at det skal 
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være organisationernes og virksomhedernes kernekompetencer, der skaber 

grundlaget for et samarbejde (Bilag:2:11). Her findes også et link til deres holdning 

til den private sektor. De mener at den private sektor har et stort ansvar for klodens 

fremtid. Her handler det ikke så meget om de fordele, der kan være ved en socialt 

ansvarlig strategi, men mere om krav til virksomhederne fra Care Danmark. Det er 

samme besked som den britiske side kommer frem til, men lidt mere direkte sat op. 

Her står blandt andet at ”virksomheder – for at vise ansvarlig virksomhedsadfærd – 

skal gå i dialog med deres interessenter og aktivt håndtere sociale, miljømæssige og 

etiske konsekvenser af den måde, de driver virksomhed på.” (Care Danmarks 

position på privat sektor.pdf). Care Danmark er lige blevet færdig med et projekt, der

har involveret bønder i det nordlige Kenya. Det er lavet i samarbejde med Coop, for 

at udvikle en grønsagsproduktion til danske supermarkeder. Her er der igen fokus på 

forbedring af de lokale bønder levevilkår Samtidig kan Coop kan få produceret en ny

serie grønsager, der fremviser supermarkedskædens indstilling til socialt ansvar 

(Bilag: 2:14-15). 

Care France har, som allerede nævnt, et stort fokus på virksomhedernes sociale 

ansvar, og hvilken betydning dette ansvar har. Det bliver anerkendt at den private 

sektor kan ses som en del af problemet, men at de også kan ”faire partie de la 

solution” (være en del af løsningen) (Bilag: 3:9). På samme side bliver det 

understreget at Care France kan være en værdifuld partner, der vil være både 

konstruktiv og kritisk. På den franske side er der, for en stor del, fokus på de fordele 

franske virksomheder kan få ved et samarbejde med Care France. Der bliver 

understreget hvordan organisationens ekspertise indenfor forskellige emner, såsom 

den globale værdikæde, kan være en fordel for virksomhederne. Care France kan 

guide dem til en bedre forståelse for problemerne, så virksomhederne i sidste ende 

vil blive bedre i stand til at kapitalisere på deres erfaringer (ibid:12). Generelt mener 

Care International at fattigdom skal bekæmpes i samarbejde med virksomhederne. 

Det går meget tydeligt igennem hos Care France, der mere uddybende forklarer 

sammenhængende mellem finansiering, mobilisering og den sociale indvirkning det 

kan have (ibid:17). De har en historie der skal fungere som inspiration til andre 

virksomheder: ”D’un projet de mécénat à une entreprise sociale”( Fra velgørende 
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projekt til selvstændig virksomhed). Her handler det om kvinder, der med noget 

økonomisk hjælp, har været i stand til at blive uddannet til dørsælgere og ikke 

længere har behov for økonomisk støtte. Care France har desuden, som den eneste af 

de tre organisationer, en side der omhandler virksomhedernes engagement af 

medarbejderne. Her er fokus lagt dels på et internt forbedret forhold mellem ledelse 

og medarbejdere, og dels på virksomhedens mulighed for eksternt at vise deres 

samfundsansvar, ikke mindst over for andre virksomheder i samme branche 

(ibid:14). 

Care International lader til at have nogle meget klare retningslinjer for hvordan og 

hvorfor organisationen vælger at blive en del af virksomhedernes CSR-strategier. Det

giver organisationen mulighed for at komme nærmere deres mål om at kunne give 

verdens fattige bedre forhold og mere indflydelse. De historier der bliver vist på de 

nationale hjemmesider, viser hvordan organisationen kan medvirke til at skabe et 

styrket brand for virksomhederne, samtidig med at de viser deres samfundsansvar. 

Målet for Care International er at de mennesker der arbejder i de yderste 

produktionsled af værdikæden skal have deres del af den genererede værdi. 

Historierne viser at det er muligt at skabe merværdi i begge ender af værdikæden. At 

man ikke behøver at give køb på sin profit for at det kan gavne andre, der findes 

løsninger der er til gavn for alle. Det en merværdi  virksomhederne også kan bruge i 

forhold til marketing og anden promovering, og derved øge kunderernes loyalitet.

7.2 Oxfam
Hos Oxfam UK bliver de forskellige partnerskaber beskrevet i forhold til 

virksomhederne, som ” a mutually beneficial relationship...the chance to make a real 

social impact and deliver against key themes in their sustainable business strategies” 

(Et gensidigt fordelagtigt forhold.. muligheden for at have en social indvirkning, 

samtidig med at levere i forhold til kerneområder af deres bæredygtige 

forretningsstrategi) (Bilag: 4:7). Et andet sted bliver der lagt vægt på den indflydelse 

et samarbejde med en organisation som Oxfam UK kan have på virksomheden: ”the 

chance to make real social impact, drive customer and staff loyalty, strengthen brand 

purpose and increase market outreach” (chancen for at have en reel social 
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indvirkning, gøre kunder og ansatte mere loyale, styrke brand anerkendelse og øge 

markedsandele) (ibid:19). I begge tilfælde er fordelene for Oxfam UK og 

virksomheden stillet ligeligt op. Det handler om at udnytte hinandens kompetencer 

og brand, til fælles fordel. Deres forskellige strategiske partnerskaber er et eksempel 

på dette. De har for eksempel et partnerskab med Unilever, hvor Oxfam UK vejleder 

virksomheden i at inddrage mindre producenter i deres værdikæde, projekter der skal

selvstændiggøre kvinder lige så vel som mere generelt humanitært arbejde. Deres 

samarbejde med virksomheden M&S udmunder blandt andet i tøjindsamling og 

forskning rettet mod en mere bæredygtig produktion (ibid:16). Det er også muligt at 

lave et medarbejderrelateret projekt, enten i form af events eller indsamling til fordel 

for Oxfam UK, blandt de ansatte. Her bliver det understreget at Oxfam UK kan 

medvirke til at ” really boost employee satisfation, movtivation and morale across the

whole company” (virkelig øge medarbejdertilfredsheden, motivationen og den 

generelle moral i hele virksomheden) (ibid:14). Hos Oxfam UK ligger der et stort 

fokus på, hvordan virksomheder og nødhjælpsorganisation tilsammen kan få fordele 

ud af samarbejdet. 

Den danske del af Oxfam har også flere forskellige muligheder for virksomheder, der

ønsker at gøre en forskel. Det er med udgangspunkt i de internationale 

menneskerettigheder organisationen ønsker at indgå i samarbejder med 

virksomheder. Organisationen har især fokus på børn rettigheder og hvordan 

virksomheder, i samarbejde med Oxfam Ibis kan gribe ind overfor børnearbejde 

(Bilag 5:7). Der bliver lagt vægt på den ballast Oxfam Ibis kommer med, at 

organisationen tilbyder et seriøst kvalitetssamarbejde (ibid:9). Hos Oxfam Ibis ligger 

fokusset påat  organisationen kan være med til at ”udvikle en CSR-strategi, som tager

højde for relevante lokale forhold og derigennem bidrage til en positiv udvikling i de 

lande I arbejder i.” (ibid:8). Der findes ikke helt den samme understregning af de 

fordele en virksomhed kan få igennem et samarbejde, mere at indsatserne ”kan 

antage mange forskellige former og de varierer alt efter virksomhedens størrelse” 

(ibid:10). Der findes også på siden forskellige cases, blandt andet en der er startet 

tilbage i 2007, der omhandler børnearbejde i kakaoplantager i Ghana. Her er der 

primært fokus på hvordan organisationen har kunnet hjælpe en virksomhed frem til 
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en bedre løsning, så børnene kan få en uddannelse. (ibid:11). Informationen er noget 

mere afdæmpet end på den britiske side, omend informationen overordnet er den 

samme. Oxfam Ibis kan hjælpe virksomheder tiltil at få en bedre og mere strategisk 

CSR-profil. 

Den franske del af Oxfam, Oxfam France, har som nævnt tidligere, valgt ikke at have

tilbud til virksomheder om muligheden for et samarbejde, så de kan ikke indgå som 

en del af denne analyse. 

Samlet set er der igen fokus på den gode historie. Den bliver bundet sammen med 

forskellige fokusområder, hvor det på den britiske side handler en del om events der 

kan laves inden for landet, handler det på den danske side mere om projekter ude i 

verden. Der er, som hos Care International, fokus på de samlede fordele. Det er ikke 

stillet op som almisser fra rige virksomheder til fattige arbejdere. Fokusset er på at de

to ting hænger sammen, de rige virksomheder kan vælge at ændre deres strategier til 

fordel for alle involverede. Oxfam viser også at organisationens eget brand kan 

komme til at stå som garant for bæredygtig udvikling, hvilket kan styrke deres egen 

organisation yderligere (Hatch, Schultz 2003:1049). 

7.3 IFRC
British Red Cross har, som beskrevet tidligere, mange muligheder for samarbejder, 

donationer og events rettet mod virksomheder. Der bliver hele tiden lagt vægt på de 

fordele en virksomhed vil få, hvis de vælger at indgå i et samarbejde med British Red

Cross. Det handler om ”fulfill your corporate social responsibilty objectives” (opfyld

målsætningerne for jeres samfundsansvar), ”raise your company profile" (hæv jeres 

virksomhedsprofil) og ”ensure you brand stands out from your competitors” (vær 

sikker på at jeres virksomhed skiller sig ud fra konkurrenterne) (Bilag: 7:9). 

Organisationen er også klar over den indvirkning deres eget brand har i forhold til 

associering med andre brands og hvordan det kan give en positiv PR til 

virksomheder, der vælger at lave et produkt med relation til British Red Cross. De 

kan bidrage til reklamekampagner, der vil kunne ”increase your sales as well as build

respect and longterm customer loyalty” (Mulighed for at øge jeres salg, genere 

respekt for jeres brand og opbygge langvarig kundeloyalitet) (ibid:16). På samme 
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side bliver det også understreget at organisationen havde en 93% brand genkendelse i

2014, ifølge The Charity Brand Index, hvilket er en yderligere understregelse af 

organisationens stærke brand og anerkendelse (ibid:16). Denne anerkendelse bliver 

der også lagt vægt på i forhold til "licensing", hvor der igen bliver understreget at 

virksomheder kan ”improve reputation and increase sales.”(forbedre omdømmet og 

øge salget) (ibid:17). British Red Cross bruger ikke, på samme måde som 

organisationerne under Care International og Oxfam, direkte historier til at få deres 

budskab ud. Det lader til at deres brand er stærk nok i sig selv. De associationer de 

fleste får når de hører om en organisation som IFRC, er tiltrækkende i sig selv 

(Nandan:2004:266).

Dansk Røde Kors har lige så vel som British Red Cross, forskellige tilbud til 

virksomheder. Også her er det selve brandet ”Dansk Røde Kors” der fungerer som 

salgsargument. Virksomheder kan ”trække på vores over 150 års erfaring og 

ekspertise” og ”vi er garant for, at virksomhedens samfundsansvar fører til reelle, 

positive og bæredygtige forandringer.” (Bilag: 8:16). På en anden side bliver det 

understreget at for ”83% af forbrugerne gør det en forskel – de stoler mere på jer 

udelukkende på grund af jeres sociale ansvar.” (ibid:12). Det er lidt med forskel om 

der findes en kilde til disse udtalelser om personernes tiltro til virksomheder og 

brands. På den danske side findes der ikke nogen kilde til denne udtalelse, på den 

britiske side var der kilde til deres brand genkendelse. Dansk Røde Kors har blandt 

andet en historie om Grundfos og deres projekt for rent vand i Afrika. Indtil videre 

har de opstillet vandpumper i 10 forskellige landsbyer. Det betyder at man kan har 

rent vand i landsbyen, og kvinder og børn ikke længere skal langt væk efter det. 

Børnene kan komme i skole og få en uddannelse der kan være til gavn for hele 

samfundet (ibid:14).

Croix-Rouge française har i forbindelse med de sider der henvender sig til 

virksomheder, en del forskellige tal og oplysninger, der skal vise hvor kendt og 

anerkendt organisationen er i Frankrig. Procenthenvisninger så som ”84% des 

Francais souhaient que des marques, des industries ou les magasins dans lequels ils 

font leurs achats réguligèrement se mobilisent aux côtés de la Croix-Rouge française 
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et proposent des produits de consommation solidaire” (83% franskmænd ønsker et 

tættere samarbejde, mellem Croix-Rouge française og de forskellige mærker, 

brancher og butikker hvor de handler regelmæssigt,der kan føre til en mere lige 

fordeling af goderne) og ”98% des Francais connaissent la Croix-Rouge française” 

(98% af alle franskmænd kender til Croix-rouge française) (Bilag: 9:8). De 

forskellige tal er alle medvirkende til at underbygge organisationen og de 

virksomheder som indgår i samarbejder med dem. De forskellige tal bygger på en 

undersøgelse der er foretaget i 2013 af Etude Opinionway. På samme side bliver det 

understreget, som på de andre sider fra samme hovedorganisation, at de har en 

mangeårig ekspertise og erfaring, der kan facilitere virksomhedens sammenhold 

internt og øge respekten eksternt. De sætter også fokus på hvordan virksomhederne 

kan etablere en øget tilknytning til deres kunder ”Renforcer les liens avec votre 

clients en créant de la préfrérence pour votre marque” (Skab stærkere bånd mellem 

dem og deres kunder og skab samtidig en præference for deres mærke) (ibid:9). Det 

kan både understøttes med deres egne tal, hvor 84% af de adspurgte ønskede et 

tættere samarbejde mellem Croix-Rouge française og de virksomheder og butikker 

de bruger i deres hverdag. Samtidig underbygger det ideen om at virksomheder i dag,

helst skal handle på deres værdier og vise hvordan de tager et socialt ansvar. Det 

giver de forskellige kunder og vigtige interessenter en god fornemmelse og et bedre 

tilhørsforhold til den pågældende virksomhed (Hatch, Schultz 2003:1046). 

Samlet set benytter de forskellige organisationer under IFRC sig ikke af historier i 

samme grad som de andre organisationer. Her er organisationens egen historie og 

anerkendelse den sælgende faktor. Ikke mindst det faktum at hovedorganisationen er 

den ældste nødhjælpsorganisation i verden. Som eksemplet beskrev i teorien, så er 

det røde kors et symbol der er let genkendeligt. Det står for mange mennesker som et

bevis på at medmenneskelighed kan fungere, selv i perioder med stridigheder. Det 

bliver understreget på alle tre sider at det er selve organisation og dens brand, man 

som virksomhed, får del i ved et samarbejde. 

Som verden ser ud i dag, kan det give mening, som virksomhed at knytte sig til en 

organisation, der har et meget stærkt brand og en god historie. Det øger chancerne for

67



at kunderne vil være mere loyale overfor virksomheden, når de vælger en partner 

med et let genkendeligt brand og en stærk vision (Nandan 2005:271). 

7.4 En god historie sælger godt
I denne undersøgelse har der været forholdsvis stor konsensus blandt de nationale 

afdelinger af hver af de overordnede internationale organisationer. Fokus har været 

på organisationernes overordnede brand og deres evne til at tiltrække mulige 

samarbejdspartnere. Et brand bliver her til vigtig del af organisationernes identitet. 

Det fungerer som bevis på at et stærkt brand kan tiltrække andre, her virksomheder 

der ønsker at styrke deres eget brand. Ligeledes bliver historier brugt som eksempler 

på succesfulde projekter, men også som salgsargument. De viser hvad andre 

virksomheder har fået ud af et samarbejde, og fungerer som reklame for det 

organisationerne tilbyder. Tilsammen viser de andre virksomheder at det kan lade sig 

gøre at vise samfundsansvar og tjene penge på en gang. I denne omgang træder de 

nationale forskelle ikke helt så tydeligt frem. På de britiske sider, kan man observere 

at der findes mange tilbud, der bliver præsenteret meget direkte som mulighed for at 

vise socialt ansvar. Det kan godt hænge sammen med at Storbritannien er det land i 

Europa, der først har sat CSR mere direkte på dagsordenen. Dog er Croix-Rouge 

française, så vel som Care France også meget direkte i deres beskrivelser. Ligeledes 

har Care Danmark en meget klar holdning til virksomhedernes ansvar. Oxfam Ibis og

Dansk Røde Kors formulerer sig lidt mere afdæmpet til virksomhedernes ansvar. De 

forskellige overordnede organisationer har alle en mission og en klar vision de 

arbejder efter. Dog er det ikke nok at have en klar vision, man skal også være i stand 

til at sætte handling bag ordene. Deres visioner skal omsættes til praksis for at have 

en reel indvirkning på tingenes tilstand (Drucker 1994:4). Det er tydeligt at 

underorganisationerne arbejder efter denne idé. Udformningen af hvordan de vælger 

at præsentere deres arbejdsredskaber til at gøre deres vision til virkelighed, det vil 

sige donationer, samarbejder osv., kan påvirkes af nationale præferencer for 

kommunikation. Men den overordnede vision ændrer sig ikke. Virksomheder bliver i 

dag presset fra flere forskellige sider. Der kan være pres fra staten, deres interessenter

og kunder i al almindelighed om at vise et socialt ansvar. Nødhjælpsorganisationerne 
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bruger det pres der er kommet på mange virksomheder i forhold til at skulle vise 

samfundsansvar, til deres egen fordel og til at sælge deres eget produkt. Det gør de 

ved at sætte deres egen værdier og målsætninger tydeligt frem på deres hjemmesider.

Herved bliver det nemmere for de forskellige virksomheder at afgøre hvilket produkt

de kan købe og derved blive en del af (Hatch, Schultz:2003:1046). Organisationerne 

pakker på sin vis deres ønske om flere midler til nødhjælp ind i en historie om øget 

fortjeneste og marketingsmuligheder. Det betyder ikke at virksomhederne ikke har et 

reelt ønske om at bidrage til en bedre verden, kun at historier, kultur og positive 

narrativer fungerer som facilitator for disse ønsker (Freeman 1994:418). 

8 Brand overfor national kultur
De forskellige organisationer der ligger til grund for denne undersøgelse, befinder sig

i tre forskellige lande, med tre forskellige kulturelle og samfundsmæssige baggrunde.

Noget der i en eller anden grad, skinner igennem i de forskellige organisationer. Det 

er ikke nemt at finde absolutte forskelle eller dimensioner der kan give 

fyldestgørende svar for landene, men ikke desto mindre kan der observeres forskelle.

De observerbare forskelle giver dog information om de udgangspunkter hvert land 

har, i form af kultur og samfundsmæssig udvikling. Man til en vis grad spore hvert 

lands nationale repertoire for kulturelt og samfundsmæssigt udtryk i 

underorganisationerne (Swidler 1986:284). Samtidig har de forskellige 

organisationer et produkt der skal sælges. De har behov for donationer for at kunne 

udføre deres arbejde. Nogle af dem vælger derudover at indgå i forskellige 

samarbejder med virksomheder, for tilsammen at udvikle projekter med baggrund i 

deres respektive ekspertiser. Som modydelse hjælper organisationerne 

virksomhederne med at forbedre deres samfundsansvar og image overfor deres 

interessenter. Set fra nødhjælpsorganisationernes side bliver de forskellige 

virksomheder til deres kunder og det produkt de sælger til dem er muligheden for at 

vise samfundsansvar. Det handler om at kende markedet og vide hvilket produkt der 

sælger bedst og hvordan man skal sælge det (Drucker 1994:75). Derved bliver det 

også vigtigt for nødhjælpsorganisationerne at arbejde med og ikke mod de forskellige

nationale lovgivninger og kulturelle forventninger. 
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8.1 Forskel på kultur og samfundsindretning

Set i forhold til ideen om kulturelle forventninger og national kultur, kommer 

forskelle i samfundsindretning også til at spille en rolle. Som beskrevet i kapitel 6 

Samfundsansvar og CSR – en samfundsmæssig adfærd?giver selve udviklingen af 

CSR og det ansvar der bliver lagt over på virksomhedernes skuldre, et billede af 

forskelle på samfundsniveau mellem de tre lande. Her er Storbritannien det af de tre 

lande, som først har været fremme med krav fra staten om at virksomheder skal tage 

mere ansvar. Her vil Hofstede mene at det er kulturen, der er den afgørende faktor i 

alle beslutninger, det er ”the software of the mind”. Set fra det synspunkt, vil den 

bagvedliggende kultur altid være det, der afgør en handling. Ved undersøgelsen af 

nationale forskelle i underorganisationerne var det muligt at observere forskelle set i 

forhold til Hofstedes dimensioner, som beskrevet i afsnit 5.5Problemet med faste 

dimensioner. Det var dog svært at bevise forskellene som en absolut national kulturel

forskel. Det betyder dog ikke at nationale forskelle ikke findes, Som beskrevet set i 

forhold til Rohners teori, kan der findes andre faktorer der har en indvirkning på 

hvordan en land udvikler sig. En del lande har valgt at lave forskellige 

minimumsstandarder, såsom de danske miljøregulativer der blev indført i 1980'erne 

(Morsing 2005:23). Storbritannien indførte i 1996 et krav om at pensionsfonde skulle

aflægge rapport om deres samfundsansvar (Moon 2005:60). CSR ses stadig som et 

primært frivilligt tiltag virksomheder kan vælge at arbejde frem mod. Det har dog 

vist sig at indførslen af forskellige standarder kan være medvirkende til give 

virksomhederne en mere klar vision at arbejde efter (Steurer 2009:67). De politiske 

tiltag der har været i Storbritannien, Danmark og Frankrig har en betydning for 

hvornår og hvordan virksomheders samfundsansvar er kommet på dagsordenen. 

Hvem der bliver valgt ind i de forskellige parlamenter, ændrer sig kraftigt fra årti til 

årti. Det betyder at der over tid vil være en forskel i hvad den aktuelle regering mener

er vigtigt, i forhold til uddelegering af det sociale ansvar. Her kommer de forskellige 

demokratiformer også til at spille en rolle. De tre lande, der bliver undersøgt her, har 

hver deres udgave af et demokrati. I Storbritannien har regeringen automatisk 

opbakning fra underhuset, det kaldes en form for ”valgt diktatur”, da der ikke er 
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mange muligheder for at sige den siddende regering imod (Nedergaard 2010:36). 

Danmark har en form for demokrati, der kaldes ”negativ parlamentarisme”. Det vil 

sige at en regering ikke kan blive siddende med et flertal imod sig. Det betyder så 

også at oppositionen har muligheder for at komme til orde og have en form for 

indflydelse på hvad, der bliver vedtaget (Baron, Herslund 2011:52). Frankrig har 

hvad man kalder et ”semi-præsidentielt system”, hvor man siden 1958 har valgt 

præsidenten direkte, hver femte år. Her har præsidenten også magt til at opløse 

parlamentet, hvis det viser sig at præsidenten og premierministeren vil komme til at 

være fra to forskellige partier (Nedergaard 2010:13). Disse forskelle i hvordan 

regeringer bliver sammensat og derefter har magt til at gennemføre deres forskellige 

politiske agendaer, har uden tvivl en indflydelse på resten af samfundet. Her kan man

argumentere for at den bagvedliggende nationale kultur er medbestemmende for 

hvem der bliver valgt ind og får indflydelse. Omvendt mener Hofstede også at et land

ikke kan defineres som en homogen masse (Minkov, Hofstede 2014:145). Set på den 

måde vil forskellige segmenter af en national kultur fra tid til anden sidde ved 

magten. Dette må umiddelbart betyde at en regerings beslutninger ikke nødvendigvis

kan dække hele landets kulturelle udsyn. Set ud fra Rohners synspunkt vil han mene 

at politik og organiseringen af de meninger og holdninger der følger med, har mere 

med samfundsmæssig opførsel at gøre, end med kulturel overførsel (Rohner 

1984:118). Kultur kan her enten ses som den faktor der afgør alt andet eller som en 

bidragende faktor til andre aspekter, der tilsammen udgør en person eller et helt land.

Det kan være svært at bevise eller modbevise en overordnet national kulturs 

indflydelse på politiske beslutninger, da et utal af faktorer i sidste ende har 

indflydelse på en bestemt beslutning. Ligeledes bliver virksomhederne påvirket af 

deres interessenter, et lands love og regulativer og ledernes egne overbevisninger om 

hvad det vil sige at vise socialt ansvar og hvordan de skal vælge at reagere på det.
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8.2 Kommunikation om samarbejder og CSR 

De organisationer, der bliver undersøgt i denne opgave, er alle almennyttige 

organisationer, det vil sige de er alle organisationer, der søger at ændre verden til det 

bedre uden at de selv direkte tjener på det. Modsat de forskellige virksomheder de 

vælger at arbejde sammen med, har disse organisationer ikke nogen aktionærer, de 

har kun interessenter. Det betyder at alle der kommer i kontakt med disse 

organisationer, kan have en indflydelse. Disse organisationer er nødt til at tage højde 

for alle disse forskellige interessenter på en måde, der vil være til fordel for alle 

(Freeman et all. 2004:365). Det betyder at kommunikationen til de forskellige 

virksomheder helst skal sættes sammen på en måde, der taler til virksomhedernes 

interesser, samtidig med at organisationerne kommer videre med deres egen visioner 

og mål. Som sådan gælder det om at finde ud af hvad de forskellige virksomheder 

ønsker, som en del af deres CSR strategi, og derefter at finde metoder til at inddrage 

virksomhederne. Det handler om at finde en løsning, der på en gang dækker 

virksomhedernes behov for at vise samfundsansvar og organisationernes interesse i at

komme nærmere de mål de har sat sig (Drucker 1994:63). Det er ligeledes vigtigt at 

organisationerne gør sig klart hvordan virksomhederne ønsker at bruge deres 

forbindelse til organisationen. Hvordan man som organisation kan finde en strategi 

og en kommunikation, der passer til det virksomhederne ønsker ud af et samarbejde 

(ibid:77). Som beskrevet i kapitel 7 Brand genkendelse og historier, sælger det godt? 

har organisationerne forskellige midler til at vise virksomhederne de fordele, der vil 

være ved et samarbejde med organisationen. Indtil flere steder bliver der fremhævet, 

hvordan virksomhederne kan bruge samarbejdet til at styrke deres forskellige CSR 

tiltag. Det er især historier, enten om igangværende projekter eller om selve 

organisationen, der bliver brugt som salgsmetode og til at kommunikere deres 

budskab: Vis socialt ansvar igennem vores organisation, det giver muligheden for et 

øget salg, mere loyale interessenter og kunder, og øget tillid til jeres brand. Det kan 

måske virke lidt forkert at omtale nødhjælpsorganisationer som en slags virksomhed 

der bruger deres brand til at hjælpe det private erhvervsliv med deres 

problemstillinger. På den anden side har disse forskellige organisationer brug at finde
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den bedste og mest effektive måde til at nå deres overordnede mål. De vælger at 

bruge de midler der er til rådlighed, her virksomheders ønske om at vise 

samfundsansvar, til at fremme udkommet for alle involverede parter. Det bevirker at 

der ikke findes de store forskelle i tilbud indenfor de forskellige organisationer. Her 

skinner de nationale forskelle ikke igennem. 

Der hvor der kunne findes en forskel, var mellem det mere almindelige 

nødhjælpsarbejde og så det arbejde, der retter sig mod katastrofer. I forhold til de 

forskellige tilbud om at blive katastrofepartner eller på anden måde donere til 

forskellige fonde, bliver der her ikke sat fokus på fordelen for virksomhederne. Her 

lader der til at blive lavet en form for adskillelse, hvor organisationer ikke ønsker at 

lave katastrofer om til noget virksomheder kan bruge til markedsføring. Samlet set 

lader de forskellige organisationer til at have en klar strategi for, hvordan de vælger 

at tilbyde forskellige samarbejder til virksomheder, ikke mindst i forhold til hvordan 

de vælger at kommunikere det. Det er vigtigt i forhold til både deres egen og 

virksomhedernes forskellige interessenter. Det handler ikke længere kun om at 

forsøge at lave noget positivt spin på en historie. I dag handler det mere om at 

historier der fortæller samfundsansvar, bygger på reelle arbejdsindsatser 

(Chia2014:54). 

 Alle de organisationer der er blevet undersøgt i forbindelse med denne afhandling, 

arbejder med langsigtede mål, der ikke er nemme at opnå. For dem betyder et øget 

fokus på CSR, at deres egne visioner kan komme nærmere opfyldelse. Samlet set 

betyder det at organisationerne bruger alle de midler de har til rådighed for at nå 

deres langsigtede mål. Det være sig brand, kultur og gode historier. Det handler ikke 

så meget om i hvilken rækkefølge de kommer, men mere om at kunne bruge de 

redskaber der er til rådighed. 

9 Diskussion
Fra start af har national kultur været et central emne for denne afhandling. 

Antagelsen om en tilstedeværelse af afgørende nationale kulturforskelle bygger her 

for en stor del på Hofstedes forskning. Hans oprindelige undersøgelse baserede sig 
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på forskellige spørgeskemaer til IBM ansatte i marketing og service afdelinger rundt 

om i verden. Herved blev national kultur indskrænket til hvad forskellige IBM 

ansatte, i de fleste tilfælde nok fra middelklassen, havde af værdier og meninger om 

forskellige emner (Alion 2008:886). Set i forhold til Rohners definition om hvordan 

rent kulturelle overleveringer finder sted, er det ikke umuligt at antage at disse 

forskellige IBM ansatte, i en eller anden grad, er i stand til at indeholde forskellige 

versioner af deres lands samlede kultur. Det er dog svært at antage at de vil være i 

stand til at indeholde alle ækvivalente og komplementære overleverede betydninger 

af en given kultur (Rohner 1984:122). Udgangspunktet for denne afhandling har 

været at undersøge 3 internationale nødhjælpsorganisationer og deres 

underafdelinger i tre forskellige lande for om national kultur har en afgørende 

indvirkning på deres valg af kommunikation rettet mod virksomheder. Lige så vel 

som Hofstede, har jeg her begrænset mig til en lettere specifik gruppe af mennesker, 

mennesker der har valgt at arbejde for en almennyttig organisation. Mit mål med 

undersøgelsen har været at vurdere om en mere overordnet national kultur træder 

igennem overfor en overordnet målsætning fra den samlede organisation. Ideelt set 

skal en sådan undersøgelse foretages fra et neutralt standpunkt, som det understreges 

af Hofstede (Hofstede 2005:6). De dimensioner og de scorer landene får, skal gerne 

fungere som et neutralt udgangspunkt for en videre diskussion og hjælp i forhold til 

tværkulturelle samarbejder. Samtidig antager Hofstedes teori at alle mennesker er 

påvirket af den kultur  de er vokset op i, od dermes hvilke værdier der ses som 

værende bedre end andre. Det kan således ud fra selvsamme teori være svært at finde

dette neutrale standpunkt. At opstille dimensioner som udgangspunkt for en 

undersøgelse af forskelle i kulturelle værdier kan give mening, men set i forhold til 

selvsamme teori, skal man forholde sig kritisk til dens antagelser (Alion 2008:889). 

Valget af metode til denne afhandling antager også at jeg som person, med den 

baggrund jeg har, vil have en indvirkning på udkommet. Vi er allerede påvirket af 

historien og den samfundsmæssige udvikling der har været (Fredslund 2012:81). Det 

betyder at Hofstedes dimensioner ikke kan bruges uden at sætte dem i deres egen 

historiske kontekst. Den oprindelige undersøgelse tog f.eks. ikke hensyn til 

racediskrimination i forhold til graden af ulighed i samfundet. Det blev reguleret til 
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dimensionen om behov for strukturering og frygt for det fremmede. Det betød at et 

land som Sydafrika kom til at ligge forholdsvis lavt på denne skala, selvom 

undersøgelsen blev foretaget under apartheidstyret. Den markante ulighed der var 

virkeligheden for den sorte del af befolkning blev neutraliseret (ibid:890). Et andet 

aspekt der også skal tages hensyn til, i forhold til en undersøgelse af forekomsten af 

en bestemt national kultur, er de forskellige deltageres alder, køn og beskæftigelse. 

En undersøgelse, der er lavet på baggrund af andre undersøgelser der har brugt 

Hofstedes forskellige dimensioner, fandt at der var en del variation i hvor godt 

resultaterne af disse undersøgelser passede ind i de forskellige dimensioner alt efter 

deltagernes baggrund og køn. Det var generelt mere sandsynligt at de forskellige 

dimensioner blev underbygget, hvis der var tale om ældre frem for yngre deltagere, 

mænd frem for kvinder, ledere/ansatte frem for studerende og for dem med mere 

frem for mindre uddannelse. Derved vil der til enhver tid være forskellige 

moderatorer, der har en afgørende effekt på udkommet af en given undersøgelse 

(Taras, Kirkman,Steel 2010:429). Min undersøgelse af de ni underorganisationer har 

kun handlet om den information der findes på deres hjemmesider. Her kunne man 

fristes til at konkludere at jeg har foretaget en neutral undersøgelse af deres værdier 

og valg af kommunikation. Men som undersøgelsen der refereres til ovenfor viser, 

har køn, alder og beskæftigelse en indflydelse på en persons kulturelle udtryk. Det er 

ikke muligt ud fra hjemmesiderne at afgøre hvem der har taget de afgørende 

beslutninger om udtryk og indhold på de nationale hjemmesider. Hvilket gør at de 

konklusioner det har været muligt at lave, baseret på hjemmesidernes informationer 

ikke kan ophøjes til mere generelle konklusioner om en teoris gyldighed. Set i 

forhold til valget af teori og metodevalg, kan det konkluderes at man aldrig kan blive

fri fra sine fordomme, man kan kun arbejde på at blive mere bevidst om dem.

10Konklusion
Udgangspunktet for denne afhandling var om national kultur eller organisationens 

brand havde størst indflydelse på handlinger foretaget af nationale afdelinger i en 

international nødhjælpsorganisation. For at undersøge dette udvalgte jeg tre 

forskellige organisationer, der alle har afdelinger i henholdsvis Storbritannien, 
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Danmark og Frankrig. Organisationerne blev valgt ud fra deres fokus på 

nødhjælpsarbejde. Dette skyldes en antagelse om at denne slags organisationer vil 

være åben omkring deres kerneværdier. Ligeledes var antagelsen at disse 

organisationer ville være interesseret i et samarbejde med virksomheder, der ønsker 

at vise deres samfundsansvar. Dette viste sig at være sandt, det er kun en enkelt af 

organisationerne, Oxfam France, der har fravalgt at indgå i samarbejder med 

virksomheder. Det gav et reelt grundlag for at kunne undersøge den problemstilling 

der blev stillet op i starten af opgaven. Til at analysere problemstillingen ved hjælp af

de indsamlede data tog jeg udgangspunkt i teoretikerne Geert Hofstede og Ronald P. 

Rohner, der begge giver forskellige definitioner på hvad kultur kan siges at 

indeholde, og hvordan man kan forsøge at finde frem til forskellene. Derudover 

inddrog jeg Freemans Stakeholder teori som en del af det teoretiske grundlag, for 

bedre at kunne analysere de forretningsprægede dele af problemstillingen. Som 

beskrevet i metodeafsnittet, er der i dataindsamlingen kun blevet fokuseret på de dele

af hjemmesiderne der handler direkte om organisationen og deres værdier, og de dele

der direkte eller inddirekte, henvender sig til virksomheder. Det betyder at det ikke er

alle dele af de forskellige organisationers kommunikation med omverden, der bliver 

taget stilling til. Det kan have en betydning for det samlede indtryk denne afhandling 

giver af en given organisation, og det er muligt at nationale forskelle ville være 

kommet mere til udtryk, hvis fokus havde ligget på kommunikation til private. Dog 

må det som minimum kunne antages, at organisationernes kerneværdier, vil træde 

frem via deres præsentationer af dem selv og af deres arbejde. Selve undersøgelsen 

af de nationale underorganisationer og de involverede landes holdning til - og 

udvikling indenfor CSR viser at der kan observeres nationale forskelle. Det er dog 

ikke muligt at genfinde dem i de af Hofstedes dimensioner der har været inddraget i 

undersøgelsen, i en grad der er signifikant. Set i forhold til problemformuleringen 

betyder det at nationale forskelle ikke har en signifikant indflydelse på 

organisationernes tilbud til virksomheder, i forhold til at styrke deres CSR profil. 

Tilgengæld var det muligt at underbygge antagelsen om at det er de overordnede 

internationale organisationers brand der styrer kommunikationen rettet mod 

virksomheder. Diskussionsafsnittet sætter fokus på den historiske og 
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samfundsmæssige kontekst udtrykket af national kultur ikke kan komme uden om. 

Ligeledes kan mine undersøgelser og konklusioner heller ikke strække sig ud over 

deres egne begrænsninger. Ud fra de undersøgelser jeg har foretaget findes der 

nationale forskelle, det være sig i form af samfundsindretning, geografi, demografi 

og kultur. Dog kan de mennesker der arbejder for nødhjælpsorganisationerne, der har

dannet grundlaget for denne afhandling, udmærket være præget af en bestemt 

national kultur. Det har dog ikke været muligt at genfinde disse nationale 

kulturforskelle i en grad der træder tydeligt igennem overfor et klart defineret brand.
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Bilag 10

Organisation Land Information om 
korruption, der 
findes direkte på 
hjemmesiden

Artikler eller 
anden 
information, på 
blogs eller lignede

Ingen information 
at finde på siden

Red Barnet Danmark x

Folkekirkens 
nødhjælp

Danmark x

Læger uden 
grænser

Danmark x

Save the Children Storbritannien x

Christian aid Storbritannien x

Doctors without 
borders

Storbritannien x

Humanium France Frankrig x

Secours 
Catholique

Frankrig x

Medicins sans 
frontiers

Frankrig x

Undersøgelsen er lavet ved at søge på ”korruption” eller ”corruption” alt efter efter sproget, i de 

forskellige hjemmesiders søgefunktion. De forskellige organisationer er igen valgt efter at de så vidt

muligt er tilstede i alle tre lande. I de tilfælde hvor det ikke har været muligt, er der fundet 

organisationer med samme udgangspunkt for deres arbejde. Det være sig et kristen udsyn eller 

forbedring af børns vilkår. 
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