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Om miljø, etik og social ansvar – og behovet for forhandlingsfora 
 

 
t

Suzanne C. Beckmann 
Institu  for Interkulturel Kommunikation og Ledelse 
September 2003 
 
 

Miljø, etik og social ansvar er begreber, der har højkonjunktur i disse år. Tit menes 
der virksomhedernes etiske, miljømæssige og sociale ansvar. Jeg ønsker dog at argumentere 
for en mere omfattende og integreret synsvinkel, hvor forbrugere og virksomheder, sammen 
med politikere og medier, er fælles om at tage et socialt ansvar for en etik, der 

(1) rækker ud over de forskellige aktørers respektive egne interesser,  
(2) som tager begrebet ”citizenship” alvorligt, og  
(3) som dækker over flere etiske temaer end miljøet. 

 
 
Etik & Moral 
 
Som udgangspunkt har det lidt svært med begrebet ”etik”. Mit ubehag skyldes ikke bare, at 
der er gået inflation i brugen af etik-begrebet. Værre er, at mange mennesker tilsyneladende 
ikke helt ved, hvad de taler om, når de anvender etik-begrebet. Det virker som om ”etik” 
lyder mere nutidigt end ’gamle’ dyder såsom ordentlighed, pålidelighed eller troværdighed. 
 
Lad os derfor i første omgang se på, hvad begrebet egentligt indebærer - således, at vi kan 
blive enige om, hvad det er, vi taler om. Etik er en af filosofiens grundlæggende byggesten. 
Det er analysen af sædvaner og konventioner, dvs. af de ubetingede og almene moralske 
regler i et givent samfund på et givent tidspunkt. Den er afhængig af tid, sted og 
rolleforventningerne, og dermed er den af reflekterende, diskuterende og fortolkende 
karakter. 
 
Den almene etik omfatter siden Antikken værdier, dyder og pligter. Forholdet mellem etik og 
moral ligner forholdet mellem teori og praksis: mens etik refererer til refleksionen om mulige 
handlingsnormer, refererer moral til handlinger, der følger disse normer. Etik defineres som 
individets værdier og den indre orientering mod normer, der afledes af disse værdier. Moral 
henviser til værdier og normer i en given kulturkreds, og i særdeleshed hvordan disse 
kommer til udtryk i praktiske handlinger. 
 
Der findes to grundlæggende muligheder for at evaluere etikken i konkrete 
beslutningssituationer og handlinger: Den ene er et pligtperspektiv og den anden er et 
konsekvensperspektiv. Pligtetikken fokuserer på almene normer for specifikke handlinger, 
mens konsekvensetikken refererer til handlingernes mål, nytte og konsekvenser. 
 
I pligtetikken bedømmer individet den etiske rigtighed versus forkerthed af forskellige 
handlinger på basis af forpligtende og gældende normer. Disse normer repræsenterer ikke 
kun vedkommendes værdier, men hele samfundets værdisæt. I den konsekvensetiske 
tilgang prøver individet derimod at vurdere konkret, hvor meget af det ”gode” versus det 
”onde” vil resultere fra en bestemt handlingsbeslutning.  
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Hvorfor denne ekskurs i etikkens grundlæggende aspekter? Begrundelsen er ganske enkelt, 
at etik ikke kan begrænses til visse områder eller dagsordener. Etik som vurdering og 
dermed moral som handling rækker bredt og dybt ind i alle menneskelige relationer i både 
den private og den offentlige sfære. Og den dækker således over emner som miljø og 
økologi, menneskerettigheder, social retfærdighed, ligestilling, arbejdsvilkår, efterløn og 
pension, globalisering, kunst, arkitektur og design – altså det hele… 
 
Dette betyder for det første, at etik ikke er noget, man bare har. Sådan én gang for alle, når 
det først er skrevet ned i mission statements eller værdierklæringer. Etik er derimod noget, 
der konstant står til forhandling. Dermed kan etik heller ikke ejes af én aktør, fordi 
forhandlinger kræver som bekendt flere interessenter - og forudsætter et fællesskab. Man er 
altså altid fælles om at definere, hvad der etisk eller uetisk. 
 
Dette leder så hen imod spørgsmålet, hvorfor der netop i dag eksisterer så stor interesse i 
etikken? Kort og meget forenklet sagt skyldes det den stigende fragmentering af samfundet 
og de forskellige sociale gruppers interesser samt en tiltagende gensidig ”irritation” af de 
forskellige aktører og deres forgrenede tilhørsforhold. Dertil kommer en vis autoritetstab af 
(national)staten sammen med en støt voksende markedsgørelse af alle samfundets 
domæner. Miljøkatastrofer, virksomhedsskandaler og opmærksomhedsøkonomiens vilkår 
bidrager hver sit til at der i stigende grad efterlyses rettesnor i form af etiske overvejelser og 
moralske handlinger.  
 
Jeg opfatter her begrebet ”socialt ansvar” som et paraply-begreb for alle de emner, der 
berører etiske og moralske aspekter i samspillet mellem mennesker. Dette gælder både 
miljøet forstået som for eksempel ansvaret for naturressourcer, men også arbejdsmiljøet, 
kommunikationsmiljøet, eller det sociale miljø i for eksempel virksomheder og organisationer. 
For vi mennesker er sociale væsner - og den konkrete interaktion mellem os gør os til 
mennesker. Denne interaktion, dette samspil, indeholder på alle livets områder en etisk 
dimension, som hver eneste af os - ligesom de organisationer og institutioner som vi tilhører 
- må forholde sig til og tage et ansvar for.  
 
 
Fire aktører og fire dagsordener 
 
Etik er altså en diskurs mellem flere aktører. Når det gælder det sociale ansvar, skal der ses 
på fire centrale aktører, som hver især har deres forskellige udgangspunkter. Dette afspejler 
sig i, at de også hver især har deres egne dagsordener, deres opfattelse af etik og moral, og 
deres egen rolle i dagens samfund, som bestemmer deres relationer med og til hinanden. 
Disse fire aktører er: Borger-Forbrugere, medier, politikere og virksomheder (erhvervslivet). 
Og disse aktører konstruerer med hver deres ”briller” til dagligt deres opfattelse af 
virkeligheden, og de forhandler den indbyrdes og med hinanden med reference til deres 
værdier, normer, og etiske overvejelser.  
 
Borger-forbrugeres dagsorden 
 
Jeg bruger begrebet ”borger-forbrugere”, idet der er tydelige tegn på, at vi i dag befinder os 
i en situation, hvor den i mange årtier eksisterende skelnen mellem forbruger og borger ikke 
længere findes. Denne skelnen var oprindeligt baseret på grundlæggende forskelle i de 

 2



værdier og normer, der er tilknyttet disse to roller. Idéen om borgerskab hænger nøje 
sammen med begreber som gensidighed og kontrol samt ligevægt mellem rettigheder og 
forpligtelser: som borger er mennesket nødt til at tage stilling til sine beslutninger, deres 
betydning for sig selv og andre, og deres moralske konsekvenser. Som forbruger befinder 
individet sig derimod på et marked, hvor der træffes beslutninger, som hun/han ikke 
behøver at gøre rede for over for andre. Men netop disse forskelle i borger-forbrugerrollen 
befinder sig åbenbart i opløsning. Forbrugere – og andre aktører - tillægger produkter 
politiske holdninger (oprindelig en borgerrolle med reference til det politiske system) og 
dermed etiske overvejelser og moralske handlinger. Og politiske holdninger bliver i stigende 
grad markedsført som produkter (oprindelig et forbruger- og markedsområde).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammensmeltningen mellem borgere og forbrugere kan forklares med de mange forskellige 
roller, som menneskerne spiller til dagligt. Som forbruger er man først og fremmest et 
individ, der ”vælger”, dvs. man træffer købs- og (for)brugsbeslutninger (samt 
bortskaffelsesbeslutninger, hvilket har bl.a. miljøkonsekvenser). Men hvilke produkter og 
ydelser der købes og bruges, er påvirket af mange målsætninger og situationsfaktorer. 
Produkter har eksempelvis en kommunikationsfunktion over for andre: hvem er jeg, hvordan 
vil jeg gerne være set? Dermed opfylder de også et behov for identitetsskabelse. Andre 
produkter/ydelser bliver primært valgt ud fra nydelsesaspekter. Eller produkter bliver af 
nogle fravalgt af etiske overvejelser. Andre til gengæld fravælger visse produkter til fordel 
for andre for at markere protest og rebellion mod det etablerede.  
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I min egen forskning på miljøområdet (om bl.a. affaldshåndtering og økologiske fødevarer) 
har jeg beskæftiget mig en del med at differentiere billedet af ”den” grønne, etiske eller 
politiske forbruger, som ellers dominerer den daglige diskurs. Det viste sig, at de ovenfor 
skitserede forbrugerroller udmønter sig i en række overvejelser omkring købebeslutninger, 
der ikke nødvendigvis er konsistente, men tit modstridende og oftest situationsbestemte, 
uden at disse overvejelser nødvendigvis udelukker hinanden. Dette gør gængse 
segmenteringsmodeller, baseret på en livsstil-tilgang, stort set ubrugelige, men kræver i 
stedet for emnespecifikke livsstilsmodeller. Nedenstående figur samler op på de forskellige 
forbrugertyper, som fandtes gennem både kvantitative og kvalitative data i forbindelse med 
et større projekt om forbrugere og økologiske fødevarer. 

De skeptiske

De uinteresserede

De i
kke-g

rønne

De teoretiske

De praktiske

De stedsegrønne

De grønne
De mellemgrønne

uvidende?
umotiverede?

undskyldninger?

kvalitet
nydelse

madglæde

Vi gør nok! - Gør vi?

 
(Kilde: Suzanne C. Beckmann med Susanne Brokmose & Robert R. Lind (2001). Danske forbrugere og økologiske 
fødevarer. København: Handelshøjskolens Forlag.) 
 
Der er altså mange muligheder og bevæggrunde, som gør borger-forbrugernes dagsordener 
vanskeligt at gennemskue, kortlægge og forstå. Borger-forbruger dagsordener kan prøves at 
aflæse i bl.a. meningsmålinger, debatindlæg og læserbreve, men også i deres henvendelser 
(klager) til myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer. Og selvfølgelig også i 
deres tilvalg hhv. fravalg af produkter, hvor det sidstnævnte refererer til boykot - et emne, 
som for nogle år siden var meget fremme på alle aktørers dagsorden – og som medierne har 
spillet en afgørende rolle i…  
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Det er især medierne, som giver borger-forbrugere mulighed for at reagere umiddelbart – 
f.eks. i form af boykot – uden at afvente politiske tiltag på det globale, nationale eller lokale 
plan eller at reflektere nærmere på deres aktioners konsekvenser udover kerneproblemet 
(f.eks. sammenhæng mellem menneskerettigheder, arbejdsvilkår, kønsroller og fattigdom i 
u-landene).  
 
 
Mediernes dagsorden 
 
Medierne spiller dog af flere grunde en vigtig rolle i denne sammenhæng. For det første er 
medierne selektive og fungerer som ”gatekeepere”, der beslutter hvilke emner der er 
tilstrækkelig interessante for at blive eksponerede. Temaer og problemer, som ikke forventes 
at møde tilstrækkelig interesse i offentligheden (f.eks. borger/forbruger eller politikere), får 
ikke spalte- eller sendeplads. Og omvendt! Men når medierne så tager et emne op, kan dette 
have store og endda fatale konsekvenser for dem, der bliver eksponerede. 
 
Et af de ret spektakulære eksempler er her eksempelvis en reportage i CBS-Opfrah Winfrey 
Show i 1990, som viste faren af brystimplantater af silikone. Denne rapport var startskuddet 
til en kampagne mod Dow Corning Corporation, som blev konfronteret med i alt 16.000 
retssager, og som i 1995 endte med virksomhedens konkurs. 
 
I Danmark har vi måske lidt mindre sager og mediestorme, men også disse kan have store 
konsekvenser for de organisationer eller enkeltpersoner, som oplever negativ medieomtale. 
Vist, medierne bestemmer ikke bare sådan, hvad vi skal mene. Men de har indflydelse på, 
hvad vi - dvs. borger-forbrugerne, men også politikerne og virksomhederne - bør have en 
mening om. På denne måde har medierne afgørende indflydelse på de andre aktørers 
dagsorden – og dermed et ansvar for de emner, de tager op og den måde, de præsenterer 
dem på. 
 
For det andet er mediernes dækning af begivenheder baseret på nyhedsværdier. Om en 
begivenhed tillægges nyhedsværdi eller ej, er afhængig af en række faktorer som for 
eksempel om begivenheden imødekommer mediekonsumenternes værdier, om den opfylder 
deres underholdningsbehov og om begivenheden indeholder sensations- eller 
skandaleaspekter. Og så kan der heller ikke fornægtes en vis Lemminge-effekt, som 
medieforskerne har påvist - dvs. at alle skriver om det samme inden for en kort tidsperiode. 
 
For det tredje er mediernes bevågenhed for et specifikt emne normalt snarere ret kortlivet. 
Medieforskerne taler her om enkeltsagernes tyranni. De mange enkeltsager følges ofte ikke 
til dørs - og når medierne har mistet interessen og skifter tema, kan der let opstår indtrykket 
hos de andre aktører, at problemet er løst.  
 
Endelig er mediedækningen af begivenheder baseret på idealforestillinger blandt journalister 
(professionsetos) såsom objektivitetsprincippet eller forestillingen om, at journalister er den 
fjerde statsmagt, der har til opgave at overvåge magthaverne. Selvom disse 
idealforestillinger ofte er svære at få øje på, når man ser på mediernes output, spiller de ikke 
alene en stor rolle i journalisters selvforståelse. Tænk for eksempel på Tv-
dokumentarudsendelser, der præsenterer virksomheder som ondskabsfulde størrelser - et 
glimrende eksempel er sagen om transfedtsyrer i fødevarer, der blev startet af en 
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videnskabelig set meget kritisabelt svensk undersøgelse, men som har fået enorm 
bevågenhed og politiske tiltag som følge.  
 
Men i sidste ende har vist de fleste af os alligevel i én eller anden grad internaliseret idealet 
om mediernes troværdighed, uafhængighed og pålidelighed. Selvom nyhederne i dag er en 
vare ligesom så mange andre, nyder de alligevel stadig høj anseelse i den offentlige mening. 
Det er især her, hvor mediernes social ansvar, etiske overvejelser og moralske handlinger 
kommer ind i billedet. 
 
 
Politikkens / Politike nes dagsorden r
 
Den politiske dagsorden skulle gerne være bestemt af de forskellige partiers politiske 
programerklæringer og deres implementering i konkrete politiske tiltag. Og helst langsigtede 
tiltag. Men i realiteten viser det sig desværre alt for ofte, at den politiske dagsorden helt 
åbenlyst er bestemt af tanken om det næste valg - og hvordan man kan sikre sig stemmer 
og dermed taburetter… Her er det tilsyneladende lige meget, hvilket parti eller hvilken 
regering vi taler om. For, selvom der blæses til kulturkamp i disse dage - og selvom der 
naturligvis er forskelle, afhængig af hvem der har regeringsmagten - så er det jo de færreste 
politikere og partier, der ønsker at lægge sig ud med flertallet i befolkningen ved at gå imod 
dette flertals holdninger og værdier.  
 
Mht. forbrugertemaer kan den politiske dagsorden traditionelt aflæses i de lovmæssige tiltag, 
som bliver igangsat med hensyn til bl.a. forbrugerinformation og forbrugerbeskyttelse. Dette 
gør sig selvfølgelig også gældende i forbindelse med alle andre temaer såsom 
markedsføring, miljø/økologi, arbejdsmarkedspolitik etc. - og disse tiltag i form af love og 
regler findes naturligvis stadigvæk. 
 
Tendensen i den politiske dagsorden de seneste år har imidlertid været, at der i stigende 
grad satses på forbrugernes (og også virksomhedernes) medansvar for løsningen af 
samfundsmæssige problemer - uden at dette nødvendigvis indebærer lovmæssige indgreb. 
Det er især tydeligt på miljøområdet, hvor nogle taler om en politisering af forbruget. Én af 
årsagerne for denne udvikling er en ændring i den måde, borgere deltager i politikken. I 
stedet for at agere inden for faste organisatoriske rammer som partier, fagforeninger og 
græsrodsorganisationer, deltager mange i dag på en mere ad hoc præget facon. Denne 
ændring kommer til udtryk på forskellige måder. For det første er der flere, der engagerer 
sig hellere på mikroniveauet, dvs. i deres lokalområde, skolebestyrelse eller også selv samme 
supermarkedet via indkøbskurven. For det andet er der en voksende interesse for konkrete 
politiske resultater, hvilket fører til borgernes praktiske engagement i f.eks. vindmøllelaug. 
Det er bl.a. et af de emner, som et for nyligt dannet forskernetværk, finansieret af FELFO, 
som jeg er medlem af, vil tage op. 
 
Dertil kommer, at der ganske enkelt er emneområder – og dette i stigende grad - hvor det er 
svært at regulere handlinger ved hjælp af lovgivning. Både, fordi virkeligheden er så 
komplekst og omskiftelig, men også fordi mange problemer berører så mange aktører og 
interessenter. Et eksempel her er ”skjult reklame”, som har forbrugerombudsmandens helt 
store bevågenhed, men hvor en grundig undersøgelse har påvist umuligheden at regulere 
området vha. lovgivning og i stedet for anbefalede governance-principper, der beror på 
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samarbejde og forhandlinger mellem repræsentanter fra borger-forbrugere, medier, 
virksomheder og politikken. Og hvor det i sidste ende er politikkens ansvar, at etablere 
rammer for udarbejdelsen af aftaler mellem aktørerne - og tilsvarende kontrolinstanser, der 
overvåger overholdelsen af disse aftaler.  
 
Virksomhedernes dagsorden 
 
Også på virksomhedsområdet kan der konstateres et skift i dagsordenen – eller snarere: en 
udvidelse af den traditionelle dagsorden. Virksomhedernes hidtidige økonomiske målestok 
som ledelsesgrundlag og eksistensberettigelse har været underkastet en kritisk revision i de 
seneste år, som har ført til en debat af deres anvendelighed. Til de væsentligste 
kritikpunkter hørte, at målesystemernes tidsmæssige perspektiv er for kort, at de inddragede 
parametre er for snævre, og at for få af de relevante interessenter omfattes af disse 
systemer.  
 
Virksomhedernes vilje til at tage et ansvar over for den generelle udvikling i samfundet har 
tidligere været meget begrænset grundet en opfattelse af, for at sige det med Milton 
Friedman’s berømte ord fra 1970, at ”the social responsibility of business is to increase its 
profits”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men i dag findes der tilsyneladende både den såkaldte politiske (etiske) forbruger og den 
politiske (etiske) virksomhed. En voksende del af erhvervslivet er begyndt at se en interesse i 
at artikulere sig politisk om emner, der ikke traditionelt blev betragtet som erhvervslivets 
interessesfære. Det forholdsvis begrænsede sæt af værdier, der hidtil er blevet tilknyttet 
forbrug og produktion, er dermed ved at blive betydeligt udvidet. Ligesom forbrugerrollen 
smelter sammen med borgerrollen - ”consumer-citizen” – så er der nu også tale om 
”corporate citizen”.  
 
Virksomhedernes sociale ansvar kan defineres som virksomhedens involvering i samfundets 
generelle anliggender udover dens juridisk fastlagte forpligtelser. Dette beskriver således 
omfanget af hvor meget virksomhedernes handlinger er konsistente med de dominerende 
værdier og forventninger i samfundet. Konceptet kan dermed betragtes som en konstant 
refleksion over de udfordringer, et dynamisk og sig til stadighed forandrende samfund 
medfører. 
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Derfor er der flere virksomheder, som har udvidet profitmaksimerings-tankegangen fra én 
bundlinie til først to (i første omgang grønne regnskaber, som blev populære i midten af 
1990’erne) og nu til den ”tredelte bundlinie” – eller som titlen af Shell’s årsberetning fra 1999 
siger: Profit, People & Planet – bemærk rækkefølgen! 
 
 Ud over at stå til regnskab for sine aktionærer afleverer virksomheder, der deler bundlinien i 
tre, således også et miljøregnskab og et socialt (moralsk?) regnskab – og følger dermed 
principperne i ”corporate social responsibility” (CRS). Ideelt set integrerer en CSR-orienteret 
virksomhed altså forburger/borgernes ønsker og forventninger, politiske og lovmæssige krav 
samt nye økonomiske paradigmer in en omfattende virksomhedsfilosofi, som styrer 
virksomhedens strategiske og taktiske beslutninger.  
 
Interessant nok bliver CSR både forskningsmæssigt og i den daglige diskurs mest set ud fra 
et virksomhedsperspektiv, og der mangler således studier til at kortlægge, hvorvidt dette 
emne også er på borger-forbrugernes dagsorden og udmønter sig i konkrete 
forbrugsbeslutninger. Et sådant projekt har jeg netop igangsat her på CBS med en 
undersøgelse blandt vores studerende som både forbrugere og kommende 
virksomhedsmedarbejdere (med støtte fra fakultetet, Novozymes, BNY og Wilke 
Markedsanalyse), og det indgår i et større europæisk projekt sammen med kollegaer i p.t. 
Spanien, Portugal, Frankrig og Belgien. 
 
 
Dagsordener, virkeligheder – og et indbyrdes stakeholder-netværk 
 
Som sidste hovedpunkt kommer vi så til et særdeles vigtigt koncept, når der tales om miljø, 
etik og socialt ansvar: Stakeholder-tankegangen. I daglig tale - og akademisk bedrift – er det 
almindeligvis en virksomheds interessenter, der er i fokus i dette koncept. Den gængse 
forestilling er, at virksomhedernes interessenter er - udover aktionærerne - 
politikere/myndigheder, forbrugere, medier, borgere i nærsamfundet og de ansatte.  
 
Alt dette er sikkert rigtigt. Men forudsætningen for at virksomheder kan forholde sig til deres 
interessenter er imidlertid, at også disse interessenter forholder sig til virksomhedernes 
perspektiv gensidigt. I stedet for stakeholder-tankegangen for virksomheder, burde vi derfor 
snarere se på alle de nævnte aktører som hinandens interessenter i et stakeholder-netværk.  
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Et sådant netværk forudsætter, at alle aktører er interesserede i og parate til at indgå i 
langsigtet dialog og strategiske forhandlinger med hinanden. Her er der ikke plads til 
kortsigtede kampagnestrategier og stormløb - hvad enten de stammer fra virksomheder, 
borger-forbrugerne (og deres organisationer), medier eller politikere. Kun når der foreligger 
en ægte interesse i at udarbejde problemløsninger med  - og ikke mod - hinanden, og at alle 
aktører anerkender deres ansvar for hinanden, kan der være tale om et socialt ansvar - hvad 
enten vi taler miljø, menneskerettigheder, arbejdsvilkår, efterløn eller markedsføring. Dette 
er et perspektiv, der af politologerne karakteriseres som overgangen fra markeds- og 
blandingsøkonomien til forhandlingsøkonomien. 
 
Nogle vil måske undre sig over, at jeg peger på, at det altså ikke kun er virksomheder, der 
har interessenter - men at dette også gælder for eksempelvis forbrugere/borgere. Hvor altså 
virksomheden bliver forbrugerens/borgerens interessent. Det er et meget bevidst valg, fordi 
det er ved nærmere syn slående, hvor lidt man beskæftiger sig med forbrugernes etiske 
adfærd over for virksomheder – samtidig med at eksemplerne understreger betydningen af 
gensidigheden i stakeholder-relationerne. Ikke alene at forbrugerne kan finde på, at købe 
illegale produkter eller hælervarer, men de er også parate til at snyde forsikringsselskaber, 
undlade at betale for varer, der på mærkelig vis er havnet i deres lommer under et 
supermarkedsbesøg, eller at kopiere musik fra internettet. Listen af former for uetisk 
forbrugeradfærd er i øvrigt længere end listen af undersøgelser, der har beskæftiget sig med 
dette tema… 
 
Og det er det, hvad jeg her vil kalde den gensidig-forgrenede interessent-tilgang baseret på 
netværkstankegangen. Set ud fra konsekvensetikkens perspektiv, så indeholder denne 
tilgang fire afgørende aspekter, som understreger det komplekse billede, jeg har prøvet at 
skitsere: 
 

(1) bevidstheden om de opfattede konsekvenser af alternative handlemuligheder for 
forskellige interessenter, 

(2) sandsynligheden for at hver konsekvens vil påvirke de andre interessenter, 
(3) ønskværdigheden eller manglen på samme af en given handlings konsekvens, samt 
(4) vigtigheden og relevansen af hver interessent. 

 
Et godt og aktuelt eksempel på en sådan forhandlingsforum er projektet ”Gode 
kundeforhold”, som i 2002 blev igangsat af Forbrugerstyrelsen (og som er et led i 
Regeringens ”Ny forbrugerpolitik” fra januar 2003). Projektet gennemføres af 
konsulentfirmaet Right, Kjær & Kjerulf og undertegnede. Formålet er at udvikle en guide til 
gode kundeforhold, som virksomheder kan anvende som et værktøj i deres langsigtede 
arbejde med at skabe positive kundeforhold.  
 
Den første fase, der blev startet i sommer 2002 og afsluttet i foråret 2003, bestod i at 
udvikle en kvalitetsmodel i form af et ”selvevalueringskoncept”, dvs. en slags 
kvalitetshåndbog til de virksomheder, der ønsker at satse på god forbrugerkvalitet. Modellen 
beskriver på tre niveauer, hvilke dimensioner en virksomhed kan inddrage i arbejdet med 
kunderelationer, det kan f.eks. være personalepolitik, produktudvikling, klageprocedurer, 
uddannelse af medarbejdere, informationsstrategier osv. For hver eneste af de identificerede 
dimensioner indeholder modellen endvidere en række spørgsmål vedrørende udvikling af 
kunderelationer, som det er nødvendigt for en virksomhed at tage stilling til. Denne model 
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og guiden blev til i en tæt dialog med en bred vifte af interessenter, både virksomheder, 
brancheorganisationer, styrelser, forbrugerorganisationer og forskere. 
 
På nuværende tidspunkt testes værktøjet på en række udvalgte virksomheder, der 
repræsenterer forskellige brancher og er af forskellig størrelse. Testfasen forventes afsluttet 
før jul og munder ud i en rapport der angiver eventuelle forbedringer, der kan indarbejdes i 
den endelige version af guiden. Den endelige guide lanceres i foråret 2004. 
 
Projektet illustrerer efter min bedste overbevisning, hvordan etiske overvejelser og interesse 
for socialt ansvar fra alle aktører indgår i en dialog, der fører til konkrete handlingsforslag 
indenfor alle felter/etisk-moralske emner. Resultatet vil så forhåbentlig udmønte sig i det, 
man kunne kalde et socialt ansvar. 
 
Vi kan altså fastslå, at alle er hinandens interessenter, at alle således har et socialt ansvar 
over for hinanden, og at der dermed findes en fælles dagsorden, betyder det i praksis, at der 
er behov for forhandlingsfora med klare målsætninger, hvor alle fire aktører mødes. Med det 
overordnede og samtidig konkrete formål at forhindre at ”etik” og ”værdier” (udmøntet i 
f.eks. mission og vision) bliver til noget, der kun gælder for nogle aktører i netværket, eller 
forbliver til mere eller mindre tomme ord, men til gengæld fører til konkrete handlinger.  
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