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Executive Summary 
Philanthropy as a business – An analysis of social responsibility as a business strategi 

 

This Master’s thesis investigates the emerge of a new discursive development surrounding social responsibility 

across corporations, through UN’s Social Develoment Goals (SDG’s), and how it effects the way companies 

operate. The thesis combines theoretical perspectives from Ernesto Laclau and Niklas Luhmann for the 

purpose of showing how the meaning of social responsibility is changing, and the real-life consequences of 

this change 

 

The first part of the analysis is based on three commercial projects, that, in different ways, try to develop 

concrete methods and practices to implement the SDG’s into corporate business models. The analysis showed, 

how the SDG’s, across the three projects, was viewed as a new business opportunity for companies, and that 

it presented a way to implement social responsibility into companies’ strategic approaches in order to develop 

new products and business models. This meant, that social responsibility, in the new discursive development, 

was perceived as a new fundamental condition, not only due to reputational and branding implications, but 

also as a new central point for business’ approach to business development and strategy. 

 

The second part of the analysis was based on two company cases, which showed, that the discursive meaning 

of social responsibility was, not only a semantic exercise, but that working with social responsibility and the 

SDG’s actually have real life impact on the way companies operate. The two cases, however, showed that 

companies’ implementation of the SDG’s into their strategic approach meant a slightly different result in the 

two. In the case of Danish coffee producer, Peter Larsen Kaffe, the implementation of the SDG’s meant, that 

the company redefined its understanding of the core product, which resulted in the development of new 

products and business models, which was not perceived as possible before.  In the case of Danish Architect 

and strategy firm, Gehl, the implementation of the SDG’s meant a new way of understanding the purpose of 

the company. In this case, the SDG’s was used as a new way of structuring the company in navigating between 

which projects to accept and with to decline. 

 

Finally, the thesis discuss the new strategic meaning of social responsibility compared to the critic of the 

classical CSR presented by Wayne Visser. 
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Motivation 

Dette speciale er inspireret af et halvt års ophold i verdens handelscentrum, Silicon Valley i Californien. 

Området er kendt for at huse nogle af verdens mest innovative virksomheder og gigantiske investeringsfonde 

med årlige investeringer større end bruttonationalproduktet (BNP) i Costa Rica og Uruguay (PWC, 2019; 

World Bank, 2018). Derudover er området hjemsted for kæmpe tech-giganter, som Google, Facebook, Apple 

etc., der på relativt få år, er vokset til nogle af verdens største virksomheder, hvis estimerede værdi overstiger 

BNP i lande som Danmark, Holland og Mexico (Investopedia, 2020). 

 

På tidspunktet for min rejse ser vi ind i en verden, hvor klimaforandringer udgør en større og mere vidtgående 

trussel end nogensinde før. Samtidig er verden ramt af en konstant humanitær krise som følge af borgerkrig 

og tørkeudbrud i Mellemøsten og Afrika (DR, 2017; Røde Kors, 2020), mens de industrielle lande har 

tiltagende problemer med diverse livsstilssygdomme som stress og fedme (DR, 2018; Jyllands-Posten, 2018).  

Disse udfordringer forstærkes af den politiske situation i verden, der ikke synes at stå i nogen stærk position 

til at tage hånd om problemerne. Det internationale samarbejde er under pres og det vestlige demokratier er 

ramt af en historisk høj mistillid til deres respektive parlamenter (Mandag Morgen, 2018), Storbritannien er 

på vej ud Europas økonomiske- og politiske fællesprojekt EU og USA – verdens førende økonomiske og 

militære magt – ledes af en yderst kontroversiel præsident, som har igangsat en handelskrig med Kina og 

Europa og derudover mener, at klimaforandringer er politisk propaganda, som Kina har opfundet for at skade 

USA’s konkurrenceevne (BBC News, 2020). 

Da jeg stod i lufthavnen på vej til USA, var mit håb derfor, at det var hos de innovative tech-virksomheder 

med deres voksende økonomiske- og politiske indflydelse, at vi skulle finde løsningerne på de store 

udfordringer, som verden befinder sig i.  

 

Hurtigt fornemmede jeg imidlertid, at socialt ansvar nok ikke stod øverst på prioriteringslisten hos de store 

tech-virksomheder og investorer i Silicon Valley. Her gik snakken på forretningsmuligheder inden for cloud-

computing, datamodeller og artificial intelligence, og meget lidt på at løse nogle af de alarmerende 

samfundsproblemer vi står i. Interessen lå hvor det økonomisk potentiale var størst – it was all about the money. 

Mit håb om at finde løsningen på verdens udfordringer i Californien led derfor hurtigt et knæk.  

 

I maj 2019 begyndte mit håb dog igen at spirer. En lille californisk start-up ved navn Impossible Foods fik en 

investering på over $300 mio. (ca. 2 mia. DKK) fra forskellige kapitalfonde (Crunchbase, 2019). Det der 

fangede min opmærksomhed ved netop denne virksomhed var, at den præsenterede sig selv som en udpræget 

samfundsansvarlig virksomhed (Brown, 2018). Med sit slogan: ”Eat Up. Save Earth”, beskrev den en 

forretning baseret på at løse klimaudfordringerne forbundet med kødproduktion.  
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Det interessante ved denne case er, at den viser en ny form for filantropi, der ikke består i økonomisk støtte til 

ikke-kommercielle samfundsgavnlige formål, men derimod er en forretningsmodel baseret på social 

ansvarlighed.  

Investeringen præsenterer altså en ny og anderledes form for social ansvarlighed, der ikke nødvendigvis er 

funderet i et stort bankende samfundshjerte, men fordi det er en god økonomisk investering. Mens den rene 

godhjertede filantropi har trange kår i den moderne kapitalistiske markedsøkonomi, har denne form for 

ansvarlighed værdi både økonomisk og for samfundet som et hele. Det gik her op for mig, at den store ændring 

vi har brug for, måske ikke kommer ved at verdens ledere og virksomhedsejere får et klarsyn fra himlen, men 

at ændringen sker, når potentialet i at agere ansvarligt bliver mere rentabelt end det modsatte. Netop denne 

oplevelse er motivationen for følgende speciale.  

  

God fornøjelse! 
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1. Problemfelt 
Idéen om virksomheders sociale ansvar er ikke ny. Siden 1950’erne har social ansvarlighed i virksomheder 

været diskuteret blandt teoretikere såvel som praktikere (Carroll, 2008). I starten ansås social ansvarlighed i 

virksomheder, som et spørgsmål om at støtte filantropiske gøremål, og havde sjældent direkte sammenhæng 

med virksomhedens forretning.  

Op igennem 80’erne og 90’erne vandt en mere stakeholder-baseret tilgang frem, hvor det ikke var nok blot at 

støtte tilfældige gode formål (Ibid.). Virksomheder skulle nu forholde sig til interessenter og afveje deres 

adfærd efter forventninger hos kunder, medarbejdere, leverandører, lovgivere og meningsdannere etc. 

Virksomheder begyndte her at gå mere strategisk til værks og fremlægge strategier for såkaldt Corporate Social 

Responsibility (CSR), der ikke nødvendigvis hang sammen med deres kerneprodukt, men som havde til formål 

at skabe et godt omdømme og beskytte virksomheden omsætning og kommercielle interesser.  

I 90’erne og frem begyndte klimaforandringer, humanitære katastrofer, etc. for alvor at lægge tryk på 

virksomhedernes sociale ansvarlighed. Forventningen var nu, at virksomheder begyndte at forholde sig til 

deres aftryk på omverdenen (Ibid.), og flere virksomheder begyndte at sætte konkrete målsætninger for, ikke 

bare økonomiske profit, men også på sociale og miljømæssige forhold. Danske Novo Nordisk var blandt 

pionererne, da de i 2004 begyndte at arbejde efter den såkaldte triple bottom line (Novo Nordisk, 2020). I dag 

har næsten alle større virksomheder strategier for deres sociale og miljømæssige adfærd, og det er tilmed 

lovpligtigt for større virksomheder, i blandt andet Danmark, at udgive en årlig rapport for virksomhedens 

arbejde med social ansvarlighed (Erhvervsstyrelsen, 2019). CSR er blevet en selvfølgelighed i både 

kommercielle og ikke-kommercielle organisationer. 

  

I takt med CSR-begrebets indtog i både teori og praksis, har der også været stigende kritik af virksomhedernes 

sociale ansvarlighed. John Elkington (2018) kritiserer virksomheder for at have et alt for ensidet økonomiske 

fokus, der ofte begrænser CSR-initiativernes effekt, fordi de ikke i tilstrækkelig grad styrker den kortsigtede 

profit (Elkington, 2018). En anden kritik bliver fremsat af økonomen Kate Raworth (2017), der i hendes bog 

Doughnut Economics, kritiserer virksomhederne for at drive rovdrift på klodenss ressourcer og deres 

manglende evne til at påtage sig det sociale ansvar, der hører med. Ifølge Raworth er CSR blevet til et redskab, 

der primært har til formål at sminke virksomhedens omdømme og brand, frem for at repræsentere et oprindeligt 

ønske og forsøg på at tage samfundet på sig (Raworth, 2017).  

En tredje og central kritik er fremsat af Wayne Visser (2010) i sin artikel ‘The Rise and Fall of Modern CSR’. 

Her kritiserer han CSR-begrebet for dens manglende evne til at gøre en reel forskel i verden. Visser fremhæver, 

hvad han kalder ‘the triple curse of modern CSR’, som han mener er grunden til CSR’s manglende effekt. For 

det første kritiseres CSR for at være ineffektivt i forhold til at håndtere de store udfordringer med 

klimaforandringer og fortsatte humanitære katastrofer, som verden står med. Ifølge Visser, har for få CSR-
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initiativer har vist sig reelt at virke, og dem der gør, har ingen formået at skalere til at skala, hvor det gør en 

reel forskel. Dermed står virksomhederne tilbage med en nogen sociale indsatser, der er tids- og 

ressourcekrævende, men ikke reelt rykker noget i verden. 

Det andet kritikpunkt er, at CSR, ifølge Visser, ikke i tilstrækkelig grad har formået at vinde indflydelse i 

virksomhedernes øverste ledelseslag, og dermed er blevet forskudt til sekundære dele af organisationen. Visser 

mener, at den manglede ledelsesmæssige vilje til at drive virksomhedens sociale ansvar, har betydet, at det er 

blevet nedprioriteret til fordel for kortsigtet økonomisk gevinst.  

Det tredje kritikpunkt hos Visser er, at CSR-initiativer ikke har bevist sig at være tilpas økonomisk rentable. 

Alt for sjældent har CSR-initiativer direkte sammenhæng med den kortsigtede profit eller virksomhedens 

kerneprodukt. Derfor er socialt ansvar ifølge Visser et tema, som virksomhederne i nogen grad er nødt til at 

forholde sig til, men kun i begrænset omfang anser som et essentielt element i organisationens drift og 

prioritering. CSR er altså ifølge Visser blevet en sekundært og nedprioriteret organisatorisk redskab, fordi det 

ikke i tilstrækkelig grad har vist sig at have det nødvendige strategiske og kommercielle potentiale for 

virksomhederne. 

  

Kigger man på verdens udvikling, så kan man nemt argumenterer for, at kritikken af CSR er berettiget. Mens 

verdens BNP er vokset med næsten 6.000 pct. siden 1960 (World Bank, 2018), har vi fortsat ikke løst nogle af 

de mest fundamentale udfordringer, som verden står over for. Mere end én mia. mennesker lever i dag under 

fattigdomsgrænsen (UNDP, 2018), 815 mio. er kronisk underernærede (Unicef, 2017) og 844 mio. har ikke 

adgang til rent drikkevand (Unicef, Fakta om børn og vand). Derudover er verdens CO2-udslip fortsat stigende, 

på trods af diverse veldokumenterede FN’s rapporter, Paris-aftalen fra 2015 – der forpligter lande til at 

reducere deres CO2-udslip og en stigende offentlige opmærksomhed på de menneskeskabte klimaforandringer 

(Ingeniøren, 2019).  

  

I den seneste tid, har vi imidlertid set en ny udvikling i verden. Det internationale samfund er for første gang 

er gået sammen om at sætte 17 konkrete mål, for hvilken retning verden skal udvikle sig i – FN’s såkaldte 

Sustainable Development Goals (SDG’er). Målene trådte formelt i kraft i 2016 og har siden skabt en eksplosion 

i SDG-relaterede organisationer, der har til formål at integrere verdensmålene i nye og eksisterende 

forretninger. Et eksempel er FN’s eget initiativ SDG Impact, der har til formål at hjælpe investorer, 

virksomheder og andre med at udnytte de markedsmæssige muligheder i Verdensmålene (SDG Impact, 2019). 

Et andet eksempel er Global Compact Network, der gennem internationale og nationale virksomhedsnetværk 

arbejder med 10 SDG-relaterede principper, som skal skabe grundbund for mere bæredygtige 

forretningsudvikling (Global Compact Network, Our Mission). Udvikling viser sig også i Danmark, hvor 

Dansk Industri i samarbejde med en gruppe virksomheder (små, mellemstore og store) har startet initiativet 

Fra Filantropi til Forretning. Her er målet at give indsigt, inspirere og udvikle værktøjer, der kan gøre 
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samfundsgavnlig adfærd rentabelt for danske virksomheder med udgangspunkt i FN’s verdensmål (Dansk 

Industri, Om Portalen). Lignende initiativer er blandt andet igangsat med Monitor Deloitte og UNDP’s 

virksomhedsprogram, SDG Accelerator og Industriens Fonds SDG Business Booster, der begge ligeledes 

arbejder med SDG’erne som en forretningsmulighed.  

  

Derudover ser vi et hav af danske og udenlandske virksomheder, der netop nu begynder at tilslutte sig 

SDG’erne. På internationalt plan kan blandt andet Volvo, SAP, Panasonic, Deutsche Bank fremhæves, der alle 

har forpligtet sig til at arbejde for at løse konkrete verdensmål. I Danmark er to velkendte eksempler Grundfos 

og Ørsted, der begge arbejder aktivt med FN’s verdensmål. Grundfos har blandt andet sat en målsætning om 

at give 300 mio. mennesker adgang til rent drikkevand i 2030 (Fyens Stiftstidende, 2019), mens Ørsted har en 

målsætning om, at hele verden skal kører på grøn energi (Ørsted, 2017). 

  

Der synes således at tegne sig en ny tendens, hvor nationale og internationale organisationer og virksomheder 

går sammen om at arbejde i samme socialt ansvarlige retning – med FN’s verdensmål i centrum for 

udviklingen. Spørgsmålet er, om denne strømning blot er den klassiske CSR i nye klæder eller om udviklingen 

præsenterer en ny diskursiv strømning, hvor virksomheder begynder at udvise ansvarlighed på en ny måde? 

Denne problemstilling er omdrejningspunktet for dette speciale og vil blive belyst ud fra følgende 

problemformulering. 

 

2. Problemformulering 
Specialet vil arbejde ud fra følgende problemformulering: 

 

Hvordan konstrueres en ny diskursiv udvikling om virksomheders sociale ansvar gennem FN’s verdensmål 

og hvordan påvirker det måden virksomheder opererer? 

  

For at besvare problemformuleringen vil analysen gøre brug af to underspørgsmål: 

  

1. Hvordan konstrueres en ny diskursiv meningskonstruktion omkring socialt ansvar gennem FN’s 

verdensmål som en nodalpunkt? 

 

2. Hvordan ændres virksomheders iagttagelse af deres omverden og dem selv, når de knytter an til FN’s 

verdensmål, og hvordan påvirker det måden de opererer som organisationssystem? 
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3. Teori 
Afsnittet har til formål at introducere læseren for den valgte teori, samt gennemgå centrale begreberne, der vil 

blive anvendt i analysen. Teoriafsnittet vil løbende give eksempler på brug af den valgte teori, for at give et 

klar billede af hvordan de forstås og anvendes i analysen.  

 

3.1. Diskursteori 
Specialets første analysedel (kapitel 6) har til formål at undersøge, hvordan der konstrueres en diskursiv 

formation om virksomheders sociale ansvar med FN’s Verdensmål som nodalpunkt. Til dette formål er 

anvendt Ernesto Laclaus diskursteori som teoretisk perspektiv. Denne teori er udvalgt, fordi den omhandler 

hvordan diskursive strømninger, vinder frem og udfordre andre diskursive meningskonstruktioner. Laclaus 

teori er som udgangspunkt tænkt som en bred samfundsanalyse, der har til formål at afdække samfundet 

overordnede hegemoniske relation og transformation (Andersen, 1999). Dette speciale vil imidlertid anvende 

den i et mere snævert perspektiv, til at undersøge, hvordan det går til, at virksomheder begynder at iagttage 

social ansvarlighed på en ny måde, som en forudsætning for at drive forretning. Når netop Laclaus diskursteori 

er valgt, skyldes det, at den vurderes at kunne belyse konstruktionen af en diskursiv logik, som første 

analysedel har for øje.  

I analysen vil Laclaus diskursteori således blive anvendt som et redskab til at forstå, hvordan FN’s verdensmål 

begynder at forme rammerne for en diskursiv konstruktion, som i nogen grad står i modsætning til den tidligere 

tese om, at virksomheder hovedsageligt eksisterer for at tjene penge (som f.eks. i stakeholder-perspektivet, 

kapitel 1) samt at økonomisk gevinst og social ansvarlighed på en ny måde bliver hinandens forudsætninger 

(som foreslået i kapitel 1.).  

Følgende vil derfor kort introducerer diskursteoriens grundlæggende iagttagelser og centrale begreber. 

 

3.1.1. Diskursteoriens ståsted  
Laclaus teoretiske arbejde tager udgangspunkt i en post-strukturalistisk tradition, hvor udtryk kun giver 

mening i det omfang at de er forskellige fra andre udtryk (Laclau, 2001). Det er således elementers 

forskellighed fra andre elementer, der giver dem deres identitet som element. Ifølge Laclau har denne identitet 

ikke en eksistens i sig selv. I stedet anser han mening som en grundlæggende åben konstruktion, der formes 

midlertidigt i en specifik kontekst og som altid vil kunne fikseres på ny i en anden meningskonstruktion 

(Laclau & Mouffe, 2002). I alle sammenhænge vil der altså være en overdeterminering af mening tilstede, der 

umuliggøre en permanent universalisering af et udtryks mening, men som samtidig muliggøre nye diskursive 

formationer. Det er netop muligheden for konstruktionen af en ny diskursive formation, som dette speciale har 

til formål at undersøge. Følgende vil derfor gå i dybden med Laclaus diskursbegreb.   
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3.1.2. Elementer og artikulation  
Det første begreb, som er relevant at introducere, er udtrykket element. Laclau definerer begrebet som: “enhver 

forskel, som ikke er diskursivt artikuleret” (Laclau & Mouffe, 2002: 52). Det vil sige alle forskelle eller udtryk, 

der ikke er tilskrevet specifik form for mening. Et element får, ifølge Laclau, først mening, når det indgår i en 

praksis, der skaber relationer mellem forskellige elementer. Denne praksis kalder Laclau for artikulation. Et 

eksempel på dette kunne være en hændelse, hvor en død sæl skyller op på stranden. Her vil nogen iagttage 

denne episode som et udtryk for, at havet omkring stranden har et spændende dyreliv, mens andre vil forstå 

det som et udtryk for, hvordan forurening skader naturen. Det er så at sige den artikulatoriske praksis, der 

ordner relationen mellem elementerne og fikserer dem i en specifik kontekstuel meningssammenhæng. Med 

de to begreber på plads, vil afsnittet nu dykke dybere ned i Laclaus diskursbegreb. 

 

3.1.3. Diskurs og diskursivitet 
Laclaus diskursbegreb tager inspiration fra Foucaults forfatterskab, og kan defineres som en strukturel helhed 

af forskelle (Andersen, 1999). Diskurs er med andre ord resultatet af artikulatoriske praksisser – altså 

etableringen af relationer mellem forskellige elementer – som skaber et system af forskelle og dermed fikserer 

specifik mening til elementerne (Laclau & Mouffe, 2002). For Laclau består verden grundlæggende af ren 

diskursivitet, altså et felt af flydende ikke-fikserede elementer. Den artikulatoriske praksis derfor i høj grad en 

politisk øvelse i den forstand, at enhver diskurs altid er et forsøg på at dominerer det diskursive felt (ibid.). Det 

giver så at sige ikke sig selv, hvilken struktur forskellene etableres i og hvordan meningen fikseres. Et 

eksempel på dette kunne være idéen om virksomheders sociale ansvar, der i 1950’erne var formet i en diskursiv 

artikulation, der fikserede ansvarlighed som filantropiske gaver i lokalsamfundet, mens det i 1990’erne blev 

formet af en anden diskursiv strømning, der iagttog socialt ansvar som et mere grundlæggende ansvar for at 

tage hånd om større globale udfordringer (kapitel 1.). Diskurs er altså den relation mellem elementer, der giver 

mening til elementerne og skaber den ramme, som de kan iagttages og forstås inden for.      

Analysen vil anvende diskursbegrebet, til at undersøge hvordan de tre projekter (se kapitel 5) gennem 

artikulation af FN’s verdensmål som nodalpunkt for diskursen, forsøger at fiksere den flydende diskursivitet 

og give ny mening til forståelsen af socialt ansvar. Dette kommer blandt andet til udtryk i analysen af, hvordan 

de tre projekter, der på hver deres måde artikulerer FN’s verdensmål som en speciel måde at iagttage 

virksomheders forretning.  

 

Med udgangspunkt i ovennævnte, vil det følgende introducere fire centrale begreber i Laclaus diskursteori, 

henholdsvis nodalpunkt, social demands, antagonisme og ækvivalenskæde, som analysen (kapitel 6) vil 
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anvende til at fremvise, hvordan de tre projekter konstruerer en diskursiv formation omkring socialt ansvar. 

Først vil begrebet om nodalpunkt blive uddybet.  

 

3.1.4. Nodalpunkt  
Som nævnt er enhver diskurs konstrueret som et forsøg på at dominere det diskursive felt ved at konstruere et 

centrum, der kan fiksere elementers flyden og fastsætte en meningshorisont. Dette centrum kalder Laclau for 

et nodalpunkt (Laclau & Mouffe, 2002). Nodalpunktet er altså det punkt eller element, der kan samle andre 

elementer omkring sig, således, at der skabes en fælles meningshorisont. Nodalpunktet er diskursivt bestemt 

og vil derfor altid være en del af diskursen selv. Et eksempelvis på dette kunne udtrykket ’frihed’ i den 

kapitalistiske samfundsmodel, som angiveligt kan samle elementer som demokrati, frie markedskræfter og 

individets ret etc. i en fælles relation. 

Begrebet vil indtage en central del af analysen, netop fordi analysen ønsker at undersøge, hvordan FN’s 

verdensmål gøres til centrum for en diskursiv udvikling. Begrebet vil derfor løbende blive anvendt og 

diskuteret i et forsøg på at beskrive, hvordan de tre projekter iagttager og fremstiller FN’s verdensmål, som et 

centrum, der kan betegne andre elementer.  

Følgende vil præsentere begrebet social demands, som er tæt relateret til nodalpunktet og som ligeledes vil 

indtage en vigtig rolle i diskursanalysen. 

 

3.1.5. Social demands 
Social demands er et centralt begreb i konstruktionen af en ny diskurs og kan defineres som sociale 

forventninger eller krav. Et eksempel kunne være kvindernes krav om stemmeret i starten af 1900-tallet eller 

catalanernes kamp for selvstændighed. 

Laclau definerer begrebet på to forskellige måder henholdsvis demands som ’request’ eller forespørgsel og 

som ’claim’ eller krav (Laclau, 2005). Med denne dobbeltbetydning forsøger Laclau at beskrive den tilstand, 

hvor et social demand i starten vil tage form af en forespørgsel som enten bliver løst og dermed forsvinder 

eller med tid går i sig selv. Den anden definition træder i kraft, såfremt den sociale forespørgsel ikke forsvinder, 

men derimod bliver til et konkret krav. Laclau argumenterer for, at uforløste krav, kan artikuleres i relation til 

andre uforløste forespørgsler i en ækvivalent kæde, og dermed tage form af et samlet krav om forandring. I 

analysen anvendes begrebet social demand for at vise, hvordan de tre projekter konstruerer en krav om 

forandring, og hvordan FN’s verdensmål bliver til et centralt nodalpunkt i den artikulatoriske praksis.  

  

Et krav er altid fremsat mod nogen. Der er med andre ord noget eller nogen som er ansvarlig for, at dette krav 

ikke kan imødekommes. Når elementer (herunder social demands) artikuleres i en fælles relation, sker det altid 
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i modsætning til noget, som de kan være fælles om at være forskellige fra. Denne modsætning kalder Laclau 

for et antagonistisk forhold. Følgende vil uddybe specialets forståelse af dette modsætningsforhold.  

 

3.1.6. Antagonisme 
Som tidligere nævnt, er elementer (herunder social demands) grundlæggende defineret ved at være forskellige 

fra alle andre elementer. Diskursen skal derfor have noget, som binder dem sammen – noget de kan være 

sammen om at være forskellige fra. Denne fælles fjende kalder Laclau for antagonisme (Laclau, 2005). 

Antagonisme er ifølge Laclau et fjendtligt forhold, hvis identitet diskursen ikke accepterer og som udgør 

umulighedsbetingelsen for diskursens fuldkommenhed (Ibid.). Sagt med andre ord, så er antagonismen det 

element eller den relation, der er ansvarlig for, at de sociale forventninger ikke kan imødekommes og derfor 

ikke kan være en legitim del af diskursen. Antagonismen må således ekskluderes fra diskursen, hvis den 

diskursive helhed skal konstitueres som sådan. Laclau argumenterer dog for, at elementers identitet altid er 

diskursivt konstrueret, hvorfor den ekskluderede antagonisme altid samtidig må være en del af diskursen selv 

(Ibid.). Antagonismen definerer derfor diskursens meningsgrænse – altså hvad der kan være indenfor og 

udenfor diskursen - men er samtidig det element, der gør, at diskursen aldrig fuldstændigt kan lukkes, fordi 

den på den ene side af ekskluderet fra diskursen, men samtidig altid også vil være en del af diskursen selv. Et 

eksempel kunne her være i den kolde krig, hvor de vestlige demokratier stod sammen mod en fælles fjende i 

den kommunistiske samfundsform, der var den antagonistiske modsætning, som umuliggjorde fuld frihed. 

Konstruktionen af et antagonistisk forhold er ifølge Laclau i høj grad en politisk øvelse (Ibid.). Dette skyldes, 

at antagonismen skal kunne repræsentere det ultimative fjendebillede for hele diskursen (herunder alle de 

forskellige social demands. Mens fjenden i en begrænset konflikt, eksempelvis forurening i nærheden af en 

fabrik, måske er tydelig, så vil fjenden på tværs af flere forskellige konflikter i stigende grad blive mindre 

tydelig. En diskurs er, i Laclaus optik, derfor også i høj grad en kamp om at definere et fælles fjendebillede.  

I analysen vil begrebet om antagonisme netop blive anvendt for at forstå, hvordan de tre projekter konstruerer 

et fælles fjendebillede, der skaber forudsætningen for at FN’s verdensmål kan artikuleres i en speciel form for 

meningskonstruktion.  

  

Med antagonisme-begrebet på plads, vil afsnittet nu introducerer det sidste begreb, der er fundet relevant for 

at forstå analysens brug af diskursteorien, nemlig begrebet om ækvivalens.  

 

3.1.7. Ækvivalenskæde 
Afsnittet har tidligere vist, hvordan Laclau forstår diskurs, som et resultat af en sammenkædning af elementer 

i en artikulatorisk praksis. Denne kædning af elementer kalder han for ækvivalens. En ækvivalenskæde er altså 
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sammenkædning af to eller flere elementer, der sættes i relation i forhold til et nodalpunkt (Laclau & Mouffe, 

2002).  

Ækvivalenskæde er altså den specifikke artikulatoriske proces, hvor forskellige forskelle, konstrueres som 

ligheder, gennem deres forskellighed fra noget andet. Ækvivalenskæden består altså i, at forskellige elementer 

bliver ækvivalente, ved at de enkelte elementers forskelle udviskes og modificeres af en fælles identitet. Det 

er her en vigtig pointe, at en ækvivalensrelation ikke udsletter elementernes forskellighed – eftersom behovet 

for ækvivalens dermed ville forsvinde – men i stedet svækker forskellighederne, således at elementerne kan 

samles om i en diskursiv formation i modsætning til en antagonistisk modsætning. 

Det er netop denne konstruktion af fælles identitet, som gør ækvivalensbegrebet interessant for analysen. 

Analysen har til formål at vise, hvordan der er en diskursiv udvikling i gang omkring FN’s verdensmål, og her 

er det etableringen af en ækvivalensrelation – altså en række elementer (herunder social demands) der kædes 

sammen - der skaber den fælles meningskonstruktion. Analysen anvender således begrebet om ækvivalens for 

at forstå, hvordan de tre projekter etablerer en fælles forståelse omkring FN’s verdensmål og hvordan dette 

giver mening til begrebet om socialt ansvar.  

 

Specialet har nu introduceret centrale begreber for forståelsen af Laclaus diskursteori, som vil blive anvendt i 

diskursanalysen. For kort at opridse, så består verdens altså, ifølge Laclau, af ren diskursivitet. En diskurs er 

således et forsøg på at fiksere denne diskursivitet, og konstruerer en betydningsramme eller speciel form for 

mening. Diskursen konstrueres, ved at fastsætte et nodalpunkt, som kan fiksere elementer i en given ækvivalent 

meningsrelation relation, der står i modsætning til et antagonistisk fjendebillede. Sammenhængen mellem 

begreberne kan illustreres således: 

 

 
 

Afsnittet har nu introduceret specialets forståelse af Laclaus diskursteori, samt introduceret centrale begreber, 

der er anvendt i første analysedel (kapitel 6). Følgende vil nu introducere Niklas Luhmanns systemteori, der 

vil danne den teoretiske ramme for anden analysedel (kapitel 7). 
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3.2. Systemteori 
Specialets anden analysedel (kapitel 7) har til formål at undersøge, hvordan virksomheder begynder at operere 

anderledes, når de knytter an til FN’s Verdensmål. Til dette formål vil analysen tage afsæt i Niklas Luhmanns 

systemteori, nærmere bestemt hans perspektiv på organisationer som en speciel form for sociale systemer. 

Denne teori er udvalgt, fordi specialet ønsker at forstå, hvordan den specielle meningskonstruktion, der skabes 

omkring FN’s verdensmål (som fremvises i kapitel 6) internaliseres i organisationers egen selvforståelse, samt 

hvordan dette ændre organisationens måde at operere på. Her giver Luhmanns teori et unikt indblik, netop 

fordi den iagttager organisationer som lukkede systemer, der skaber deres egen selvforståelse gennem 

kommunikative operationer. Følgende vil nu kort introducerer systemteoriens grundlæggende iagttagelser og 

centrale begreber. 

  

4.2.1 Systemteoriens ståsted  
Luhmanns systemteori kan til dels forstås som en kommunikationsteoretisk omskrivning af Talcott Parsons 

systemteori, men trækker også på inspiration fra blandt andet Mautaranas teori om autopoietiske systemer og 

Spencer-Browns formkalkyle (Andersen, 1999). Teorien antager, at verden består af en række systemer, der 

eksisterer i kraft af deres forskellighed fra omverdenen. Denne omverden er imidlertid altid en konstruktion 

inden for systemet selv, hvorfor omverdenen vil være forskellig, afhængigt af hvilket systemet der 

iagttager.  Et system kan således kun eksistere fordi det konstruerer en omverden, som den er forskelligt fra, 

men kan samtidig ikke eksistere uden denne omverden. 

  

Ifølge Luhmann findes der tre typer af systemer, henholdsvis psykiske, biologiske og sociale systemer. 

Følgende vil tage udgangspunkt i sidstnævnte. 

  

4.2.2. Sociale systemer 
Ifølge Luhmann består samfundet udelukkende af kommunikation og er inddelt i forskellige sociale systemer 

(Borch, 2011). Disse systemer er lukkede autopoietiske systemer, der producerer og reproducerer sig selv 

gennem kommunikative operationer. Sociale systemer er lukkede for hinanden og agerer derfor hinandens 

omverden. Ingen systemer kan operere uden for dets egen grænse, hvorfor ingen systemer er i stand til hverken 

at kommunikere, forstå eller styre hinanden direkte (Ibid.). Systemer er imidlertid åbne i den forstand, at de 

kan iagttage deres omverden og lade sig ”irritere” af andre systemer. Eksempelvis er virksomhed ikke tvunget 

til at agere efter markant stigning i efterspørgslen på et givent produkt, men vil ofte lade sig ”irritere” af denne 

nye udvikling og beslutte at øge produktionen. Forståelsen af omverdenen er således altid en iagttagelse inden 



 15 

for systemets egen logik og iagttagelse. Et systems iagttagelse af omverdenen vil således altid være formet 

inden for systemet selv. 

I dette speciale betyder det, at analysen ikke vil antage, at virksomhedernes anknytning til FN’s verdensmål 

automatisk ændre noget i organisationerne. I stedet har analysen blandt andet til formål at iagttage, hvordan 

de to organisationer iagttager FN’s verdensmål, for at kunne beskrive, hvordan SDG’er skaber en ændring i 

organisationens måde at operere. 

Følgende vil beskrive, Luhmanns forståelse af virksomheder, som organisationssystemer. 

  

4.2.3. Organisationssystemer 
Organisationer er, ifølge Luhmann, en særlig form for sociale systemer, der opererer gennem beslutninger og 

beslutningskommunikation (Luhmann, 2018). En organisation skaber sig selv som organisationssystem 

gennem dens beslutninger og må løbende skabe sig selv gennem ny beslutningskommunikation, der refererer 

tilbage til tidligere beslutninger. Beslutninger bliver således forudsætningen for fremtidige beslutninger og 

dermed også forudsætningen for hvordan organisationen konstitueres som organisation. 

En beslutning er altid et valg mellem alternativer. Beslutningskommunikationen referer derfor til både 

beslutningen men altid også fravalget af andre beslutninger. Der er, så at sige, fravalget af alternativer, der gør 

en beslutning til en beslutning. Organisationer kan til en vis grad styre mængden af alternativer for en given 

beslutning ved at beslutte, hvilke beslutningspræmisser der gør sig gældende, for at en beslutning kan iagttages 

som legitim inden for systemet (Ibid.). Det kan for eksempel være retningslinjer for, hvor mange medarbejdere 

der skal ansættes i en ansættelsesrunde eller hvilken uddannelse kandidaterne skal have. Beslutningspræmisser 

kan således ikke beslutte fremtidige beslutninger, men nærmere opstille retningslinjer og dermed 

sandsynliggøre, hvilken ramme fremtidige beslutninger bliver iagttaget ud fra.  Beslutningspræmisser er 

således en måde at sandsynliggøre fremtidige beslutninger. 

I dette speciale vil begrebet blive anvendt for at undersøge, hvordan de to case-virksomheder installere FN’s 

verdensmål som en beslutningspræmis og dermed former rammen for fremtidige beslutninger.  

  

Ovenstående har nu gennemgået den teoretiske ramme, samt centrale begreber, der vil blive anvendt i 

specialets to analysedele. Følgende vil give en introduktion til hvor ovestående teoriapparat vil blive anvendt 

analysestrategisk i analysen. 
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4. Analysestrategi 
Dette kapitel har til formål at præsentere specialets analysestrategiske overvejelser og fremgangsmåder, 

herunder videnskabsteoretiske afsæt, valg af analysestrategier, specialets struktur, valg af empiri samt 

afgrænsning. Indledningsvis vil afsnittet afdække specialets videnskabsteoretiske ståsted. 

  

4.1. Videnskabsteoretisk afsæt 
Dette speciale vil tage udgangspunkt i en epistemologisk orienteret videnskabsteori, hvor antagelsen er, at 

verden ikke har en grundlæggende sand væren. Derimod antages verden at være grundlæggende ontologisk 

tom. Hermed søger specialet ikke til at fremvise en objektiv sandhed, men i stedet at fremlægge, hvordan 

aktører iagttager verden. Specialets analyser vil således bygge på iagttagelser af anden orden – altså 

iagttagelser af iagttagelser som iagttagelser (Andersen, 1999). Med dette udgangspunkt skal væren forstås som 

værende grundlæggende åben, der formes af den der iagttager (Howarth, 2005).  

Mere konkret betyder det, at analysen vil forstå aktørers (eksempelvis case-virksomheden Peter Larsen Kaffes) 

kommunikation som et udtryk for, hvordan den aktør iagttager. Specialet er dog ikke i en position, hvorfra det 

med sikkerhed kan sige noget om, hvordan aktøren iagttager. Med udgangspunkt i dette epistemologiske 

ståsted, vil specialet derfor ikke anvende klassiske metodiske sandhedskriterier, men i stedet foretage en række 

analysestrategiske valg, der har til formål at disciplinere det blik, som anlægges på undersøgelsesgenstanden. 

Hermed foretages valg (og fravalg), der har konsekvenser for, hvordan det iagttagede fremstår for analysen 

(Andersen, 1999).  

  

Med udgangspunkt i denne videnskabsteoretiske position, vil det følgende afsnit belyse specialets 

analysestrategiske valg. Dette gøres for at give indblik i, hvordan specialet vil forsøge at besvare 

problemformuleringen, samt diskutere hvordan disse valg har konsekvenser for den videre analyse.  

  

4.2. Valg af analysestrategier 
Som nævnt ovenfor vil specialets analyser tage udgangspunkt i iagttagelser af andres iagttagelser. En anden 

ordens iagttagelser er imidlertid altid en indikation inden for rammen af en forskel (Andersen, 1999). Det er 

således forskellen, der “kløver verden i iagttager og iagttaget, og dermed får omverdenen til at træde frem på 

en bestemt måde” (Ibid.: 151). Valget af ledeforskel er således det, der konstruerer den genstand, der skal 

iagttages samt de kriterier, iagttageren kan anvende i sin analyse. Denne forskelsdragning kan illustreres 

således: 
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Ledeforskellen bliver, så at sige, det som former analyses blik, og definerer hvad analysen kan se og ikke se. 

For at besvare specialet problemformulering, vil specialet anvende to teoretiske tilgange, henholdsvis Ernesto 

Laclaus diskursteori og Niklas Luhmanns systemteori, og hermed også to forskellige ledeforskelle, der former 

det blik, som analysen vil tage. Følgende vil uddybe disse to tilgange, samt hvordan de konditioneres i 

analysen.  

  

4.2.1. Diskursanalyse 
Specialets første analysedel (kapitel 6) søger at vise, hvordan der konstrueres en ny betydningsramme for 

begrebet om socialt ansvar i virksomheder, når kommunikationen konstruerer FN’s verdensmål som 

nodalpunkt for diskursen. Her anvendes Ernesto Laclaus diskursteori med ledeforskellen diskurs/diskursivitet, 

for at vise, hvordan flydende diskursive elementer (diskursivitet) forsøges fikseret i relation til Verdensmålene, 

og dermed tilskriver en speciel form for mening til idéen om socialt ansvar (diskurs). Valget af ledeforskellen 

diskurs / diskursivitet har således til formål at disciplinere analysens blik, således, at der kun iagttages med 

konstruktionen af diskurs for øje. 

  

Valget af ledeforskel medfører imidlertid en konditioneringsproblematik, idet det ikke giver sig selv, hvornår 

en diskurs kan kaldes en diskurs (Andersen, 1999). Det er således et analysestrategisk valg, at konditionere, 

hvornår analysen kan dømme noget som inden for eller uden for diskursen. Analysen vil tage udgangspunkt i 

tre kommercielle forretningsudviklingsprojekter, som vil blive introduceret nærmere i det empiriske afsnit 

(kapitel 4.4), for at undersøge, hvordan disse projekter præsenterer en ny diskursiv formation centreret omkring 

FN’s verdensmål. Analysen vil derfor iagttage noget som diskursivt, når kommunikationen i de tre projekter 

tillægger et element en specifik betydning eller mening i relation til FN’s verdensmål. Et eksempel fra analysen 

kan være, når forskellige social demands, eksempelvis mindre ressourceforbrug, forbedret sundhed eller 

bæredygtig energi, fikseres i relation til FN’s Verdensmål som nodalpunkt. Hermed tilskrives en speciel 

mening eller identitet til elementerne, som dermed kan kædes sammen inden for diskursens strukturelle 

orden.    

Specialet vil således konditionere ledeforskellen diskurs/diskursivitet, ud fra kommunikationens fiksering af 

mening omkring nodalpunktet, FN’s verdensmål. Alt kommunikation, der ikke knytter an til denne diskursive 

grænsedragning, vil blive iagttaget som værende ren diskursivitet og dermed ikke findes relevant for analysen.  
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Brug af centrale begreber 

I analysen anvendes flere centrale begreber som social demands, antagonisme og ækvivalens, for at vise, 

hvordan kommunikationen knytter an til FN’s Verdensmål som nodalpunkt. Hos Laclau er disse begreber 

interafhængige (Laclau & Mouffe, 2002), og indgår i høj grad som forudsætning for hinanden. Når analysen 

vælger at adskille disse, sker det ikke i et forsøg på at splitte deres interne relation i diskursen, men derimod 

for at tydeliggøre, hvordan disse tre begreber har en central rolle i opbygningen af en ny diskurs omkring 

virksomheders sociale ansvar. Analysen adskillelse af begreberne i selvstændige afsnit har altså kun til formål 

at fremhæve, hvordan de tre begreber fremkommer i kommunikationen, samt hvordan de i intern relation er 

med til at konstruere diskursen. Hermed er rækkefølgen af henholdsvis social demands, antagonisme og 

ækvivalens mere eller mindre tilfældig og kunne have været præsenteret anderledes.  

 

4.2.2.    Systemanalyse 
Specialets anden analysedel (kapitel 7) har til formål at vise, hvordan virksomheders, ved at knytte an til FN’s 

verdensmål, begynder at operere på en ny måde. Her anvendes Niklas Luhmanns systemteori med 

ledeforskellen system/omverden, for at vise, hvordan virksomhederne begynder at iagttage deres omverden på 

en ny måde og derigennem konstruerer en ny måde at operere på som organisation.  

Specialet vil her iagttage noget som en del af omverdenen, når kommunikationen tager form af en 

fremmedreference, som virksomhederne lægger til grund for beslutninger, eksempelvis farmerne hos Peter 

Larsen Kaffe og kunderne hos Gehl. Analysen vil dømme system, når virksomhedens 

beslutningskommunikation referer til systemet selv, eksempelvis virksomhedernes målsætninger og 

beslutningspræmisser. Det er således virksomhedernes egen beskrivelse af omverden og system, som analyse 

vil anvende i systemanalysen. 

 

Brug af centrale begreber 

Som beskrevet i Kapitel 3 (teoriafsnit), så vil analysen iagttage virksomheder, som organisationssystemer, der 

opererer gennem beslutninger. Da denne analysedel blandt andet har til formål at vise, hvordan virksomheder 

begynder at operere på en ny måde, er det derfor fundet specielt relevant at kigge specielt efter hvordan 

virksomhederne beslutter og fastsætter beslutningspræmisser for fremtidige beslutninger. Analysen vil her 

udelukkende undersøge beslutningskommunikation, der relaterer sig til FN’s verdensmål, og dermed fravælge 

alt andet beslutningskommunikation, som eksempelvis kunne relatere til juridisk forhold, der også spiller en 

central rolle i organisationers beslutninger. Dette valg er truffet for at fokusere analysen på lige præcis den 

betydning, som FN’s verdensmål tilskrives i virksomhedernes beslutningskommunikstion.  
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Ovenstående har nu uddybet, hvordan dette speciale vil iagttage og anvende henholdsvis ledeforskellen 

diskurs/diskursivitet og system/omverden. Ved kombination af to forskellige teoretiske retninger opstår der 

imidlertid et spørgsmål om, hvordan disse kan spille sammen. Følgende har derfor til formål at redegøre for, 

hvordan specialet vil anvende de to ledeforskelle i relation til hinanden.  

 

4.2.3. Kombinatorik 
Som beskrevet ovenfor, så vil dette speciale anvende to forskellige teoretiske retninger, for at belyse 

problemstillingen. Når dette er valgt, skyldes det, at de tilbyder hver deres styrke i forhold til at belyse 

problemstillingen. Specialet er interesseret i undersøge, hvordan begrebet om socialt ansvar i virksomheder 

tilskrives ny mening, når det sættes i relation til FN’s verdensmål og hvordan dette påvirker organisationernes 

måde at operere på.  

 

Første del søges løst ved at undersøge, hvordan der på tværs af virksomheder og brancher konstrueres en 

speciel betydningsramme omkring SDG’erne, som en måde at tjene penge på socialt ansvar (kapitel 6). Laclaus 

diskursteori er her fundet relevant for netop at belyse, hvordan denne specielle meningsramme konstrueres på 

en bredere skala og hvordan SDG’erne herigennem bliver stillet til rådighed for virksomhederne som et 

redskab til organisatorisk brug.  

Laclau har imidlertid kun i begrænset omfang (hvis overhovedet) beskæftiget sig med organisationer og deres 

særlige måde at operere på.  Til denne problemstilling, har specialet derfor valgt Luhmanns systemanalyse, 

mere specifikt hans begreb om organisationssystemer, fordi den netop, har til formål at vise, hvordan 

organisationer opererer. Hermed bliver analysen opdelt i to selvstændige analysedele; én med fokus på den 

generelle meningsdannelse, og én med fokus på, hvordan virksomheder mere konkret begynder at operere 

anderledes, når de begynder at iagttage FN’s verdensmål som en forretningsmulighed.  

 

Hermed vil analyserne som udgangspunkt blive anvendt som to separate analyser med to forskellige formål 

for øje. Analyserne vil imidlertid overlappe på ét centralt teoretisk område, nemlig i forhold til spørgsmålet 

om mening.  

Hos Laclau skabes mening gennem artikulation af elementer i en diskursiv formation, mens mening hos 

Luhmann er en intern systemkonstruktion, der skabes gennem systemets egen autopoietiske operationer 

(kapitel 3). Specialet vil håndtere denne forskellighed, ved at forstå den fremanalyserede diskurs som en 

betydningsramme eller semantik, som ikke bliver påtvunget organisationssystemerne udefra, men i stedet 

bliver gjort tilgængelig i virksomhedernes omverden, og som de kan lade sig “irritere” af. Hermed forstås, at 

FN’s verdensmål ikke er noget, som virksomhederne tvinges til at arbejde med eller forstå inden for en given 

betydningsramme, men i stedet er noget, som organisationerne selv kan vælge at internalisere inden for 

systemets egen meningskonstruktion. 
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Med specialets teoretiske kombinatorik på plads, vil følgende uddybe opgavens struktur. 
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4.3. Opgavens struktur 
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4.4.    Empiri 
Valg af empiri er essentielt for enhver undersøgelse, da det er empirien, der muliggør, hvilket problem der kan 

undersøges (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Med udgangspunkt i specialets epistemologiske grundantagelse, 

ønsker analysen ikke at spørge til, hvad empirien er, men i stedet hvordan den præsenterer en given kontekst 

og hvad dette betyder i henhold til problemstillingen (Ibid.). Analysen er således ikke en undersøgelse af, hvad 

socialt ansvar er, men nærmere hvordan begrebet tilskrives ny mening. Det er imidlertid ikke ligegyldigt, 

hvilken empiri der iagttages eller hvordan den frembringes, idet empirien farves af den iagttager, som iagttager 

(Andersen, 1999).  

Følgende vil præsentere valg af empiri, samt hvordan denne er iagttaget. 

  

4.4.1 Valg af empiri 
Specialet er interesseret i at undersøge, hvordan der konstrueres en ny diskurs om socialt ansvar centreret 

omkring FN’s Verdensmål, samt hvordan dette har betydning for virksomhedernes måde at operere. 

  

Valget af empiri er derfor truffet med udgangspunkt i at kunne iagttage virksomheders iagttagelser og deres 

måde at knytte an til den specifikke diskursformation. Opgavens to analysedele har hver deres empiriske 

materiale og derfor også overvejelser forbundet med netop dette valg. 

  

I den første analysedel (kapitel 6) er målet at undersøge, hvordan der tilskrives ny mening til begrebet om 

socialt ansvar gennem konstruktionen af FN’s Verdensmål som nodalpunkt. Specialets mål er her ikke at vise 

en herskende hegemonisk diskurs, men derimod at fremvise et skred i iagttagelsen af socialt ansvar, når 

virksomheder knyttes an til FN’s Verdensmål. En udfordring for diskursanalysen er imidlertid spørgsmålet 

om, hvornår en diskurs kan karakteriseres som en diskurs (Andersen, 1999). Hvor mange virksomheder skal 

eksempelvis knytte an til en bestemt meningskonstruktion, før disse artikulationer kan siges at være mere end 

blot en lille gruppe virksomheder, der handler uafhængigt af hinanden?  

Første analysedel har til formål at vise en strukturel tendens blandt en række virksomheder, hvorfor det ikke 

er nok, blot at trække på empiri fra enkelte virksomheder, der påberåber sig eller opererer med udgangspunkt 

i Verdensmålene. Analysen vil i stedet anvende empiri fra projekter, der arbejder med SDG’erne på et mere 

struktureret strategisk niveau, og som berører flere forskellige virksomheder på tværs af størrelse, branche og 

sektorer.  

Specialet har derfor udvalgt tre projekter, der hver især faciliterer initiativer, som understøtter andre 

virksomheders arbejde med FN’s Verdensmål, henholdsvis 1) Dansk Industris Fra Filantropi til Forretning, 

2) Monitor Deloittes og UNDPs SDG Accelerator og 3) Global Compact Network Denmarks Verdensmål i 

Værdikæden. Disse projekter er udvalgt, fordi de er blandt de første, som beskæftiger sig med SDG’erne i 
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forretningsstrategiske sammenhæng, samt fordi de iagttages at præsentere hver deres måde at arbejde med 

Verdensmålene som en forretningspræmis. Derudover er de valgt, fordi organisationerne bag repræsenterer tre 

forskellige typer af organisationer. Derfor vurderes de at repræsenterer en relativ gennemgående tendens, der 

netop nu er under udvikling. Følgende vil kort beskrive organisationerne bag, samt hvorfor deres initiativer er 

fundet relevante.  

 

o Dansk Industri (DI) en politisk medlemsorganisation, som repræsenterer 11.000 virksomheder i 

Danmark, og bestyres af ledende personer fra en lang række danske virksomheder valgt af 

medlemsvirksomhederne. Organisationen er derfor fundet relevant, fordi den netop repræsenterer en 

lang række virksomheder på tværs af brancher og sektorer (se kapitel 5.2).   

 

o Deloitte er en Danmarks og verdens største rådgivningsvirksomhed, der blandt andet beskæftiger sig 

med en forretningsudvikling, strategi og innovation på tværs af fagområder og sektorer. SDG 

Accelerator er udviklet samarbejde med FN’s Udviklingsprogram (UNDP) og Industriens Fond, og er 

allerede nu ved at blive implementeret i andre lande. Det vurderes derfor at være et godt eksempel på 

den generelle tendens (se kapitel 5.3).  

 

o Global Compact Network Denmark er en netværksorganisation under FN, der har over 300 danske 

medlemsvirksomheder. Global Compact vurderes her at være et eksempel på det stigende samarbejde 

mellem FN og private virksomheder, og derfor et relevant eksempel på det stigende kommercielle 

engagement i Verdensmålene (se kapitel 5.4). 

  

Ovenstående er ikke tilfældige, men udvalgt fordi, de repræsenterer tre forskellige type organisationer, 

henholdsvis en politisk medlemsorganisation (DI), en konsulentvirksomhed (Deloitte) og en 

netværksorganisation (Global Compact). Samtidig opererer de med tre forskellige initiativer, der på hver deres 

måde berører en lang række danske virksomheder. 

 

Jeg er opmærksom på, at mere empiri kunne styrke argumentet for diskurs yderligere, men grundet tid og 

omfang, er netop disse aktører valgt, fordi jeg mener, at de giver en indikation på den bredere tendens blandt 

virksomheder. 

 

I anden analysedel (kapitel 7) er målet at undersøge, hvordan virksomheder, ved at knytte an til FN’s 

verdensmål, konstruerer sig selv som organisation, og hvordan dette påvirker måden de opererer. Her er 

formålet ikke længere at undersøge den overordnede diskursive meningsdannelse, men derimod hvordan den 
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enkelte virksomhed ændre adfærd, når den iagttager FN’s verdensmål som en særlig måde at drive social 

ansvarlig forretning på.  

 

For at vise dette, vælges empiri fra to virksomheder, henholdsvis arkitektvirksomheden Gehl og 

kaffeproducenten Peter Larsen Kaffe, der på forskellig vis arbejder konkret med FN’s Verdensmål (se kapital 

5). Når disse er udvalgt, skyldes det, for det første, at begge organisationer på forskellig vis knytter an til FN’s 

Verdensmål som en del af deres forretningsstrategiske arbejde. For det andet, har begge virksomheder været 

tilknyttet Dansk Industris projekt Fra Filantropi til Forretning, som vurderes at være det mest gennemgående 

at de tre ovennævnte projekter. Projektet blev afsluttet i 2019, hvorfor virksomhederne vurderes at være nået 

længere i deres arbejde med Verdensmålene end virksomheder i de andre projekter, som endnu ikke er 

afsluttede. De to case-virksomheder er dermed fundet velegnet til at vise, hvordan arbejdet med SDG’erne har 

konsekvenser i virksomhederne.   

 

Det skal her pointeres, at en analyse af flere virksomheder kunne have give et bedre indblik i de forskellige 

måder, hvorpå virksomheder operationalisere SDG’erne. Specialet mener imidlertid, at analysen, med valget 

af de 2 virksomheder (med hver deres måde at operationalisere SDG’erne), tilbyder et tydeligt indblik i, 

hvordan den nye forståelse af socialt ansvar optages i virksomhedernes måde at iagttage og opererer på, som 

er målet med denne analysedel.  

 

4.4.2 Konstruktion af empiri 
Når specialet søger at beskrive iagttagelser af anden orden – altså iagttagelser af iagttagelser – vil iagttagerens 

blik altid forme empirien selv (Andersen, 1999). Derfor har specialet valgt en blanding af kvalitative interviews 

med ledende medarbejdere (se bilag) og skriftlige- og auditiv kommunikation fra både organisationernes egne- 

og eksterne kommunikationskanaler.  

 

Til første analysedel (kapitel 6) foretages valget af kvalitative interviews, for at give et dybere indblik i 

projekternes iagttagelse af SDG’erne, samt for at give en mere dybdegående forståelse af initiativernes formål 

og virkning, som alt sammen er med til at fiksere mening til FN’s Verdensmål som nodalpunkt.  

Til anden analysedel (kapitel 7) har valget af kvalitative interviews ligeledes til formål at give et dybere indblik 

i hvordan virksomhedernes ændre deres måde at iagttage og operere, når de knytter an til FN’s verdensmål.  

 

Alle interviews er afholdt i en semistrukturerede form, med det formål, at målrette samtalen omkring FN’s 

Verdensmål, men samtidig give plads til forskellige vinkler og iagttagelser af rolle og relation til SDG’erne. 

Konkret er dette udmundet i forskellige spørgsmål og spørgeteknikker, som åbne spørgsmål, fx hvad SDG’erne 

betyder for virksomheder? men også mere specifikke spørgsmål, der har til formål at belyse konkrete tiltag 
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eller initiativer som organisation og virksomheder har operationaliseret (se bilag). Dette er valgt, for at give et 

indblik i hvordan virksomhederne selv iagttager og handler. Begge kan give et indblik i den diskursive 

meningssammenhæng, som de iagttager gennem, samt hvordan de håndterer denne gennem organisatorisk 

handling.  

Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer (2010) påpeger imidlertid en central problemstilling, idet intervieweren 

og interviewguiden altid vil præge interviewpersonens fortælling. Spørgsmål der centrerer sig om SDG’erne, 

vil således samtidig frembringer en speciel vigtighed til netop dette emne. For at håndtere dette empiriske 

problem, trækker specialet derfor også på organisationernes mere generelle skriftlige kommunikation og 

eksterne kilder, som iagttageren af gode grunde ikke har kunne påvirke. Hermed forsøger analysen at give et 

mere nuanceret billede af virksomheders iagttagelse og konstruktion af FN’s verdensmål. 

 

En anden vigtig pointe er spørgsmålet om empirifølsomhed. Med interview følger også en risiko for at påvirke 

og fortolke på den interviewedes svar (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Da dette speciale ønsker at iagttage, 

hvordan virksomheder iagttager, er det essentielt at lægge sig tæt op ad den iagttagede egen kommunikation. 

Interviews er derfor optaget med lyd, og transskriberet så tekstnært som muligt. Hermed søges, at udeholde 

interviewerens egen biases og normative forventninger, som kan influere analysens iagttagelser og 

konklusioner. Dette sker imidlertid med et åbent øje for, at empirien fremkomst altid vil være påvirket af den 

der iagttager (Andersen, 1999). 

 

Afslutningsvis skal det påpeges, at specialets empiriindsamling indeholder visse svagheder. Mens der er 

foretage interviews med ledende medarbejdere hos Dansk Industri, Monitor Deloitte, Gehl og Peter Larsen 

Kaffe, her det ikke været muligt at få gennemført det planlagte interview med Global Compact Network 

Denmark, grundet en kombination af barselsorlov og udbruddet af coronavirus. Det kunne have styrket 

specialets empiriske data, da det ville give mulighed for uddybende spørgsmål i forhold til organisationens 

iagttagelse og arbejde med FN’s verdensmål. Når specialet alligevel har valgt at anvende denne case, skyldes 

det, at den er fundet relevant til at styrke analysens relevans, da den repræsenterer en anderledes vinkel på 

problematikken. Derudover er der et stort tilgængeligt datasæt med tydelige beskrivelser af projektets forløb, 

udfordringer og resultater, som vurderes at give et rimelig klart billede af projektets iagttagelse og beskrivelse 

af FN’s verdensmål. Analysen vil som supplering også trække på eksterne tekster og interviews med Sara 

Krüger Falk, direktør i Global Compact Network Denmark, som gentagne gange har kommenteret på projektet 

og organisationens overordnede arbejde med SDG’erne i offentlige tilgængelige artikler, podcasts og videoer. 

Alle disse vil ligeledes blive inkluderet i analysen, for at give en så “objektiv” iagttagelse som mulig.  

  

Med specialets analysestrategiske og empiriske fundament på plads, vil følgende nu introducere den teoretiske 

ramme, som analysen vil tage udgangspunkt i. 
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4.5. Afgrænsning 
Dette afsnit har til formål at klarlægge nogle af specialets centrale empiriske og teoretiske afgrænsninger.  

 

For det første, er det fundet relevant at specificere specialets undersøgelse af social ansvarlighed. Her vil 

analysen, som tidligere beskrevet, undersøge hvordan der i tre kommercielt orienterede projekter og to 

konkrete virksomheder, formes en speciel forståelse af virksomheders sociale ansvar. Det er muligt, at en 

undersøgelse af eksempelvis politiske grupperinger eller partier, ville have givet et radikalt anderledes billede 

af hvilket socialt ansvar, som virksomheder legitimt kan tilskrives. Samtidig kunne valg af et andet 

iagttagelsespunkt, eksempelvis nationale klimastrategier eller politiske konflikter (eks. handelskrigen mellem 

USA og Kina), have fremvist et lignende eller forskelligt billede af virksomheders sociale ansvar.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående empiriske afgrænsning er det således også relevant, endnu en gang, at 

præcisere brugen af Laclaus diskursteori. Det er således ikke dette speciales formål at beskrive en bredt 

institutionaliseret herskende diskurs om social ansvarlighed, men derimod opkomsten af en ny 

betydningsramme, der er bygget op omkring FN’s verdensmål som nodalpunkt. Det er muligt, endda temmeligt 

sandsynligt, at den fremanalyserede forståelse af socialt ansvar ville fremstå anderledes, hvis analysen havde 

undersøgt en bredere national eller international ramme. Analysens brug af diskursteorien har derfor netop for 

øje at beskrive en diskurs i sin tidligere opbygning.  

 

En sidste afgrænsning for dette speciale handler om definition af operation. En af anden analysedels (kapital 

7) klare formål er at undersøge, hvordan virksomheder begynder at operere anderledes, når de knytter an til 

FN’s verdensmål. Analysen tager, som tidligere beskrevet, udgangspunkt i Luhmanns idé om organisationer, 

der opererer gennem beslutninger. Det er således en bestemt form for operation (beslutninger), som dette 

speciale har valgt at undersøge. Her kunne andre teoretiske definitioner, eksempelvis operationer som fysiske 

eller økonomiske handlinger, have givet et andet perspektiv og konklusion. Valget af Luhmanns definition er 

imidlertid foretaget, netop fordi analysen ønsker at undersøge, hvordan strategiske beslutninger formes, når 

virksomheder begynder at arbejde med FN’s verdensmål. 

 

Med specialets analysestrategiske og empiriske fundament på plads, vil følgende give en introduktion til FN’s 

verdensmål, samt de cases, som vil udgøre udgangspunktet for analysen. 
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5. Præsentation af cases 
Følgende vil give en kort introduktion af de projekter og case-virksomheder, som analysen vil tage 

udgangspunkt i. Indledningsvis er det imidlertid fundet relevant at introducere FN’s verdensmål, som indtager 

en central rolle i begge analyseafsnit. Følgende vil tage udgangspunkt i projekternes egne selvbeskrivelser. 

 

5.1 FN’s verdensmål 
FN's Verdensmål eller Sustainable Development Goals (SDG) er en målsætning for en bæredygtig udvikling, 

som blev vedtaget af næsten alle verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. 

september 2015 (Verdensmålene, Introduktion til FN’s Verdensmål). Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 

og skal frem til 2030 tegne retningen for en mere bæredygtig udvikling i verden.  
FN’s verdensmål består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som alle FN’s medlemslande har forpligtet sig til 

at arbejde for. SDG’erne er aftageren for FN’s 2015-mål Millennium Development Goals (MDG’er), og 

bygger således videre på de otte MDG’er som officielt udløb ved udgangen af 2015. 

De 17 verdensmål er: 

o Mål 1: Afskaffe alle former for fattigdom i verden. 

o Mål 2: Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug. 

o Mål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. 

o Mål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring. 

o Mål 5: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder. 

o Mål 6: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt. 

o Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. 

o Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv 

beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle. 

o Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte 

innovation. 

o Mål 10: Reducer ulighed i og mellem lande. 

o Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. 

o Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. 

o Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. 

o Mål 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdenshave og deres ressourcer. 

o Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe 

ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet. 

o Mål 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge 

effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. 
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o Mål 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene 

 

Følgende vil nu beskrive de tre projekter, Fra Filantropi til Forretning, SDG Accelerator, og Verdensmål i 

Værdikæden, som analysen kapitel 6 vil tage udgangspunkt i. 

 

5.2. Fra Filantropi til Forretning 
Projektet er et udviklingsforløb, faciliteret af Dansk Industri med støtte fra Industriens Fond. Projektet 

involverer 21 danske virksomheder, der gennem et 2-årigt forløb (2017-2019), arbejder med at skabe forretning 

med afsæt i FN’s verdensmål.  

Projektet har til formål at udvikler ny viden og nye metoder for at integrere bæredygtighed i virksomhedernes 

produktion og værdikæder gennem konkrete udviklingsforløb. Forløbene tilpasses de enkelte virksomheder, 

og kan derfor variere afhængigt den enkelte virksomheds situation og behov. I disse forløb trænes 

virksomhederne i at kvalificere markedsbehov, identificere finansieringsmuligheder og styrke samt udvikle 

forretningsmodeller – både på operationelt og ledelsesmæssigt niveau (Dansk Industri, Om projektet). 

 

De deltagende virksomheder tæller både små-, mellemstore- og store virksomheder.  

 

Projektets er inddelt i tre spor, som komplimenterer hinanden og udføres parallelt over en periode på tre år. 

Disse beskrives således på hjemmesiden (Industriens Fond, Fra Filantropi til Forretning): 

 

o Modning af bæredygtige forretningsmodeller 

Projektet gennemfører udviklingsforløb med 20 udvalgte virksomheder for at sikre konkret handling 

og en solid platform for inspiration og motivation til dansk erhvervsliv. Forløbene vil være tilpasset 

den enkelte virksomhed og kan dermed være varierende afhængigt af behov og idé. Formålet med 

forløbene er at træne virksomhederne til at kvalificere markedsbehov, identificere 

finansieringsmuligheder og styrke samt udvikle forretningsmodeller – både på operationelt og 

ledelsesmæssigt niveau. 

 

o Kommunikation 

Projektet vil udvikle en ny webplatform, der skal fungere som den centrale indgang for erhvervslivet 

i forhold til at samle og dele viden, metoder, erfaringer og resultater. Platformen vil som udgangspunkt 

omfatte temasider og cases med fokus på forretningspotentialer og -muligheder, eksempler på den 

strategiske tilgang til bæredygtighed, web-baserede værktøjer som eksempelvis SDG-kompasset, links 

til samarbejdspartnere og mentorsparring. Ved at etablere én fælles indgang om FN’s Verdensmål og 

udvikling af bæredygtige forretningsmodeller, vil projektet gøre det lettere for erhvervslivet at tilegne 
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sig relevant viden og inspiration og finde vejledning til at udmønte nye forretningsmuligheder i egen 

virksomhed. 

 

o Netværksaktiviteter 

Et væsentligt fokus i projektet er at skabe en mere dynamisk vidensdeling gennem netværk, 

matchmaking og partnerskaber. Projektet vil derfor ligeledes afholde konferencer, regionale 

workshops, temadage og meget mere, som skal engagere brancher om udvalgte temaer og verdensmål. 

 

5.3. SDG Accelerator 
Projektet faciliteres af FN’s udviklingsorganisation (UNDP) i samarbejde med Monitor Deloitte, med 

finansiering fra Industriens Fond. Projektet har til formål at accelerere små og mellemstore danske 

industrivirksomheders i arbejde med at udvikle nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller, der 

adresserer de udfordringer, som Verdensmålene beskriver. Derudover får virksomhederne hjælp til at 

kommunikere og konkret engagere deres medarbejdere i de globale mål, via medarbejderkampagner og -

aktiviteter (SDG Accelerator, Om os). Programmet kører i 2018 og 2019 med i alt 30 virksomheder.  

 

På projektet hjemmeside beskrives følgende tre overordnede mål (Ibid.): 

o Fremme bæredygtig innovation hos små og mellemstore (SMV’er) danske virksomheder og konkret 

udvikle som minimum et produkt, en tjeneste eller forretningsmodel med udgangspunkt i 

Verdensmålene 

 

o Anvende bæredygtig innovation som afsæt til at skabe en bredere forståelse af, hvordan virksomheder 

kan arbejde med social og miljømæssig bæredygtighed lokalt og globalt 

 

o Skabe en model, der kan inspirere virksomheder uden for programmet til at komme i gang med at 

arbejde med Verdensmålene i deres forretning 

 

Projektet er allerede nu ved at blive implementeret i andre lande.  

 

5.4. Verdensmål i Værdikæden 
Projektet er udviklet af Global Compact Network Denmark i samarbejde med blandt andet Danmarks 

Restauranter og Cafeer (DRC) og Restauranternes Garantiordning (REGA) og finansieret af Industriens Fond.  

Projektet har til formål at udvikle metoder til at involvere hele værdikæden i arbejdet med at imødekomme 

FN’s verdensmål. Projektet tager udgangspunkt i café- og restaurationsbranchen, men det er forhåbningen, at 
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projektet kan udvikles til en mere generisk og replikérbar model, der kan skabe nye partnerskaber og 

værdikædesamarbejder på tværs af mange brancher (GCND, 2 pager) 

Projektet er findelt i 3 faser, som løber fra 2019-2021. Projektetsfaser beskrives således (Industriens Fond. 

Verdensmål i Værdikæden): 

 

o Fase 1. Etablering 

Indledningsvist vil projektet konkretisere og måle på de forbedringspotentialer, som man har 

identificeret som særlige for restaurationsbranchen. Det drejer sig f.eks om affaldshåndtering, 

engangsplastik, energi og madspild. Der etableres en række Verdensmålspartnerskaber, hvor 

virksomheder fra alle led i værdikæden i samarbejde med eksperter og efter Project Breakthroughs 

metode arbejder med at udvikle og teste nye forretningsmodeller og produkter specifikt tilpasset 

markedets behov. Ligeledes gennemføres et hackathon, hvor studerende i samarbejde med 

partnerskaberne kan bidrage til løsninger på konkrete udfordringer 

 

o Fase 2. Produktinnovation 

I anden fase testes og implementeres løsninger i industrien og der måles på, hvordan løsninger 

forbedrer ikke kun konkurrenceevnen, men også skaber forbedringer ift. verdensmålene. De opnåede 

erfaringer og metoder samles i en række open-source processer og værktøjer, der skal bidrage til at 

sikre en tættere dialog mellem udbydere og efterspørgere i værdikæden.  

 

o Fase 3. Udbredelse 

I tredje fase gøres open-source processer og værktøjer tilgængelige med henblik på at sprede disse 

til andre brancher. 

 

5.5. Peter Larsen Kaffe 
Peter Larsen Kaffe er en dansk kaffeproducent, der blev grundlagt i 1902. Virksomheden agerer både som 

kaffegrossist, men står også for selve kafferistning. Peter Larsens Kaffe har sin egen kaffeimport fra 

kaffeproducerende lande bl.a. Brasilien, Mellemamerika, Afrika samt Fjernøsten. Kafferistning foregår på 

egen fabrik i Danmark. Virksomhedens sælger både b-2-b til caféer og restauranter, men også private 

forbrugere igennem den egen hjemmeside og diverse supermarkeder etc. 

Virksomheden har siden sin grundlæggelse været drevet ud fra et værdisæt med fokus på social ansvarlighed 

(Bilag 3) og blev i 2017 en del af Dansk Industris projeket Fra Filantropi til Forretning.  Både før og siden 

har virksomheden arbejde med bæredygtighedsagendaen, og har blandt andet stor fokus på økologi og fair 

trade. Peter Larsen Kaffe arbejder med flere socialt ansvarlige projekter, herunder projekter for kræftramte 

børn, og støtte til områderne, hvor deres kaffe produceres.  
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I dette speciale vil der imidlertid særligt være fokus på virksomhedens arbejde med FN’s verdensmål, hvor 

den blandt andet arbejder med SDG 12 om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer, med speciel 

fokus på punkt 12.5 reduktion af affald (Ibid.). 

 

5.6. Gehl 
Gehl er en arkitekt- og rådgivningsvirksomheder, med særlig fokus på byudvikling og strategisk planlægning. 

Virksomhedens blev grundlagt af arkitekten Jan Gehl og nuværende CEO Helle Søholt i 2000, og har i dag 

afdelinger i både USA og Europa. Virksomhedens kunder er typisk den offentlige sektor (byer og kommuner) 

og private udviklere (byggeentreprenører etc.)  

 

Gehl har siden sin grundlæggelse været drevet ud fra en Jan Gehls teorier om menneskers adfærd i byer, som 

han udviklede på Arkitektskolen, og på baggrund af det, haft en klar mission at ”lave byer til mennesker”. Det 

betyder, at virksomheden fokuserer sin forretning på teoretisk viden om byliv og byrum, samt hvordan det 

fysiske miljø kan understøtte velfungerende relationer mellem mennesker (Bilag 4). I 2017 blev Gehl, ligesom 

Peter Larsen Kaffe, en del af Dansk Industris projekt Fra Filantropi til Forretning, hvilket er afsætte for dette 

speciales arbejde med virksomheden. I projektet begyndte virksomheden for alvor at arbejde strategisk med 

FN’s verdensmål, hvor den blandt andet fastsætte konkrete 2030-mål i relation til SDG’erne (Bilag 5) 

 

 

Ovenstående har nu givet en kort introduktion til de cases som specialet vil tage udgangspunkt i. Disse vil 

blive uddybet og anvendt i følgende analyse 
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Analysedel 1 – Diskursanalyse 
 

6. Diskursanalyse 
Vi så i specialets Kapital 3. (teoriafsnit), hvordan begrebet om virksomheders sociale ansvar i 

organisationsteorien har ændret sig over tid, fra primært at bestå af enkeltstående filantropiske gaver til et 

bredere og mere systematiseret ansvar for en global bæredygtig udvikling. Kapitel 1. (problemfelt) 

præsenterede, at der samtidig har været kritik af virksomhedernes evne og lyst til at påtage sig netop dette 

ansvar fra blandt andet Wayne Visser, der kritiserer moderne CSR for at være ineffektivt, nedprioriteret og 

have manglende økonomisk potentiale. 

Kapitel 1. beskriver imidlertid, at der synes at være en ny udvikling i gang, hvor virksomheder begynder at 

påkalde sig en ny form for socialt ansvar ved at knytte FN’s verdensmål til deres kommunikation. Denne 

udvikling kommer blandt andet til udtryk i virksomheder, der beskriver sig selv som grønne og bæredygtige, 

konkrete målsætninger for hvordan virksomheder vil skabe en positiv impact i omverdenen, forpligtende 

partnerskaber etc. Det er denne diskursive udvikling, som analysedel 1 har til formål at undersøge.  

  

Analysen vil tage udgangspunkt i de tre tværgående projekter beskrevet i kapitel 4,, henholdsvis Fra Filantropi 

til Forretning fra Dansk Industri (DI), SDG Accelerator fra Deloitte & UNDP og Verdensmål i Værdikæden 

fra Global Compact Network Denmark. Formålet med analysen er at undersøge, hvordan disse projekter 

betegner en ny diskursiv udvikling i forhold til spørgsmålet om virksomheders sociale ansvar, ved at tilskrive 

mening til FN’s verdensmål som en ny måde at arbejde med socialt ansvar. Med tværgående projekter menes 

her, projekter, der ikke er tilpasset eller har til formål at hjælpe én specifik virksomhed, men derimod 

involverer forskellige virksomheder på tværs af brancher og positioner i værdikæden med at udvikle nye måder 

at arbejde på (se kapitel 5.). Når disse tre projekter er udvalgt, skyldes det, at de netop har FN’s verdensmål 

som centrum i deres formålsbeskrivelse og fordi de alle betegner verdensmålene som et brud i måden at arbejde 

som virksomhed. De tre projekter er samtidig blandt de første til at strukturere kommercielle forløb omkring 

Verdensmålene, hvorfor de iagttages som drivende kræfter i at sprede og tilskrive ny mening til FN’s 

verdensmål og forståelsen af social ansvarlighed i virksomheder. 

  

Analyse vil tage udgangspunkt i Ernesto Laclaus diskursteori og dermed definere diskurs som konstitueringen 

af objektivitet i en given kontekst (Laclau, 2005). Som fremlagt i kapitel 3. (teoriafsnit) forstås diskurs altså 

som en orden eller logisk sammenhæng, der tager en tilnærmelsesvis objektiv status i aktørers artikulation af 

verden. Mens Laclaus egne analyser ofte omhandler store ideologiske kampe og konstruktionen af mening i et 
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bredere samfundsmæssigt perspektiv, vil dette speciale anvende den med et mere snævert henblik. Som 

beskrevet i problemfeltet, er formålet med dette speciale at undersøge, hvordan der netop nu er en ny strømning 

blandt virksomheder, som tilskriver en ny vigtighed til social ansvarlighed. Med udgangspunkt Laclaus 

diskursbegreb vil analysen derfor undersøge, hvordan de tre projekter forsøger at konstruerer en ny forståelse 

af social ansvarlighed i virksomheder ved, på hver deres måde, at tilskrive mening til FN’s verdensmål.   

  

Analysen vil indledningsvis undersøge, hvordan kommunikationen i de tre projekter artikulerer et behov for 

fremkomsten af en ny diskurs, ved at konstruere FN’s verdensmål som nodalpunkt for verdens udfordringer 

og virksomhedernes sociale ansvar. Efterfølgende vil analysen undersøge, hvordan diskursen konstruerer et 

paradoksalt fjendebillede, som den efterfølgende forsøger at løse ved at konstruere FN’s verdensmål som en 

særlig måde at drive forretning. 

  

6.1. FN’s verdensmål som nodalpunkt 
Hos Laclau beskrives skabelsen af en ny diskurs som: “a dichotomization of the local political spectrum 

through the emergence of an equivalential chain of unsatisfied demands” (Laclau, 2005: 74). En ny diskurs er 

således drevet af splittelse af det politiske landskab, hvor en række social demands kædes sammen om at være 

uforløste i den herskende politiske orden. 

Som beskrevet i kapitel 3 (teoriafsnit) får social demands deres identitet ved at være forskellige fra alle andre 

elementer, og der er således ingen nogen naturlig relation, som binder dem sammen. Kapitel 3 beskrev 

imidlertid også, at elementer (herunder social demands) kan kædes sammen, når en artikulatorisk praksis 

konstruerer et centrum eller nodalpunkt, der fikserer elementerne i en specifik betydningskæde (Laclau og 

Mouffe, 2002). Nodalpunktet er altså det punkt, der fikserer en specifik meningsramme, der muliggør at 

elementer kan kædes sammen og skabe en diskursiv struktur. Det er så sige nodalpunktet, der muliggør, 

hvordan sociale identiteter kan tage form og dermed også hvordan en ny forståelse af begrebet om socialt 

ansvar kan konstrueres. Følgende vil derfor undersøge, hvordan FN’s verdensmål konstrueres som 

nodalpunktet for social demands i omverdenen, som virksomhederne må forholde sig til, og hvordan dette 

påvirker forståelsen af socialt ansvar. 

  

6.1.1. Social demands 
Social demands er ifølge Laclau forventninger eller krav i samfundet, som ikke har ladet sig tilfredsstille af en 

given politiske orden (Laclau, 2005). Analysen tager udgangspunkt i ovennævnte tre projekter, og vil på 

baggrund af disse forsøge at fremvise, hvordan kommunikationen i projekterne artikulerer FN’s verdensmål 

som nodalpunkt for en række uforløste forventninger og sociale forpligtelser i omverdenen, som virksomheder 

i dag må forholde sig til. Hos Laclau er der ikke noget allerede eksisterende samfund uafhængig af den 
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diskursive sammenhæng, som det beskrives i. Derfor skal social demands i analysen forstås som samfundets 

forventninger, som de iagttages i de tre projekter og af organisationerne bag – og ikke som absolutte universelle 

social demands, der er til stede i alle kontekster. Med afsæt i dette, vil analysen nu kigge nærmere på 

kommunikationen i de tre projekter.  

  

Det første eksempel som analysen vil undersøge, er Dansk Industris Fra Filantropi til Forretning. På projektets 

hjemmeside beskriver verden situation således: 

  

“Den (nuværende) tilgang har sat kursen for den måde vi har levet på i generationer; ved at 

producere, forbruge og skaffe os af med affald uden at overveje de langsigtede konsekvenser [...]. Kun de 

færreste benægter, at der på den baggrund er et tvingende behov for at ændre kurs i måden vi lever og driver 

virksomhed på. FN’s verdensmål viser her vejen for den retning verden skal bevæge sig i. ” (Dansk Industri, 

Den brændende platform). 

  

I citatet beskrives det, hvordan den nuværende måde at producere, forbruge og håndtere beskrives som en 

skadelig for verden. Der iagttages her, hvordan kommunikationen beskriver et socialt krav om at forandre den 

måde som vi lever og driver virksomhed. Henrik Schramm Rasmussen, chefkonsulent på Fra Filantropi til 

Forretning, forklarer videre, at udfordringer med CO2-udlednende produktion og store mængder affald ikke 

er nye udfordringer, men at de, når de sættes ind rammen omkring Verdensmålene, giver en bedre fælles 

forståelse af udfordringerne og den vej, som verden skal udvikle sig (Bilag 1). 

Ifølge Laclau, kan social demands, såfremt de forbliver uforløste, kædes sammen om et mere grundlæggende 

krav om forandring (Laclau, 2005). Man kan her, argumentere for, at projektet skildring netop præsenterer 

forskellige social demands (behovet for nye produktionsformer, bedre affaldshåndtering etc.), der kædes 

sammen om et mere universelt krav om at ændre den nuværende tilstand til en mere ansvarlig og bæredygtig 

udvikling. FN’s verdensmål bliver her det sigtepunkt, som verden, herunder virksomhederne, må bevæge sig 

efter. Man kan argumentere for, at Verdensmålene tager form af et nodalpunkt, som kan betegne verdens 

udfordringer og den bæredygtige vej, som kan indfri de uforløste forventninger. 

  

En tilsvarende beskrivelse af FN’s verdensmål, som løsningen på verdens udfordringer, kan iagttages i de to 

andre projekter. Hos SDG Accelerator beskriver Manager, Søren Schou det således: 

  

“Verden har en masse udfordringer. Der er klassiske udviklingslandsudfordringer med 

fejlslagen høst, fejlernæring, dårlige boligforhold, sygdomme osv. Dem har de fleste OECD-lande overvundet, 

men har til gengæld fået en masse nye – eksempelvis livstilssygdomme, forurening og et overforbrug af 

ressourcer. FN’s verdensmål danner ramme om alle disse udfordringer, og giver et fælles sprog at beskrive 
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dem i [...]. Hvis alle havde et forbrug af ressourcer som en gennemsnitlig dansker, så ville vi bruge omkring 

3,5 jordklode. Lige nu bruger vi omkring 1,8 “ (Bilag 2). 

  

Citatet beskriver, hvordan verden står med en lang række udfordringer, som fejlernæring, sygdomme, 

forurening og overforbrug af ressourcer etc., der tilsammen presser og overstiger jordklodens kapacitet. Igen 

iagttages et det, hvordan samfundet iagttages at have en lang række uforløste krav om forandring, som FN’s 

verdensmål gøres til ”rammen” for. Man kan her argumentere for, at Verdensmålene netop gøres til det 

element, der kan etablere en relation mellem de forskellige sociale krav, der samler dem som en del af større 

mål om forandring. 

  

I det sidste projekt Verdensmål i Værdikæden kan iagttages lignende beskrivelse af sociale demand, hvor 

Direktør i Global Compact Network Denmark, Sara Krüger Falk blandt andet beskriver et behov for at 

omlægge måden vi producerer og forbruger, og at Verdensmålene er en ”artikulation af de udfordringer vi 

står over for” (CSR.dk, 2020: 20.55). 

  

Vi har altså set, hvordan de tre projekter på relativt ens vis, beskriver at verden står med en række uforløste 

udfordringer, som Verdensmålene bliver en ramme eller betegner for. Man kan her argumentere for, at 

kommunikationen etablerer en relation mellem disse forskellige social demands, der kædes sammen som af 

eksempler på verdens udfordringer. Med Laclau kan man her argumentere for, at FN’s verdensmål konstrueres 

som det samlingspunkt, der muliggøre at de enkelte sociale krav netop kan artikuleres som en 

sammenhængende kæde af social demands, der tilsammen udgør verdens udfordringer. Laclau argumenterer 

for, at elementers forskellighed fra hinanden midlertidig udviskes, når de artikuleres i en kædning omkring et 

nodalpunkt (Laclau & Mouffe, 2002). Dette synes netop at være tilfældet i projekternes beskrivelse af verdens 

udfordringer, hvor de ikke beskrives som modsætninger til hinanden, men i stedet artikuleres som et fælles i 

krav om handling. Dette til trods for, at nogle af verdensmålene kan synes at være meget forskelligartede og 

have få fællesnævnere. Eksempelvis kan man argumentere for, at der ikke er den store sammenhæng mellem 

Verdensmål 1 (afskaf fattigdom) og Verdensmål 13 (klimaindsatsen). I de tre projekter bliver de imidlertid 

samlet som en fælles ramme, der skal løse verdens udfordringer. I denne konstruktion bliver FN’s verdensmål 

til det nodalpunkt, der kan repræsentere alle verdens udfordringer og dermed det samlede krav om forandring. 

 

Analysen har nu vist, hvordan projekterne artikulerer en relation mellem en lang række social demands, hvis 

forskelle udviskes, når de kobles til FN’s verdensmål som nodalpunkt. Analysen vil nu vise, hvordan disse 

social demands gøres til forudsætningen for virksomheders sociale ansvar 
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6.1.2. Virksomhedernes sociale ansvar 
Som beskrevet i det foregående afsnit, bliver FN’s verdensmål et nodalpunkt, hvorigennem mange forskellige 

social demands kan lade sig repræsentere. Derudover synes de social demands, der samles under 

verdensmålene, ligeledes at tilskrive en ny mening til begrebet om socialt ansvar i virksomhederne. Det 

opleves i flere af de udvalgte projekter. Eksempelvis påpeger Søren Schou fra SDG Accelerator, at 

Verdensmålene har indflydelse på, hvordan socialt ansvar fortolkes i virksomhederne. Han påpeger bl.a.: 

  

”(Verdensmålene) tegner selvfølgelig et billede af nogle af de udefrakommende forventninger. 

Man kan på mange måde sige, at Verdensmålene er blevet den linse, som danske virksomheder ser 

bæredygtighed og socialt ansvar gennem […].  Samtidig er SDG-rammeværket så bredt, at de fleste 

virksomheder kan se sig selv i det” (Bilag 2) 

  

Det iagttages her, hvordan SDG’erne, ifølge Søren Schou, kan give et billede på nogle af de social demands, 

som tilskrives virksomhederne. Der bliver, så at sige, et større pres på virksomhederne, for at tage hånd om 

nogle af de problematikker, som FN’s verdensmål repræsenterer. 

At FN’s verdensmål bliver et nodalpunkt for social demands og dermed præger forventningerne til 

virksomhederne, er også en tendens som Henrik Schramm Rasmussen fra Fra Filantropi til Forretning 

genkender (Bilag 1). Derudover fremhæver han også, at virksomhedernes tilgang til Verdensmålene præger 

deres muligheder for at tiltrække arbejdskraft. Eksempelvis fremhæver han en stærk tendens omkring at 

Verdensmålene og social ansvarlighed skal indgå i virksomhedernes ”purpose”, for at virksomheden appellerer 

til potentielle medarbejdere: 

  

”Tiltrækning af arbejdskraft er højt på dagsordenen generelt. Vi siger til vores 

medlemsvirksomheder, at hvis de gerne vil tiltrække medarbejdere, og det er sådan set ikke kun den unge 

generation, så vil det hjælpe rigtigt meget, hvis de får defineret deres purpose. Men målet med at gøre det, er 

at sikre din egen virksomhed på sigt, og skabe penge på sigt. Fordi hvis du fuldstændig ignorerer denne 

tendens, så svarer det nærmest til at ignorerer digitalisering for 15 år siden” (Bilag 1) 

  

Man kan således argumentere for, at Verdensmålene, ved at repræsenterer alle verdens udfordringer og social 

demands, lægger et specielt socialt ansvar på virksomhederne, der forventes at bidrage til Verdensmålene som 

betegner for den fælles retning. Verdensmålene bliver så at sige det nodalpunkt, der tegner den meningsgrænse, 

som virksomhedernes sociale ansvar kan forstås og diskuteres indenfor. Virksomheder kan her kun være 

ansvarlige, såfremt deres adfærd har positiv effekt på Verdensmålene, og iagttages som uansvarlige, hvis det 

direkte modarbejder de sociale krav, som SDG’erne repræsenterer. 
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Ovenstående har vist, hvordan kommunikationen i de tre projekter konstruerer FN’s verdensmål, som det 

nodalpunkt, som alle sociale demands kan lade sig repræsentere af. I denne proces udviskes de enkelte kravs 

forskellighed, for at blive til et fælles krav om forandring. Dette betyder imidlertid også, at FN’s verdensmål 

bliver definerende for hvilket socialt ansvar, som virksomheder legitimt kan forventes at påtage sig. SDG’erne 

bliver således det element, der definerer den betydningsramme, socialt ansvar kan forstås og diskuteres inden 

for. 

Vi ser altså en konstruktion, hvor FN’s verdensmål bliver repræsentant for et samlet krav om forandring, der 

bliver definerende for det sociale ansvar, som virksomheder forventes at påtage sig. 

  

Ifølge Laclau er et krav imidlertid altid fremsat mod nogen (Laclau, 2005). Elementer kan altså ikke samles 

om et fælles krav, uden nogen eller noget stilles til ansvar. Følgende vil derfor undersøge, hvordan 

kommunikationen skaber denne modsætning, som de forskellige social demands kan samles om at være imod. 

 

6.2. Konstruktion af antagonistisk grænsedragning 
Analysen har nu vist, hvordan kommunikationen i de tre projekter artikulerer en speciel sammenhæng, hvor 

alle verdens udfordringer kædes sammen omkring nodalpunktet FN’s verdensmål i et fælles krav om en 

bæredygtig forandring. Dette giver ny mening til begrebet om socialt ansvar, der iagttages som et spørgsmål 

om at virksomhederne tager SDG-problematikken på sig. Som nævnt ovenfor, er et krav altid et krav til nogen. 

Laclau forklarer, at en sammenkædning af social demands kun kan ske i modsætning til noget andet – et onde, 

der legitimt kan stilles til ansvar for disse uforløste krav (Laclau, 2005). Denne modsætning er imidlertid ikke 

nødvendigvis givet, eftersom den ikke kun skal være en modsætning til et enkelt demand, men en modsætning 

til alle demands (Ibid.). Dette onde skal så at sige kunne rumme alle social demands i deres fælles krav for 

forandring. Følgende vil derfor undersøge, hvordan de tre projekter konstruerer et fælles fjendebillede, som 

kan stilles til ansvar for de utilfredsstillede social demands og dermed konstituerer behovet for en nye forståelse 

af socialt ansvar. 

 

I projektet Fra Filantropi til Forretning, beskrives således: 

  

“[D] en økonomiske model vi har bygget vores samfund på ikke længere bæredygtig. Den 

imødekommer ikke behovene for mange hundrede millioner mennesker over hele verden” (Dansk Industri, 

Den brændende platform).  

  

“Udfordringen er, at de midler, der har drevet væksten de sidste 30 år, ikke også vil kunne 

drive væksten de næste 30 år. Det gælder eksempelvis urbanisering, som ikke længere fremmer økonomisk 

vækst, men tværtimod fører til stigende ulighed, helbredsproblemer og forurening. Det gælder investeringer i 
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fossile energikilder, som er fundamentet for industrialisering, jobskabelse og velfærd, men som nu accelererer 

irreversible klimaforandringer til uoverskuelig stor skade for kloden og menneskeheden.” (Ibid.) 

 

I første citat iagttages det, hvordan hele den økonomiske model ikke længere synes at være bæredygtig og 

dermed ikke formår at indfri de social demands, som mange millioner mennesker har. Man kan argumentere 

for, den økonomiske model gøres ansvarlig for de manglende indfriede forventninger. En lignende beskrivelse 

iagttages i det andet citat, hvor den måde man har drevet økonomisk vækst ikke længere betegnes som 

værdiskabende. Den beskrives derimod at modarbejde selv sammen vækst, som den har til formål at skabe, 

samtidig med at den ”accelererer” nogle af de social demands, som bæredygtighedsdiskursen forsøger at løse. 

Man kan her argumentere for, at den økonomiske model og dens produktionsmetoder konstrueres som det 

element, der står direkte i modsætning til forløsningen af de social demands og den bæredygtige udvikling, 

som FN’s verdensmål repræsenterer. Ifølge Laclau er en antagonisme den rene negativitet, som umuliggør 

diskursens fuldkommenhed (Laclau, 2005). Men kan her argumentere for, at den økonomiske model netop 

betegnes som en sådan negativ relation, fordi den beskrives, som den direkte årsag til den udfordringer, som 

Verdensmålene betegnes som løsningen på. 

  

Denne konstruktion synes imidlertid interessant, da virksomhederne netop selv er en grundstene i den moderne 

økonomi og dermed har være ansvarlig for at drive den udvikling, som her iagttages som uholdbar. Hvis den 

økonomiske model udgør det altoverskyggende fjendebillede, må man her logisk udlede, at virksomhederne 

med deres adfærd ligeledes bliver en fjende i kampen for en bæredygtig fremtid. Man kan her argumentere 

for, at virksomhederne konstrueres som det fjendebillede, selvsamme virksomheder tidligere blev gjort 

ansvarlige for at bekæmpe. Med Laclaus definition af antagonisme ville dette betyde, at diskursens 

umulighedsbetingelse – det der er ekskluderet fra diskursen – samtidig skulle være en del af den enhed af 

forskelle, hvis relation netop bygger på at være forskellig for det ekskluderede. Der opstår her en problematisk 

konstruktion, idet virksomhederne opstår både inden for diskursens meningsgrænse (og dermed som en del af 

løsningen), men også som det der umuliggør selvsamme meningsgrænse. Der må så at sige være tale om en 

umiddelbar konstruktion, eftersom virksomhederne her artikuleres som en del af den diskurs, der kun 

opretholdes fordi den står i modsætning til en antagonistisk relation, hvor selvsamme virksomheder indgår. 

 

Samme problematiske konstruktion møder vi i projektet SDG Accelerator: 

 

“The world’s use of resources, our production and consumption patterns, the way we design 

our cities, our transportation system and financial infrastructure all need to be revitalised to meet the needs 

of future generations” (SDG Accelerator, 2019). 
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Det iagttages i citatet, hvordan SDG Accelerator, ligesom hos Dansk Industri, iagttager at den nuværende 

økonomiske model skaber en række udfordringer, som ikke opfylder behovet i fremtiden. Igen kan 

problematikken med virksomhederne egen rolle i den økonomiske model fremhæves, fordi virksomhederne 

selv i høj grad må vurderes at være ansvarlige for blandt andet den måde verden bruger ressourcer og 

producerer. 

  

Søren Schou, Manager på SDG Accelerator forklarer, at mange virksomheder, især på grund af 

klimaforandringerne, begynder at kigge efter nye målsætninger, der ikke kun er økonomiske, men i stigende 

grad også tage højde for miljømæssige og sociale faktorer (Bilag 2). Når dette er tilfældet, skyldes det ifølge 

Søren Schou, at mange virksomheder potentielt vil miste deres marked, hvis de ikke begynder at rykke på 

SDG-agendaen. Man kan her argumentere for, at virksomheder i stigende grad bliver opmærksomme på deres 

egen problematiske rolle i den nuværende økonomiske samfundsmodel, og dermed begynder at iagttage sig 

selv som en del af problemet. 

  

Denne iagttagelse deles af Sara Krüger Falk fra Global Compact Network Denmark, der forklarer følgende: 

  

“Det vigtigste budskab er, at vi ikke kan blive ved, som vi gør nu. Vi har ikke flere ressourcer, 

og vi kan ikke fortsætte med at producere og forbruge, som vi gør i dag. Det er ikke kun stater, der har et 

ansvar. Som virksomhed spiller man også en afgørende rolle, fordi det er dem, der ansætter folk, køber og 

forarbejder ressourcerne. De har dermed en enestående mulighed for at bidrage til målene“ (InfinIT, 2018). 

  

Det iagttages her, ligesom i de tidligere eksempler, hvordan status quo opleves som uholdbar, og hvordan 

virksomhederne bliver til en central del af problemet. Sara Krüger Falk fortæller videre, at der netop nu er en 

bevægelse i gang, hvor virksomhederne kan se, at den verden de opererer i, ændrer sig og at det vil have nogle 

konsekvenser for virksomhederne, som de bliver nødt til at forholde sig til (CSR.dk, 2020). Det iagttages her 

igen, hvordan virksomhederne er klar over deres egen problematiske rolle, og dermed tvinges til at forholde 

sig til deres sociale ansvar. 

  

  

Analysen har nu vist, hvordan den nuværende økonomiske model beskrives som den antagonistiske 

modsætning, som umuliggøre en bæredygtig udvikling, hvor verdens udfordringer kan indfries. Denne 

antagonistiske grænsedragning fremstår imidlertid problematisk, idet virksomhederne, som tidligere blev 

tilskrevet et ansvar for at understøtte Verdensmålene, nu iagttages selv at være en del af problemet. 

Virksomhederne konstrueres altså som medskyldig i de udfordringer, som de selv forventes at løse. Denne 

konstruktion synes umiddelbart at være uholdbar, hvilket det iagttages at virksomhedernes selv godt er klar 
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over. Dermed lægges der op til, at virksomhederne må ændre deres adfærd, for at leve op til deres ansvar for 

at understøtte FN’s verdensmål. 

  

Følgende vil på baggrund af ovenstående undersøge, hvordan de tre projekter konkret forsøger at løse dette 

problem ved at konstruerer konkrete forløb, der skaber en relation mellem virksomhedernes forretning og 

social ansvarlighed. 

 

6.3. Socialt ansvar som forretningsstrategi 
Analysen har allerede introduceret begrebet om ækvivalens i afsnittet 7.1 om FN’s verdensmål som 

nodalpunkt. Her så vi, hvordan forskellige social demands blev artikuleret i en relation omkring FN’s 

verdensmål, der tog form af en universel repræsentant for ønsket om en bæredygtig udvikling. I denne 

konstruktion blev FN’s verdensmål et centralt punkt for begrebet om socialt ansvar, der dermed fikseres som 

en forventning om at virksomheder arbejder for at efterleve Verdensmålene. I analysen af kommunikationens 

konstruktion af en antagonistiske modsætning så vi imidlertid, hvordan virksomhederne og deres adfærd 

konstrueres som en del af det problem, de selv forventes at løse. Der er, så at sige, tale om en problematisk 

situation, fordi virksomhederne på den ene side indtager en central rolle i diskursen og på den anden side er 

en del af årsagen til at diskursen ikke kan indfries. Følgende vil undersøge, hvordan denne problematiske 

konstruktion søges løst, når de tre projekter på hver deres måde, knytter elementet forretning sammen med 

FN’s verdensmål, som en social ansvarlig forretningsstrategi De tre projekter har således 3 forskellige tilgange 

til FN’s verdensmål som forretningsstrategi; henholdsvis som en måde at arbejde med produktudvikling (SDG 

Accelerator), som en måde at optimere virksomhedens ressourceforbrug (Verdensmål i Værdikæden) og som 

en overordnet ledelsesstrategi (Fra Filantropi til Forretning). 

 

6.3.1. SDG som produktudviklingsstrategi 
Som beskrevet ovenfor, tager projektet SDG Accelerator udgangspunkt i, hvordan FN’s verdensmål kan 

forbedre virksomhedernes arbejde med produktudvikling. På projektets hjemmeside beskrives formålet 

således: 

  

“Verdensmålene (Sustainable Development Goals (SDGs)) kan ses som et katalog over verdens 

mest presserende udfordringer og dermed også et katalog over verdens største behov for bæredygtige 

løsninger. Den private sektor kan levere disse løsninger, og flere og flere virksomheder begynder også at se 

Verdensmålene som en løftestang for innovation og styrket konkurrenceevne nationalt og globalt (SDG 

Accelerator, Om os) 
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Citatet beskriver FN’s verdensmålene som en oversigt over verdens udfordringer, men også at Verdensmålene 

derfor kan iagttages som et katalog over fremtidens markeder. SDG’erne præsenterer således en stor 

forretningsmulighed for private virksomheder, såfremt at de formår at udvikle løsninger, der kan tilfredsstille 

disse behov. Ifølge projektets hjemmeside udgør Verdensmålene et potentielt marked på $12 billioner, hvis 

alle målene opfyldes (SDG Accelerator, Verdensmålene i et forretningsperspektiv). Man kan her argumentere 

for, at der artikuleres en ækvivalent relation mellem Verdensmålene og udtrykket om økonomiske potentiale 

for virksomhederne. FN’s verdensmål bliver i denne relation til det element, som præsenterer fremtidens 

marked. Der iagttages altså en interessant konstruktion, hvor verdens udfordringer ikke alene iagttages som 

uforløste social demands, men som nu opstår som økonomiske muligheder for virksomhederne. Vi ser altså 

hvordan der skabes en ækvivalensrelation, der kobler sociale problemer til en mulighed for forretning. Man 

kan her argumentere for, at FN’s verdensmål får en form for dobbeltbetydning, som ikke alene en repræsentant 

for verdens udfordringer, men nu også som en repræsentant for et globalt kommercielt vækstmarked. 

 

Det er i denne identitet som økonomisk potentiale man kan forstå grundlaget for SDG Accelerator-projektet, 

som har til formål at hjælpe små- og mellemstore virksomheder til at “udvikle nye produkter, tjenester og 

forretningsmodeller” som det beskrives i projektets formålsbeskrivelse (SDG Accelerator, Om os). Søren 

Schou forklarer at den store øvelse med at arbejde med FN’s Verdensmål er, at gøre dem konkrete for 

virksomhederne. Hvor traditionelle innovationsprogrammer ofte tager udgangspunkt i virksomhedens nære 

hverdag og marked, så er forløbet i SDG Accelerator lidt anderledes, fordi de kommercielle muligheder i så 

brede problemstillinger som Verdensmålene, ikke nødvendigvis er fuldstændig åbenlyse for alle (Bilag 2). For 

at tydeliggøre markedspotentialet arbejder projektet derfor blandt andet med såkaldte “Opportunity Cards”, 

der har til formål at transformere hvert enkelt verdensmål og delmål til konkrete kommercielle muligheder. 

Kortene er bygget sådan op, at de præsenterer ét verdensmål eller delmål, en udfordring og et potentielt 

marked: 
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Side 1 

 
Side 2 

  

I dette eksempel beskriver udfordringsskortet Verdensmål nummer 2: Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og 

forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.  

Udfordringen er her, at landbrugsproduktionen i mange udviklingslande er ineffektiv, hvilket medvirker til 

stigende hungersnød. Dette betyder imidlertid, at der er et stort marked for virksomheder, der kan hjælpe 

bønderne til at blive mere produktive. 

  

I eksempel iagttages det, hvordan der artikuleres en relation mellem de social demands som Verdensmålene 

betegner og de kommercielle muligheder, som efterspørgslen præsenterer.  I eksemplet optræder det 

økonomiske potentiale imidlertid ikke i samme universelle form, som beskrevet ovenfor, men derimod som 

en partikulær relation, hvor hvert enkelt verdensmål udgør en økonomisk mulighed. Der sker så at sige en 

operationalisering af Verdensmålene således, at de tager form af et konkret værktøj for forretningsudvikling. 

I denne konstruktion bliver virksomhedernes sociale ansvarlighed, så at sige, en del af det konkrete arbejde 
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med forretnings- og produktudvikling, således, at ansvarlighed bliver et centralt parameter i virksomhedernes 

fremtidige forretning. Man kan her argumentere for, at projektet forsøger at løse problemet med at 

virksomhederne (som del af den økonomiske model) modarbejder Verdensmålene, idet SDG’erne bliver til en 

den nye måde virksomhederne tjener penge. I denne konstruktion kan virksomhederne efterleve deres sociale 

ansvar, netop fordi social ansvarlig adfærd bliver den nye måde at tjene penge på. 

  

6.3.2. SDG som optimeringsstrategi 
Et andet eksempel på at løse den diskursive problematik kan findes i Global Compact Network Denmarks 

projekt Verdensmål i Værdikæden. Projektet tager udgangspunkt i hvordan Verdensmålene kan effektivisere 

virksomheders ressourceforbrug og dermed gøre virksomheden mere bæredygtig og samtidig sænke 

omkostninger. Konkret er projektet indrettet sådan, at virksomhederne inddeles i fire grupper, der hver tager 

udgangspunkt i konkrete Verdensmål eller delmål, som kan spille ind til virksomhedernes nuværende 

forretning og drift. Forløbet har til formål at skabe konkrete værktøjer til at identificere og kortlægge 

hovedudfordringer, samt udvikle og teste nye løsninger og modeller for hvordan værdikæden kan optimere og 

gøres mere bæredygtig (GCND, Verdensmål i Værdikæden: 2 pager).  

Direktør i Global Compact Network Denmark, Sara Krüger Falk forklarer, at Verdensmålene præsenterer et 

nyt afsæt til at arbejde med virksomheders ressourceforbrug og engagement i deres værdikæde 

(MandagMorgen, 2017). Denne tilgang er ifølge Sara Krüger Falk interessant, fordi det tvinger 

virksomhederne til at stille spørgsmålstegn ved deres egen forretning og spørge sig selv, hvad det er de egentlig 

laver og hvordan de har en negativ indvirkning på verden. Hun fortæller således: 

 

“Når man tager udgangspunkt i sin negative indvirkninger, så vil du også blive meget klar på, 

hvor der er nogle udfordringer og hvor man skal finde nogle nye forretningsmodeller eller nye måde at gøre 

tingene på. Der vi ser er, at der er en masse fantastiske kommercielle muligheder i, at reducere den negative 

indvirkning” (CSR.dk, 2020: 5.10). 

  

Det iagttages her, hvordan der etableres en relation mellem virksomhedernes forretning og deres sociale ansvar 

for at agere mere bærdygtigt. Hvor SDG Accelerator tog udgangspunkt i FN’s verdensmål som et potentielt 

nyt marked, iagttages her en relation, der bygger på virksomhedernes allerede eksisterende forretning. 

Virksomhedernes negative adfærd bliver således, i lyset af Verdensmålene, til en mulighed for at optimere 

forretningen. Social ansvarlighed bliver her en forretningsmulighed, netop fordi reducering af negativ impact 

præsenterer en økonomisk mulighed.  

Man kan her argumentere for, at den problematiske konstruktion, hvor virksomhederne både er et problem og 

en løsning i diskursen, bliver forudsætningen for, at virksomheder kan optimere deres forretning. Dette 



 44 

skyldes, at projektet har til formål at styrke virksomheders forretning ved at identificere og mindske spild, 

hvilket både iagttages at have negativ impact på verden og på virksomhedernes egen forretning. Et fravær af 

negativ impact ville således betyde, at virksomheden ikke ville kunne nedbringe sit ressourceforbrug og 

dermed ikke optimere dens forretning. Dermed bliver diskursens problematiske meningsgrænse, netop det, 

som skaber virksomhedens mulighed for forandring. Social ansvarlighed konstrueres her som en økonomisk 

mulighed, dog kun så længe, at virksomhederne har negativ impact og dermed forbliver en del af problemet.  

 

6.3.3. SDG som ledelsesstrategi 
Ligesom i de andre projekter er udgangspunktet i Fra filantropi til forretning, at FN’s verdensmål præsenterer 

et stort økonomisk potentiale, som virksomheder kan udnytte til at styrke deres forretning (Bilag 1). Projektet 

tager udgangspunkt i udviklingsforløb med 21 virksomheder, som hver især skal arbejde med at forstå og 

omsætte Verdensmålene til nye forretningsmuligheder (Dansk Industri, Om projektet). Henrik Schramm 

Rasmussen, Chefkonsulent på projektet, fortæller, at det ikke er nok blot at udvikle nye forretningskoncepter 

eller optimere i værdikæden. I stedet må virksomheder ændre deres strategi, målsætninger og organisatoriske 

set-up, således, at de Verdensmålene bliver en central del af virksomhedens DNA (Bilag 1).  

Henrik fortæller, at et projektets klare mål er at hjælpe topledelsen til at tage ejerskab på SDG-dagsordenen og 

fastsætte en tydelig bæredygtig vision for virksomheden, som kan agere ledestjerne for virksomhedens 

strategiske arbejde og fremtidige beslutninger, han uddyber: 

 

“Virksomheder skal have en vision for bæredygtighed. Traditionelt har de primært forholdt sig 

til KPI’er målrettet mod omsætningen eller markedsandele. Det er ikke nok længere. De skal også efterstræbe 

et større purpose, som giver mening til, hvorfor de er her” (Ibid.). 

  

Det iagttages her, hvordan der ikke blot etableres en ækvivalent relation mellem Verdensmålene og 

virksomhedernes forretning, men også for virksomhedens ledelse og eksistensberettigelse. SDG’erne bliver 

her den ledestjerne, som virksomhederne må drives ud fra. Verdensmålene tager i denne konstruktion ikke kun 

form af en økonomisk mulighed, men iagttages nærmere som et fundament for, hvordan virksomheden kan 

ledes og organiseres. Henrik fortæller: 

  

“Hidtil har man haft en CSR- eller bæredygtighedsstrategi på ét niveau i organisationen og så 

har man haft en forretningsplan på et andet niveau. Det bliver nødt til at smelte sammen til en og samme ting. 

Det er det store spring” (Ibid.). 

  

Det iagttages altså, hvordan Verdensmålene gøres til en forudsætning for, hvordan virksomheden både kan 

drive forretning, men også for hvordan den kan ledes og organiseres og arbejde strategisk med socialt ansvar. 
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Man kan her argumentere for, at projektet forsøger at løse problemet med virksomhedernes negative impact, 

ved at foreslå en grundlæggende omstrukturering af den strategiske og organisatoriske organisering, således, 

at virksomhederne nu bygges op omkring social ansvarlighed. Her kan imidlertid argumentere for, at diskursen 

vil undergrave sig selv, i den forstand, at en virksomhed fuldstændigt organiseret omkring dens eget sociale 

ansvar, hermed vil ophæve den antagonistiske grænsedragning, som netop byggede på den økonomiske models 

– herunder virksomhedernes – negative impact på Verdensmålene.  

 

Vi har nu set, hvordan FN’s verdensmål, på tværs af projekterne, anses som en ny forretningsmulighed for 

virksomhederne. Der etableres her en ækvivalent relation, hvor Verdensmålene kædes sammen med 

virksomhedernes forretning, således, at verdens udfordringer nu præsenterer nye potentielle markeder, en 

mulighed for at optimerer virksomhedernes negative impcat og som en strategisk mulighed for at lede og 

reorganisere virksomhedernes organisering. FN’s verdensmål bliver i denne artikulation ikke kun repræsentant 

for alle verdens udfordringer, men ligeledes repræsentant for en særlig måde at arbejde med virksomhedens 

forretning. Hermed forsøges det antagonistiske problem – at virksomhederne både er en del af diskursen og 

diskursens modsætning – løst, ved at placere social ansvarlighed som en central forudsætning for 

virksomhedernes forretning. Virksomhederne forskydes her fra den antagonistiske økonomiske model, idet 

deres forretning nu tager udgangspunkt i at løse FN’s verdensmål. I denne konstellation kan virksomhederne 

efterleve deres sociale ansvar samtidig med at de forbliver rentable forretninger. Dette stiller imidlertid 

spørgsmålstegn ved diskursens etablering, eftersom det antagonistiske modsætningsforhold, delvist ophører 

med at eksistere.  

 

 

6.4. Delkonklusion 
Analysen har taget udgangspunkt i tre projekter, henholdsvis Dansk Industris Fra Filantropi til Forretning, 

UNDP og Monitor Deloittes SDG Accelerator og Global Compact Network Denmarks Verdensmål i 

Værdikæden, og undersøgt, hvordan der etableres en ny diskursiv meningsramme omkring FN’s verdensmål, 

der ændrer måden virksomheder kan forstå socialt ansvar.  

Analysen har vist, hvordan der på tværs af projekterne etableres en ækvivalent relation mellem forskellige 

social demands, herunder sult, mangel på vand, forurening, klimaforandringer etc., som alle relateres til FN’s 

Verdensmål som nodalpunkt. I denne sammenkædning udviskes forskelligheden mellem de enkelte social 

demands, som samles om et fælles krav om forandring. FN’s verdensmål bliver her det element, som kan 

repræsentere alle verdens udfordringer, og tegne vejen for en bæredygtige udvikling. I denne konstruktion 

bliver FN’s verdensmål samtidig definerende for hvilket socialt ansvar, virksomheder legitimt kan forventes 
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at påtage sig. Virksomhederne må nu italesætte og spejle deres sociale ansvarlighed i SDG’erne, der således 

fikserer den betydningsramme, som socialt ansvar kan forstås inden for. 

 

Den ækvivalente sammenkædning mellem FN’s verdensmål, social demands og virksomheders sociale ansvar 

konstrueres i et modsætningsforhold til den nuværende økonomiske model, der betegnes som den 

antagonistiske modsætning, der umuliggør kravet om en bæredygtig udvikling. Den nuværende økonomiske 

model konstrueres således, som det element, der er ansvarlig for, at de mange social demands ikke kan indfries, 

og er dermed også den fjende, som virksomhedernes forventes at kæmpe imod. Denne antagonistiske 

grænsedragning er imidlertid problematisk, fordi virksomhederne selv er en central del af den nuværende 

økonomiske model, og dermed bliver medskyldig i de udfordringer, som de selv forventes at løse. Der skabes 

hermed en umiddelbar uholdbar konstruktion, hvor virksomhederne både er en del af problemet, men samtidig 

også forventes at være en del af løsningen. 

 

De tre projekter forsøger imidlertid, på hver deres måde, at håndtere denne uholdbare konstruktion ved at 

præsentere FN’s verdensmål som en forretningsstrategisk mulighed for virksomheder. I SDG Accelerator 

betegnes FN’s verdensmål som en måde at finde nye potentielle markeder, og bliver her til et konkret redskab 

til at udvikle nye produkter og forretningsmodeller.  

I Verdensmål i Værdikæden iagttages Verdensmålene som en særlig måde at analysere virksomheders 

værdikæde, for at kortlægge unødvendigt ressourceforbrug og virksomhedens negative impact på omverdenen. 

Hermed kan virksomheden styrke sin bæredygtighed og samtidig mindske virksomhedens omkostninger.  

I det tredje projekt, Fra Filantropi til Forretning iagttages SDG’erne ikke kun som en økonomisk mulighed 

for udvikling eller optimering, men som en overordnet ledelsesmæssig ledestjerne, der må gøres til 

forudsætning for, hvordan virksomheden ledes og organiseres. Her bliver FN’s verdensmål ikke blot en 

mulighed, men en grundforudsætning for virksomhedens forretning og eksistensberettigelse. Socialt ansvar 

bliver således, grundpræmissen for både virksomhedens nuværende og fremtidige forretning. 

 

Vi ser altså på tværs af de tre projekter, hvordan socialt ansvar knyttes til FN’s verdensmål, og hvordan 

ansvarlighed bliver gjort til et forretningsmæssig forhold. Socialt ansvar handler altså ikke længere om ikke-

kommercielle CSR-initiativer, men bliver gjort til en central økonomisk mulighed. Samtidig øges presset på 

virksomhedernes forretning, der ikke længere legitimt må have negativt impact på omverdenen. De tre 

projekter eksemplificerer således, hvordan socialt ansvar, igennem den diskursive ramme som skabes omkring 

Verdensmålene, i højere grad bliver til et strategisk og forretningsmæssigt vilkår, som virksomhederne kan 

udnytte, men også forventes at omfavne, hvis det vil klare sig i fremtiden. 
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Analysedel 2 – organisationsanalyse 

 

7. Organisationsanalyse 
Første analysedel (kapitel 6) har vist, at der er en diskursiv udvikling i gang, som med FN’s verdensmål i 

centrum skaber en kobling mellem virksomheders sociale ansvar og deres forretning, således, at 

virksomhedernes ansvarlighed bliver et centralt element for deres forretning. I analysen demonstreres, hvordan 

de tre projekter på forskellig vis tilbyder tilgange og strategier for, hvordan virksomheder kan operationalisere 

SDG’erne. Hvad analysen imidlertid ikke har vist, er hvordan denne operationalisering af Verdensmålene reelt 

påvirker virksomhedernes måde at operere på. Det vil indeværende analyse forsøge at give et indblik i. 

 

Første analysedel tog sit teoretiske udgangspunkt i Ernesto Laclaus diskursteori, for at vise hvordan der mere 

overordnet etableres en ny diskursiv meningsgrænse omkring socialt ansvar. Laclau har imidlertid kun i meget 

begrænset omfang beskæftiget sig med, hvordan organisationer konkret opererer. Derfor vil det kommende 

kapitel anlægge et andet teoretisk blik, for at indkredse denne problematik. Følgende vil tage udgangspunkt i 

Niklas Luhmanns systemteori, nærmere talt, hans teori om organisationer som sociale systemer. Luhmanns 

teori præsenterer et særligt syn på organisationer som systemer, der opererer gennem beslutninger og 

beslutningskommunikation (Luhmann, 2018). Analysen har netop til formål at undersøge, hvordan 

virksomheder begynder at operere anderledes, når de knytter an til FN’s verdensmål, hvorfor Luhmanns 

organisationsteori er fundet relevant til at belyse dette. 

 

Som beskrevet i kapitel 4, medfører skiftet i teori også et spring i forhold til forståelsen af mening. Første 

analysedel viste, hvordan de tre projekter tilskriver socialt ansvar en speciel form for forretningsmæssigt 

potentiale, når det kædes sammen med FN’s verdensmål. Hos Luhmann skabes mening imidlertid ikke gennem 

aktørers diskursive konstruktioner, men konstrueres gennem systemernes egne autopoietiske operationer 

(Ibid.). For at forstå sammenhængen mellem de to analyseafsnit, er det derfor relevant at klarlægge, hvordan 

den fremanalyserede diskursive meningskonstruktion fra kapitel 6, vil blive forstået i denne analysedel. 

Dette kapitel 7 vil tage udgangspunkt i Luhmanns definition af mening, som en intern systemkonstruktion. 

Den fremviste diskursive meningskonstruktion (fra kapitel 6), vil således ikke iagttages, som noget der 

nødvendigvis gør sig gældende i de konkrete virksomheder, men som en betydningsramme, de gør sig 

tilgængelig for organisationssystemerne. Virksomhederne er således ikke tvunget til at internaliserer den 

specielle diskursive meningskonstruktion, men kan derimod selv vælge at lade sig “irritere” af den. 
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Med denne teoretiske sondring på plads, vil følgende nu kort introducere, hvordan denne analysedel 2 vil forstå 

case-virksomhedernes kobling til FN’s verdensmål, hvorefter analysen af første case-virksomhed vil blive 

påbegyndt. 

 

Analysedel 2 vil tage udgangspunkt i to case-virksomheder, der begge har været tilknyttet dansk Industris 

projekt Fra Filantropi til Forretning. Som beskrevet i kapitel 3 er disse case-virksomheder udvalgt, fordi de 

begge arbejder strategiske med FN’s verdensmål og videre vurderes at være relativt langt fremme med at 

implementere dem i deres forretning. Som del af projektet, forpligter virksomhederne sig til at arbejde 

strategisk med FN’s verdensmål. Hos Luhmann kan organisationssystemer ikke styre eller styres af andre 

systemer, men kan derimod indgå strukturelle koblinger til andre systemer (eksempelvis kontrakter), der ikke 

direkte styrer, men som kan “provokere strukturel forandring” (Luhmann, 2018: 328). I analysen forstås 

virksomhedernes deltagelse i projektet som en sådan strukturel kobling, der ikke tvinger dem til at arbejde med 

SDG’erne på en bestemt måde, men som kan provokere de to virksomheder til at arbejde anderledes. Dette er 

således den grundlæggende antagelse for følgende analyse.  

 

Det følgende vil nu undersøge, hvordan de to case-virksomheder, kaffeproducenten Peter Larsen Kaffe og 

arkitektvirksomheden Gehl installerer FN’s klimamål som beslutningspræmis for virksomhedernes 

forretningsmæssige beslutninger, og hvordan organisationerne derigennem begynder at iagttage sig selv og 

deres forretning på en ny måde 

 

7.1. Case: Peter Larsen Kaffe 
Denne analyse har til formål at undersøge, hvordan kaffeproducenten Peter Larsen Kaffe, ved at knytte an til 

FN’s verdensmål, begynder at iagttage dens omverden og den selv på en ny måde. Analyse vil som nævnt 

ovenfor, tage udgangspunkt i Niklas Luhmanns teori om organisationssystemer, som opererer gennem 

beslutninger og beslutningskommunikation. Med udgangspunkt i dette, vil følgende undersøge, hvordan FN’s 

verdensmål installeres som beslutningspræmis i Peter Larsen Kaffe, og dermed begynder at forme 

virksomhedens måde at iagttage og beslutte.  

  

Indledningsvis er det imidlertid relevant med en nærmere introduktion til den situation, som Peter Larsen Kaffe 

befinder sig i, forud for dens besluttning om at arbejde med FN’s verdensmål. Virksomheden står nemlig med 

en udfordring, idet farmerne, der leverer kaffebønner til virksomheden, er økonomisk udfordrede. 

Kaffefarmerne holder primært til i Sydamerikanske- og Afrikanske udviklingslande og er særligt udfordrede 

af klimaforandringer, der ødelægger høsten, samtidig med at prisudviklingen på kaffebønner har været 
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stagneret de sidste 30 år (Bilag 3). Udviklingschef for Peter Larsen Kaffe, Lars Aaen Thøgersen beskriver 

situationen således: 

  

“Alle lande der leverer kaffe er registreret på FN’s liste som højrisikolande. Der er alle mulige 

ustabiliteter socialt, økonomisk, politisk, klimaforandringer osv., som gør, at kaffebranchens brændende 

platform er enorm” (Ibid.). 

  

Mange farmere vælger derfor at sænke kvaliteten, for at kunne producere billigere og mere effektivt, mens 

andre helt dropper kaffeproduktionen og emigrerer til andre lande. Kaffebranchen er derfor, ifølge Lars Aaen 

Thøgersen, på en ”brændende platform”, hvor Peter Larsen Kaffe, er specielt udsat, fordi den lever af at sælge 

kvalitetskaffe, som er et nicheprodukt på global plan og derfor er særlig sårbart (Ibid). Peter Larsen Kaffes er 

derfor, ifølge Lars Aaen Thøgersen nødt til at gøre noget for at hjælpe farmerne, hvis den vil overleve som 

virksomhed (Ibid). 

 

Det iagttages altså, hvordan Peter Larsen Kaffe iagttager en omverden, hvor virksomhedens leverandører af 

kaffebønner (farmerne) udgør en trussel for virksomhedens overlevelse som system. Følgende vil vise, 

hvordan Peter Larsen Kaffe forsøger at håndterer denne eksterne udfordring, ved internaliserer udfordringen 

til et internt anliggende i virksomheden selv. 

  

7.1.1 FN’s verdensmål som beslutningspræmis 
Som beskrevet oven for befinder Peter Larsen Kaffe sig på en ”brændende platform”, hvor den iagttager, at 

dens egen eksistens som organisationssystem er truet af leverandørernes manglende evne til at tjene penge. 

Følgende vil vise, hvordan virksomheden håndtere den udfordring ved at etablere SDG’erne som 

beslutningspræmis for virksomhedens forretningsmæssige beslutninger. 

 

Lars Aaen Thøgersen forklarer at virksomheden, da den beslutter at arbejde med FN’s verdensmålene 

begynder at forstå omverdenen og sig selv på en ny måde. Han fortæller: 

  

“[D]a vi starter ud med Verdensmålene for 2-3 år siden, der handlede det om at få analyseret 

vores business ift. at få lagt et nyt lag ovenpå. At få skabt et visionært løfte, som bygger oven på vores 

forretning ift. at skabe kommerciel forretning, samtidig med at det har en positiv impact på alle typer 

interessenter i vores omverden.” (Bilag 3) 

  

I citatet iagttages det, hvordan Peter Larsen Kaffe med udgangspunkt i SDG’erne begynder at iagttage sig selv 

som en virksomhed, der skal tjene penge, men samtidig har et ansvar for dens omverden. Lars Aaen Thøgersen 
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fortæller, at virksomheden konkret begynder at kigge på, hvordan dens handlinger belaster samfund og miljø 

negativt og hvordan den kan ændre dette for at bidrage mere positivt (Ibid.).  Man kan her argumentere for, at 

Peter Larsen Kaffe ved at koble an til SDG’erne begynder at iagttage sig selv som en organisation, der har 

impact på dens omverden og hvis forretning ikke kun skal være økonomisk rentabelt, men også gavne i en 

bredere samfundskontekst. Lars Aaen Thøgersen uddyber, at SDG’erne kan forstås som “en ny spilleplade” 

virksomheden kan iagttage sig selv og dens omverden ud fra (Ibid.). Det iagttages her, hvordan der synes at 

være en klar overensstemmelse mellem virksomhedens beskrivelse af Verdensmålene og den beskrivelse, der 

gjorde sig gældende på tværs af de tre projekter i diskursanalysen. FN’s verdensmål bliver, så at sige, den 

ramme eller den forskel, som virksomheden iagttager sig selv og omverdenen igennem. 

  

Denne måde at iagttage på, gør sig også gældende i forhold til udfordringen med farmene. Lars Aaen 

Thøgersen fortæller, at virksomheden begynder at kigge på hele værdikæden omkring kaffeproduktionen. Det 

medfører blandt andet, at Peter Larsen Kaffe foretager en materialeanalyse af virksomhedens produktsortiment 

for at se, hvordan de forskellige produkter og deres produktion har negativ impact på miljøet. Lars Aaen 

Thøgersen fortæller: 

  

“Det løfte og den vision vi fandt, da vi analyserede det her (udfordringen med farmerne), og 

der hvor vi kan gøre en stor forskel, det er ved at tage fat i nogle af de affaldsstrømme, som findes i de 

forskellige led [...]. Vi vurderer, at vi kun anvender tre pct. af kaffeplantens ernæringspotentiale, på den måde 

vi bruger kaffen i dag. Her kigger vi på en global udfordring med affald (SDG 12) og ser, at den kan bruges 

til at løse udfordringen hos farmerne. Det føler vi er en win-win situation.” (Ibid.) 

  

Det iagttages her, hvordan Peter Larsen Kaffe begynder at iagttage udfordringen med kaffefarmerne ud fra 

FN’s verdensmål, hvor den udvælger et bestemt Verdensmål (nr. 12) med delmålet om at reducerer affald, 

som vurderes at være relevant. Man kan her argumentere for, at omverdenens udfordringer føres ind i systemet, 

og nu optræder, som en organisatorisk mulighed, for at have positiv impact til verdensmålene. Der konstrueres 

således et problem1 ←→ problem2 konstruktion, hvor løsningen af et bredere samfundsproblem bliver til 

løsningen på farmernes økonomiske problem. I denne konstruktion, kan virksomheden nu tage hånd om 

omverdenens (farmernes) udfordringer, fordi disse bliver koblet sammen med virksomhedens arbejde for at 

løse et større verdensmål. 

Lars Aaen Thøgersen fortæller, hvordan virksomheden begynder at arbejde med Verdensmål nr. 12 som et 

forretningsstrategisk udgangspunkt og blandt andet nedsætter en konkret målsætning om at eliminere al spild 

relateret til kaffeplanten (Bilag 3). 
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Man kan her argumentere for, at SDG’erne begynder at tage form af en beslutningspræmis, idet virksomhedens 

iagttagelse af omverden, valg af konkret SDG og efterfølgende målsætning om at eliminere spild, alle refererer 

tilbage til SDG’erne som et beslutningskriterie. Ifølge Luhmann er en beslutning altid et valg mellem 

alternativer (Luhmann, 2018). Beslutningspræmisser kan således ikke fastsætte fremtidige beslutninger, men 

derimod fokusere beslutningskommunikationen ved at indikere den forskel, og dermed hvilke alternativer, 

fremtidige beslutninger legitimt kan besluttes ud fra (Ibid.). Man kan her argumentere for, at SDG’erne netop 

tager form af en beslutningspræmis, fordi beslutningsmulighederne fokuseres til at være et spørgsmål om at 

løse konkrete Verdensmål og ikke, for eksempel, at presse farmerne hårdere eller selv begynde dens egen 

kaffeproduktion. Valget af et konkret verdensmål eller delmål, indikerer således et fravalg af alle andre 

Verdensmål (og delmål), som den kunne have valgt, og ekskludere samtidig alle andre muligheder, som ikke 

hører ind under FN’s verdensmål.  

Når virksomheden iagttager dens omverdenen gennem Verdensmålenes distinktion om impact, bliver alle 

udfordringer, så at sige, til et internt spørgsmål om at udvælge konkrete SDG’er – hvor den kan gøre en særlig 

forskel – blandt alle de andre Verdensmål. Hermed reduceres omverdens kompleksitet i en sådan grad, at den 

kan internaliseres i virksomheden egne operationer (Luhmann, 2018). 

 

Verdensmålene begrænser dermed virksomhedens muligheder for at tage forretningsmæssige beslutninger – 

idet en beslutning altid skal være inden for rammen af FN’s verdensmål – men repræsenterer samtidig en 

selektion, der fravælger alle andre alternativer. FN’s verdensmål bliver altså en styrende præmis for, hvordan 

virksomheden kan iagttage omverdenen og tage forretningsmæssige beslutninger. 

  

 

Ovenstående har vist, hvordan Peter Larsen Kaffe begynder at iagttage og beslutte med reference til FN’s 

verdensmål som beslutningspræmis. Virksomheden skal nu ikke kun tjene penge, men også have positiv 

impact på dens omverden. Med udgangspunkt i Verdensmålene begynder den nu at iagttage kaffefarmernes 

udfordring ud fra hvilket verdensmål den passer indenfor, og trækker dermed problemstilling ind i systemet 

selv, ved at beslutte om konkrete målsætninger for at løse problemet. SDG’erne bliver her en præmis for, 

hvordan virksomheden kan iagttage omverdenen og dens problemer, men også for, hvordan den selv kan 

operere og udvikle dens forretningen. 

Følgende vil undersøge, hvordan SDG’erne som beslutningspræmis former virksomhedens mulighed for at 

udvikle dens forretning, og hvordan det påvirke virksomheden rolle. 

 

7.1.2. Virksomhedens rolle 
Analysen her indtil nu vist, hvordan FN’s verdensmål trækkes ind i virksomheden og installeres som en 

beslutningspræmis, der former virksomhedens mulighed for at tage forretningsmæssige beslutninger. Peter 
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Larsen Kaffe må nu lave forretning, der ikke alene er økonomisk rentabelt for virksomheden, men også har 

positiv impact på farmerne i dens omverden. Følgende vil vise, hvordan Peter Larsen Kaffe med udgangspunkt 

i FN’s verdensmål begynder at indgå i nye partnerskaber og forretningsudviklingsprojekter, der sætter 

sondringen mellem system og omverden på spil. For at illustrere dette, vil analysen fremhæve to konkrete 

eksempler, der på hver deres måde viser, hvordan virksomheden udvikler dens forretning i relation til dens 

nye målsætning om at eliminere affald i dens værdikæde. 

  

1) Det første eksempel er initiativet Next Generation Coffee, som tager udgangspunkt i problematikken med 

farmerne. Initiativet er et samarbejde mellem Peter Larsen Kaffe, Just Fair, Danida, samt universiteter og 

kaffefarmere i Kenya, hvor en stor del af virksomhedens kaffe kommer fra. Formålet med samarbejdet er at 

hjælpe farmerne til at optimere udbyttet af kaffeplanten. Gennem uddannelse og træning i anvendelse af nye 

teknologier er kaffefarmernes indtjening steget med gennemsnitligt 200 procent, og udbyttet fra kaffetræet er 

forbedret med 300 procent (Peter Larsen Kaffe, Ansvarlighed: Next Generation Coffee).  

  

Det iagttages her, et paradoksal forhold mellem Peter Larsen Kaffe som system og farmerne i deres omverden, 

hvor virksomheden nu begynder at operere på farmernes præmisser for at redde dens egen forretning. Hvor 

forholdet mellem Peter Larsen Kaffe og farmerne tidligere var et klassisk leverandør-producentforhold (hvor 

virksomheden var importør af farmernes kaffebønner), bliver Peter Larsen kaffe nu også leverandør af en 

ydelse i form af rådgivning og træning. Peter Larsen Kaffe begynder altså nu at arbejde med optimering af 

farmernes forretning, med det formål, at sikre virksomhedens egen mulighed for at kunne importere 

kaffebønner og dermed kunne fortsætte med at producere kaffe. Forholdet mellem kunde og leverandør vendes 

altså om, men er også samtidig den samme. Denne konstruktion er paradoksal, fordi det nu bliver uklart, 

hvornår farmerne iagttages at være en del af omverdenen (som leverandører), og hvornår de er en del af 

systemet egne operationer (som kunde for rådgivning). Omverdenen opstår altså på indersiden af systemets 

egen grænse, men er samtidig også en del af dens omverden. Dette kan illustreres således: 

 

  

 

Peter Larsen Kaffe begynder altså på baggrund af arbejdet med Verdensmålene og dens efterfølgende 

målsætning om at reducere affald i kaffeproduktionen, at påtage sig en rolle som en organisation, der skal 
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hjælpe til at optimere og effektiviserer kaffefarmernes produktion. Hermed skaber den sig ikke blot en 

selvbeskrivelse som kaffeproducent, men tager nu også en ny rolle, som en der optimerer kaffefarmernes 

produktion, således, at den kan opretholde dens identitet som kaffeproducent. Den producere med andre ord 

et nyt selvbeskrivelse, for samtidig at kunne opretholde dens tidligere selvbeskrivelse som organisation. Vi ser 

altså, at Peter Larsen Kaffe med udgangspunkt i FN’s verdensmål begynder at hjælpe dens leverandører med 

at få en rentabel forretning, for på den måde, at fremtidssikre dens egen forretning. 

 

2) Det andet eksempel tager udgangspunkt i et partnerskab mellem Peter Larsen Kaffes og upcycling-

virksomheden Kaffe Bueno. Dette eksempel har til formål at illustrere, hvordan virksomheden, med 

udgangspunkt i målsætningen om affaldsreduktion, begynder at udvikle nye forretningskoncepter i 

partnerskab med andre organisationer. Partnerskabet med Kaffe Bueno har til formål at omdanne brugt 

kaffegrums til sæbe, og fungerer konkret sådan, at Peter Larsen Kaffe henter brugt kaffegrums hos dens kunder 

(caféer, restauranter etc.), som Kaffe Bueno så forædler og omdanner til sæbe, der kan sælges til privatpersoner 

og andre organisationer. Partnerskabet har blandt andet samarbejdet med musikfestivalen SMUKFEST, hvor 

al kaffe fra festivalen blev genanvendt til sæbe (Kaffe Bueno, 2019). 

 

Vi ser i eksemplet, hvordan beslutningen om at reducere affald ikke længere kun handler om at hjælpe farmerne 

med at optimere deres produktion, men at det også bliver til en mulighed for at udvikle nye produkter. Lars 

Aaen Thøgersen fortæller, at virksomheden med beslutningen om at arbejde SDG nr. 12, samtidig får et nyt 

kerneprodukt: 

 

“I den her process fandt vi frem til, at vores kerneprodukt måske ikke er en lille bønne, men 

nærmere biomassen, som bønnen er skabt af. Det vil sige, kan vi udnytte planten? Kan vi udnytte frugtkødet? 

Kan vi udnytte grumsen?“ (Bilag 3) 

 

Hvor beslutningen om at installere SDG’erne som beslutningspræmis, tidligere havde til formål at reducere 

omverdenens kompleksitet (og dermed gøre den tilgængelig for beslutninger internt i systemet), iagttages det 

nu, hvordan den opstår som en mulighed for at udvikle nye produkter, der ligger uden for virksomhedens 

tidligere produktsortiment. Hermed øges kompleksiteten i systemet, da den ikke længere tager udgangspunkt 

i kaffebønnen, men nu kan arbejde med at udvikle nye produkter og forretningsområder med udgangspunkt i 

hele kaffeplanten. Med rykket i fokus fra kaffebønne til kaffeplante, øges valget af alternative produkter og 

forretningsområder, som virksomheden kan beslutte at arbejde med. Dette betyder imidlertid også, at 

virksomhedens selvbillede konstant er til revurdering. I eksemplet med Kaffe Bueno iagttages det eksempelvis, 

hvordan virksomheden ikke længere kun indtager rollen af kaffeproducent, der sælger kaffe til caféer og 

restauranter, men nu også indtager rollen som en, der henter og håndterer kundernes kaffegrums, og samtidig 
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også indtager en tredje rolle som leverandør til Kaffe Buenos sæbeproduktion. Vi ser altså, hvordan 

virksomheden konstruktion af sig selv som system kompliceres, når den begynder at forretningsudvikle med 

udgangspunkt i FN’s verdensmål. Den indtager nu ikke kun rollen som kaffeproducent, men også rollen som 

leverandør til sæbeproduktion og som en, der håndterer og recycler kafferester.  

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål begynder Peter Larsen Kaffe altså nu at iagttage dens egen forretning 

på en ny måde – med udgangspunkt i hele kaffeplanten – hvilket åbner for nye innovative forretningsområder, 

men samtidig sætter virksomhedens rolle som kaffeproducent på spil.  

 

  

  

7.1.3. Afrunding 
Vi har nu set, hvordan Peter Larsen Kaffe ved at knytte an til FN’s verdensmål begynder at iagttage dens 

omverden ud fra SDG’erne. I denne iagttagelse bliver udfordringer i omverdenen til en forretningsmulighed 

internt i organisationen. FN’s verdensmål optræder her som en præmis, for hvordan virksomheden kan iagttage 

problemer og hvordan den kan foretage fremtidige beslutning. Når virksomheden installerer SDG’erne som 

beslutningspræmis reduceres omverdens udfordringer til et spørgsmål om at reducere affald fra 

kaffeproduktionen, hvilket imidlertid øger systemets interne kompleksitet. Der opstår nu bred horisont af 

beslutningsalternativer, som virksomheden må forholde sig til og beslutte om. I det første eksempel så vi, at 

dette resulterede i et paradoksalt forhold til mellem virksomheden og farmerne, hvor den på ene side, fortsat 

indtager rollen som kunde der købe kaffebønner, men på den anden side indtager rollen som en, der skal hjælpe 

selv samme farmere med at udvikle og optimere deres forretning. Hermed nedbrydes grænsen mellem Peter 

Larsen Kaffe som system, og farmerne i dens omverden, da farmerne nu både er et internt anliggende for 

virksomheden (idet den skal hjælpe dem med at producere), men samtidig også tilhører virksomhedens 

omverden.  

I det andet eksempel så vi, hvordan beslutningen om at reducere kaffeaffald medfører et skift i fokus fra 

kaffebønnen til kaffeplanten som virksomhedens nye kerneprodukt. Med dette skift øges antallet af potentielle 

produkter, som virksomheden kan beslutte at arbejde med, hvilket videre resulterede i konstruktionen af en 

kompleks selvbeskrivelse, hvor virksomheden nu både indtager rollen som kaffeproducent, leverandør til 

sæbeproduktion og som en, der håndtere café- og restaurationsbranchens kafferester.  

Eksemplerne viser således, at Peter Larsen Kaffe ved at knytte an til FN’s verdensmål begynder at udvikle nye 

produkter og forretningsområder, der tager udgangspunkt i virksomhedens egen sociale ansvarlighed. Dette 

rykker imidlertid ved virksomhedens traditionelle måde at arbejde og forstå forholdet mellem system og 

omverden. Den begynder nu, at konstruerer sig selv som en virksomhed, der kan indtage flere forskellige roller 

i værdikæden, og dermed kan indgå i nye relationer med både leverandører, kunder og andre virksomheder.  
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Kapitel 7.1, har nu vist, hvordan koblingen til FN’s verdensmål påvirker Peter Larsen Kaffes måde at operere 

og forretningsudvikle. Følgende vil vise, hvordan FN’s verdensmål ligeledes installeres som 

beslutningspræmis i den anden case-virksomhed, Gehl, med et markant anderledes resultat end hos Peter 

Larsen Kaffe.  

  

 

7.2. Case: Gehl 
Analysen har til formål at undersøge, hvordan arkitektvirksomheden Gehl ved at knytte an til FN’s verdensmål, 

begynder at iagttage sig selv og dens rolle anderledes. Ligesom i analysen af Peter Larsen Kaffe, vil analysen 

anvende Niklas Luhmanns teori om organisationer som sociale systemer, der opererer gennem beslutninger og 

beslutningskommunikation, til at iagttage, hvordan Gehl konstruerer en omverden og derigennem skaber sig 

selv som system.  

  

Indledningsvis er det, ligesom i den første case, fundet relevant med en kort introduktion til Gehl baggrund for 

at arbejde med FN’s verdensmål. Som beskrevet i kapitel 5.6 (Case-præsentation) er Gehl en arkitekt- og 

rådgivningsvirksomhed, der arbejder med byudvikling og strategisk planlægning. Virksomhedens tilgang til 

arkitektur tager udgangspunkt i den danske arkitekt Jan Gehls specielle fokus på menneskelig adfærd i byen. 

Helle Søholt, der er founder og CEO for Gehl fortæller, at virksomheden netop derfor er drevet af en stærk 

vision om at designe byer med mennesket i centrum. Dette er ifølge Helle grunden til at virksomheden i 2017 

går ind i projektet. Hun forklarer: 

  

”Vores mission har siden starten været “making cities for people” eller “at bygge byer for 

mennesker” og den har været en form for pejlemærke for alle i organisationen [...]. Her var verdensmålene 

en naturlig udvikling i forhold til den måde vi gerne vil arbejde fremadrettet” (Bilag 4). 

  

Verdensmålene iagttages altså at spille naturligt ind til virksomhedens mission, og Helle fortæller videre, at 

virksomheden netop valgte FN’s verdensmål, fordi de tegner en fælles retning for verden og dermed også er 

en indikation på, hvad Gehl skal kunne tilbyde i fremtiden (Ibid.). Videre mener hun, at Verdensmålene 

tilbyder et fælles sprog, som kan hjælpe virksomheden at forstå sig selv på markedet og tale sig selv ind i de 

udfordringer, som dens kunder står med (Ibid.). Verdensmålene tilbyder altså i Helles egne ord “en 

spilleplade”, hvor virksomhed og kunde kan tale sammen og få en fælles forståelse af de udfordringer, som 

byerne står overfor (Ibid.).  
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7.2.1. FN’s verdensmål som beslutningspræmis 
Analysen har nu introduceret case-virksomheden Gehl og belyst hvordan den begyndte at arbejde med FN’s 

verdensmål. Modsat Peter Larsen Kaffe, beskriver den ikke en situation, hvor den er truet på dens eksistens, 

men derimod dens indre mission som motivation for at arbejde med SDG’erne.  

Følgende vil nu vise, hvordan Verdensmålene installeres som beslutningspræmis for virksomheden og dermed 

former muligheden for at foretage fremtidige forretningsmæssige beslutninger. Helle Søholt forklarer her, 

hvordan virksomheden i lyset af FN’s verdensmål begynder at iagttage en omverden, der er præget af nogle 

store grundlæggende udfordringer. Helle fortæller: 

  

“Da vi startede med at arbejde med SDG’erne, så begyndte vi at tænke, hvordan vi skal bidrage 

til at løse nogle af de store udfordringer, som byerne står overfor og som ligger ud over det enkelte projekt. 

Hvor kan vi som virksomhed have den største impact?” (Bilag 4) 

  

Ligesom hos Peter Larsen Kaffe, iagttages det i citatet, hvordan Gehl med udgangspunkt i SDG’erne begynder 

at iagttage omverdenen som et sted med store overordnede udfordringer, og virksomheden som en 

organisation, der kan have et reelt impact i denne omverden. Helle Søholt fortæller, at virksomheden internt 

begynder at analysere dens forretningsmodel og hvordan dens måde at tjene penge på, hænger sammen med 

den impact virksomheden rent faktisk har, i de byer den arbejder med. Virksomheden stiller samtidig 

spørgsmålstegn ved dens mission om at bygge byer for mennesker, som har været dens grundsten siden 

etableringen for 20 år siden (Ibid.). Helle forklarer: 

  

“Da vi kiggede på os selv ud fra Verdensmålene, kunne vi hurtigt se, at vi ikke kun skulle være 

eksperter på SDG nummer 11 (bæredygtige byer & communities). Det var der vi startede ud, men jo mere vi 

satte os ind i det, følte vi, at vores mission “making cities for people” lige så meget handlede om SDG nummer 

3 om Health and Wellbeing og SDG 10 om Social Equality. Det var nogle pejlemærker, hvor vi gennem vores 

arbejde følte, at vi kunne have en særlig impact” (Ibid.) 

  

Det iagttages her, hvordan Gehl ved at knytte an til FN’s verdensmål internaliserer omverdenens udfordringer, 

og konstruerer sig selv som en, der kan løse omverdenens udfordringer, ved at identificerer konkrete SDG’er 

som den kan arbejde på at løse. Modsat Peter Larsen Kaffe er det dog ikke en konkret udfordring i omverdenen, 

der formes i iagttagelsen, men derimod hele virksomhedens grundlæggende mission og identitet. Den begynder 

nu, at konkretiserer dens mission i udvalgte SDG’er, som den vurderer, at den kan have positiv impact på. 

Helle fortæller, at virksomheden beslutter at nedsætte 3 konkrete 2030-mål, der relaterer til henholdsvis SDG 

3 om sundhed og trivsel, SDG 10 social lighed og SDG 11 om bæredygtige byer (Bilag 5). Med udgangspunkt 

i den nye målsætning beslutter virksomheden samtidig at droppe den klassiske årsplan, fordi det ifølge Helle 
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ikke er muligt at arbejde med faste planer, når virksomhedens mål løber langt ud i fremtiden. I stedet begynder 

virksomheden at arbejde med løbende planlægning, som gør virksomheden mere mobil i forhold til de 

langsigtede mål. Hun forklarer: 

  

“Vi er gået fra strategi til strategizing. Det vil sige, at hvor vi tidligere lagde en plan for året, 

hvor vi var ret præcise med, hvad vi skulle nå inden for det enkelte kvartal osv., så arbejder vi nu sådan, at vi 

planlægger fra måned til måned og projekt til projekt.” (Bilag 4) 

  

Det iagttages her, hvordan SDG’erne tager form af en beslutningspræmis for virksomhedens måde at iagttage 

og beslutte. Virksomhedens mission bliver nu til en konkret 2030-målsætninger, der refererer tilbage til 

SDG’erne som et beslutningskriterie. SDG’erne former imidlertid ikke blot beslutningen om hvilke kriterier, 

der skal gøre sig gældende for fremtidige forretningsmæssige beslutninger, men samtidig også en beslutning 

om at lave løbende beslutninger. Virksomheden skal nu løbende vurdere, hvordan det enkelte projekt spiller 

ind til det langsigtede målsætning og løbende tage beslutninger om det konkrete projekter ud fra et langsigtet 

perspektiv. Samtidig bliver forløsningen af det langsigtede mål et spørgsmål om, hvordan der løbende besluttes 

om enkelte projekter, fordi de langsigtede mål kun kan realiseres gennem de enkelte projekter. Der sker altså 

et skred i tidsperspektivet, hvor virksomheden i de konkrete projekter skal tage kortsigtede beslutninger ud fra 

en langsigtet strategisk målsætning, men hvor den langsigtede strategiske målsætning samtidig afhænger af de 

kortsigtede beslutninger. Der konstruereres her en paradoksal beslutningskonstruktion, hvor beslutningen på 

den ene side skal være kortsigtet, idet der skal foretages konkrete her-og-nu beslutninger om hvorvidt et projekt 

skal tages ind og hvordan den skal forløbe, men samtidig langsigtede, fordi det skal spille ind til virksomhedens 

2030-mål. Dette paradoks kan illustreres således: 

 

 
 

Vi har nu set, hvordan FN’s verdensmål installeres som beslutningspræmis for Gehls måde at iagttage og 

beslutte på. Virksomheden beslutter blandt andet at nedsætte en konkret langsigtet målsætning, som projekter 

løbende skal planlægges og vurderes ud fra.  SDG’erne bliver altså ikke blot installeret som præmis for 
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fremtidige beslutninger, men også som en beslutning om at tage løbende beslutninger. Dette skaber en 

paradoksal beslutningskonstruktion, fordi organisationen nu løbende skal tage kortsigtede beslutninger, der 

relaterer til de enkelte projekter. Disse beslutninger skal dog samtidig være langsigtede og kigger ud over det 

enkelte projekt.  

Følgende vil vise, hvordan virksomheden bliver opmærksom på dette beslutningsparadoks og forsøger at løse 

til ved at forskyde det ud i organisationen.  

 

 

7.2.2. Virksomhedens rolle 
Analysen har nu vist, hvordan Gehl installerer FN’s verdensmål som en beslutningspræmis for ikke bare 

fremtidige beslutninger, men også som en beslutning om løbende at beslutte. Dette skaber et 

beslutningsparadoks, fordi virksomheden nu løbende skal tage kortsigtede beslutninger, der relaterer til 

virksomhedens langsigtede målsætning, men samme beslutning altid også skal være kortsigtede i forhold til 

de enkelte projekter. Følgende vil nu vise, hvordan virksomheden forsøger at håndtere denne paradoksale 

beslutningskonstellation.  

 

Som vi har set, må Gehl med SDG’erne som beslutningspræmis nu ikke kun tage forretningsmæssige 

beslutninger ud fra økonomiske forudsætningen, men skal nu også forholde sig til, hvordan de enkelte projekter 

spiller ind til deres langsigtede SDG-målsætninger. De enkelte projekter bliver således også organisationens 

mulighed for at opfylde dens langsigtede mål. Virksomheden kan imidlertid kun udleve dens langsigtede 

målsætninger gennem succesfulde færdiggjorte projekter Dette præsenterer, ifølge Helle Søholt, en udfordring 

for virksomheden, fordi kunderne ofte går til projekterne med andre og mere økonomiske målsætninger. Det 

kan for eksempel være kommuner, der har et givent budget, som de skal holde sig inden for eller private 

bygherrer, der fokuserer på at holde omkostningerne så lave som muligt, for at sikre en større indtjening (Bilag 

4). Det betyder, at projekterne kan svinge meget i format og mål, men også at der løbende i projekterne må 

tages beslutninger om eksempelvis valg af materialer, hvor forholdet mellem bæredygtighed og pris ofte kan 

skabe knaster i samarbejdet. Dette præsenterer, ifølge Helle Søholt, en ledelsesmæssig udfordring, fordi 

beslutningerne bliver så projektspecifikke, at de ikke kan foretages på et overordnet ledelsesstrategisk niveau 

(Ibid.). I stedet bliver det de ansvarlige projektledere, der må tage beslutninger i de enkelte projekter, og 

vurdere projektet i forhold til den langsigtede målsætning.  

 

Vi ser altså, hvordan beslutningsparadokset kompliceres yderligere i mødet med kunderne. Det er nu ikke blot 

et spørgsmål om, hvilke projekter virksomheden skal tage ind, og hvordan disse overordnet skal drives, men 

også et spørgsmål om mere lavpraktiske beslutninger i forhold til den daglige udvikling af projektet. For at 

håndtere denne udfordring uddifferentieres beslutningsansvaret til de enkelte projektansvarlige medarbejdere, 
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der nu løbende skal tage stilling til projektet ud fra Gehls langsigtede bæredygtighedsmål, men samtidig være 

åbne overfor kundernes prioriteter, og løbende indgå kompromisser, der muliggøre, at projektet kan fortsætte. 

Medarbejderne skal, så at sige, gå til projekterne med en vis form for pragmatisme, for at kunne bringe 

projekterne videre. Samtidig kan de ikke være for pragmatisk, da det i givet fald ville betyde, at projektet ikke 

hjælper virksomheden med at nå dens langsigtede mål. Dette dilemma forklarer Helle Søholt således:   

 

“Vi kan ikke være så idealistiske, at vi ikke bringer verden videre. Man kan godt være 

idealistisk, men hvis man vil gennemføre noget i verden, så bliver man nødt til at indgå nogle kompromisser. 

For at få ting gennemført må man være pragmatisk. Der har vi opfundet et begreb vi kalder pragmatic 

idealists. Fordi vi har været nødt til at finde et begreb, der kan gøre det okay, at være pragmatisk“ (Ibid.) 

 

Det iagttages i citatet, hvordan virksomheden er klar over dens paradoksale beslutningssituation, og forsøger 

at løse det, ved at konstruerer et begreb om pragmatic idealists, der kan absorbere paradokset og gøre 

situationen håndterbar for medarbejderne. Man kan imidlertid argumentere for, at begrebet i sig selv er 

paradoksalt, fordi det stiller medarbejderne i en rolle, hvor de løbende skal oscillere mellem at være idealistiske 

(så projektet spiller ind til de langsigtede mål), men samtidig pragmatisk i den forstand, at projektet kan 

fortsætte. Medarbejderen får hermed en paradoksal rolle, idet han skal være idealistisk ved at stå fast på 

projektet bæredygtighed, men samtidig idealistisk ved at være pragmatisk og dermed gå på kompromis med 

selvsamme bæredygtighed, for at sikre at projektet kan fortsætte. Medarbejderens rolle kan illustreres således: 

 

 
 

Vi ser altså, hvordan medarbejderen for at agere idealistisk, løbende må forholde sig og vælge 

mellem at være idealistisk og pragmatisk. Man kan her diskutere, om medarbejdere ikke altid har 

skulle agere i et spænd mellem virksomhedens interesser og kundernes ønsker? Eksempelvis kan 

man argumentere for, at en arkitektonisk udviklingsproces altid må være en forhandling mellem pris 

og kvalitet. Helle Søholt argumenterer imidlertid for, at den store forskel ligger i den strategiske viden, 

som medarbejderne forventes at have (Bilag 4). Hvor man tidligere arbejdede med klassiske 
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salgsmål, der måske rakte ét år ud i fremtiden, så skal medarbejderen nu forholde sig til en meget 

længere tidsramme og nogle mere abstrakt strategiske mål. Samtidig forklarer Helle Søholt, at 

medarbejderne i stigende grad skal have kompetencerne til at trække viden ind udefra:  

 

“(Medarbejderne) skal både have en større viden, men måske mest af alt, have en 

evnen til at facilitere [...]. I en traditionel projektorganisation har du nogle project managers, der kan 

levere et bestemt projekt inden for en bestemt tidsplan. I højere og højere grad skal vores 

projektledere kunne navigere, facilitere og hjælpe med at få den rigtige ekspertise ind på de rigtige 

tidspunkter i et projekt. Det kan være eksterne såvel som interne kompetencer.“ (Bilag 4). 

 

Det iagttages her, hvordan projektlederne ikke kun skal kunne beslutte mellem at være idealistisk 

og pragmatisk, men også samtidig skal være i stand til at bringe den rigtige viden på banen (også 

fra uden for organisationen), for at sikre, at projekterne lever mest muligt op til virksomhedens 

langsigtede mål.  

Man kan her argumentere for, at forskellen mellem system og omverden nedbrydes i medarbejderen 

oscillering mellem idealisme og pragmatik, idet han nu skal forholde sig til fagligheder både inden 

og udenfor organisationen. Der sker så at sige en opløsning af, hvem der kan betegnes som 

værende inden og uden for systemet. Eksterne eksperter kan således opstå på indersiden af 

systemet, hvis det vurderes relevant i forhold til virksomhedens langsigtede mål. Med 

virksomhedens uddifferentiering af beslutningskraften til medarbejderne sker der altså en opløsning 

af forskellen mellem system og omverden, fordi omverdenen nu kan trækkes ind i organisationens 

beslutningsoperationer og gøres til en del af virksomhedens beslutningsprocess i det enkelte 

projekter. Vi ser så at sige, at virksomhedens omverden gøres til en del af den videnskompetence, 

som virksomheden sælger.   

 

Forholdet mellem system og omverden kan illustreres således: 
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7.2.3 Afrunding 
Ovenstående har vist, hvordan Gehl ved at knytte an til FN’s verdensmål installerer SDG’erne som en 

beslutningspræmis, der danner ramme for, hvordan virksomheden kan beslutte og sætte konkrete langsigtede 

målsætninger. Denne beslutning bliver imidlertid også en beslutning om at lave løbende beslutninger i forhold 

til de enkelte projekter. Der opstår her en paradoksal beslutningskonstruktion, hvor virksomheden på den ene 

side må foretage kortsigtede beslutninger omkring projekter ud fra et langsigtet perspektiv, men hvor de 

langsigtede mål samtidig afhænger af de konkrete kortsigtede beslutninger, der får projekterne til at kører 

videre. Virksomhedens målsætning bliver, så at sige, afhængig af projekternes gennemførelse, hvilket 

imidlertid skaber en ny udfordring, idet virksomhedens kunder ofte har kompromitterende eller direkte 

modsatrettede målsætninger til projekterne. Virksomheden må nu indgå i projekter og løbende foretage 

beslutninger, der både tager højde for Gehls egne langsigtede mål, men samtidig også for kundernes 

forventninger, for at sikre projekternes videreførsel. Denne udfordring kan imidlertid ikke håndteres fra 

strategisk ledelsesniveau, hvorfor beslutningskraften uddifferentieres i systemet til medarbejderne, der nu må 

tage konkrete beslutninger. Virksomheden opfinder her et begreb om pragmatic idealists, der skal 

afparadoksere paradokset og gøre medarbejderne i stand til at foretage konkrete beslutninger. Begrebet er dog 

imidlertid selv paradoksalt, og stiller nu medarbejderne i en rolle, hvor de skal oscillere mellem at være 

idealistisk i bestræbelsen på at opnå virksomhedens langsigtede målsætning, men samtidig pragmatisk, således 

at det enkelte projekt kan videreføres, så virksomhedens langsigtede mål kan opnås. I denne 

beslutningskonstruktion opløses forskellen mellem system og omverden, fordi projektlederne skal nu skal 

kunne bringe eksterne ekspert på banen, hvis det vurderes, at det vil styrke de langsigtede mål. Der konstruerer 

således en situation, hvor omverdenen kan bringes i spil, i et forsøg på at opfylde Gehls interne målsætning. 

Dermed optræder omverdenen både inden og uden for systemet.  

 

7.3 Delkonklusion 
Analysen har vist, hvordan de to case-virksomheder, Peter Larsen Kaffe og Gehl, på hver deres måde knytter 

an til FN’s verdensmål og installerer SDG’erne som en beslutningspræmis for fremtidige 

forretningsbeslutninger.  

 

I kapitel 7.1 ser vi, hvordan Peter Larsen Kaffe ved at installere FN’s verdensmål som beslutningspræmis for 

fremtidige beslutning, begynder at iagttage kaffefarmernes økonomiske problemer i dens omverden, som et 

spørgsmål om at reducere spild i kaffeproduktionen. Virksomheden beslutter at arbejde med SDG 12 og målet 

om at reducere alt spild relateret til kaffeplanten. Dette betyder, at virksomhedens iagttagelse af dens 
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kerneprodukt ændres, så det ikke længere kun er kaffebønnen, men i stedet hele kaffeplanten og dens 

næringsindhold, som bliver virksomhedens kerneforretning. Dette skift betyder, at virksomheden nu kan 

beslutte mellem en lang række nye alternative produkter- og forretningskoncepter, som den kan udvikle til nye 

forretningsgrene. Med udgangspunkt i denne nye komplekse ramme af forretningsmuligheder, ændres dens 

iagttagelse af system/omverden, hvor virksomheden begynder at indtræde i nye relationer til dens omverden. 

I første eksempel ser vi, et paradoksalt samarbejde med kaffefarmerne, hvor Peter Larsen Kaffe både forbliver 

importør af farmernes kaffebønner, men samtidig påtager sig ansvaret for at hjælpe farmerne med at 

effektiviserer og udvikle deres forretning.  

I analysens andet eksempel ser vi, hvordan Peter Larsen Kaffe – i kraft af det styrkede fokus på at reducere 

spild - indgår et samarbejde med upcycling-virksomheden Kaffe Bueno, om at udvikle et nyt sæbeprodukt af 

det brugte kaffegrums. I dette partnerskab forskydes Peter Larsen Kaffes rolle igen, da de nu både bliver 

kaffeproducent til dens kunder (restauranter og caféer), ansvarlig for håndtering af affald ved at indsamle 

kundernes brugte kaffegrums og leverandør af kaffegrums til Kaffe Buenos sæbeproduktion.  

Analysen af Peter Larsen Kaffe viser således, hvordan virksomheden ved at knytte an til FN’s verdensmål 

begynder at iagttage omverdenen og den selv anderledes. Peter Larsen Kaffe forstår nu dens egen forretning i 

lyset af SDG’erne, hvilket betyder, at den ændrer sit kerneprodukt, og dermed begynder at forretningsudvikle 

på en ny måde. Denne nye tilgang til forretningsudvikling betyder imidlertid, at virksomheden identitet som 

kaffeproducent sættes på spil, da den nu skal kunne håndtere mange forskellige roller for at forløse det nye 

forretningspotentiale. 

 

I Kapitel 7.2 ser vi, hvordan Gehl ligeledes beslutter at arbejde med SDG’erne som en beslutningspræmis. 

Virksomheden begynder nu at iagttage dens egen mission ud fra SDG’erne, og fastsætter konkrete 2030-

målsætninger, som bliver styrende for hvilke projekter, som virksomheden kan gå ind i. SDG’erne installeres 

således som et strategisk styringsværktøj, der modsat Peter Larsen Kaffe, ikke har til formål at finde nye 

forretningsgange, men i stedet strukturere virksomhedens beslutninger om, hvilke projekter den kan arbejde 

med og hvilke den må afvise. Der opstår her en paradoksal beslutningskonstruktion, hvor virksomheden må 

foretage kortsigtede beslutninger omkring projekter ud fra et langsigtet perspektiv, men samtidig også må 

tænke kortsigtet for at sikre at projekterne færdiggøres, så virksomheden kan opnå dens langsigtede mål. 

Beslutningsansvaret forskydes her til projektlederne, som nu løbende må oscillere mellem at være idealistisk 

i forhold til virksomhedens langsigtede mål og være pragmatisk, for at projekterne kan fortsætte. For at 

håndtere dette paradoks opfinder Gehl et begreb om pragmatic idealists, der skal afparadoksere paradokset og 

gøre medarbejderne i stand til at foretage konkrete beslutninger. Dette begrebet er dog selv paradoksalt, og 

stiller nu medarbejderne i en rolle, hvor de ikke bare skal oscillere mellem at være idealistisk og pragmatisk, 

men nu også skal inddrage ekstern ekspertise, når det kan styrke projektet i forhold til Gehls Langsigtede mål. 
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I denne beslutningskonstruktion opløses forskellen mellem system og omverden, fordi eksterne eksperter nu 

bliver en del af Gehl arbejde for at opnå virksomhedens interne 2030-målsætning.  

Analysen af Gehl viser således, virksomheden ved at knytte an til FN’s verdensmål begynder at iagttage og 

præcisere dens mission og identitet som organisation ud fra SDG’erne. Verdensmålene bliver her et strategisk 

styringsværktøj, der har til formål at strukturere virksomhedens beslutninger omkring hvilke projekter den skal 

arbejde med. Dette sætter imidlertid medarbejdernes rolle på spil, da beslutningsansvaret uddifferentieres til 

projektlederne, der nu forventes både at være idealistisk ved at stå fast på virksomhedens langsigtede mål, men 

samtidig idealistisk ved at være pragmatisk og få projekterne gennemført.  

 

Ovenstående har således vist, hvordan SDG’erne på forskellig vis tager form af et forretningsstrategisk 

værktøj, som henholdsvis en måde at forretningsudvikle (Peter Larsen Kaffe), og som en måde at strukturere 

interne identitet og mission. 

 

 

8. Diskussion 
Vi har nu set, hvordan der konstrueres en ny diskursiv udvikling, hvor socialt ansvar gennem FN’s verdensmål, 

tager form af en ny økonomisk mulighed for danske virksomheder. Det er videre blevet vist, hvordan to 

organisationer, henholdsvis kaffeproducenten Peter Larsen Kaffe og arkitektvirksomheden Gehl begynder at 

beslutte og operere på en ny måde i lyset af SDG’erne. Følgende vil nu sammenligne specialets 

fremanalyserede resultater med den centrale kritik af CSR-begrebet fra Wayne Visser, som blev introduceret 

i Kapital 1.2. Dette kapital har til formål at diskutere, hvordan den nye forståelse af socialt ansvar henholdsvis 

imødekommer eller afviser de centrale problematikker som Visser fremlægger i sin kritik. Følgende diskussion 

vil således tage udgangspunkt i de tre centrale pointer i Vissers kritik, henholdsvis CSRs; manglende 

effektivitet og skalerbarhed, manglende økonomiske potentiale og nedprioritering i virksomhederne. 

 

Manglende skalerbarhed 

Det første punkt i Vissers kritik er spørgsmålet om effekt og skalerbarhed. Ifølge Visser har CSR i enkelte 

konkrete tilfælde vist sig effektivt, men er i de fleste tilfælde, mest af alt, et plaster på såret i forhold til den 

negative udvikling, som verden udsættes for på specielt miljø og klimaområdet. Det skyldes, at ingen har 

formået at udvikle konkrete redskaber, der i tilstrækkelige grad er effektive i forhold til at gøre en forskel og 

samtidig kan skaleres på tværs af brancher og lande (Visser, 2010).  

 

Denne kritik kan i nogen grad siges netop at blive integreret i diskursen, idet den med samlingen af social 

demands omkring FN’s verdensmål, peger på, at verdens problemer fortsat ikke er løst, og at virksomhederne 
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i nogen grad er medskyldige i det. I denne optik, kan man argumentere for, at FN’s verdensmål som sådan, 

kan forstås som et udtryk for kritikken. Videre kan man argumentere for, at de tre projekter anerkender 

problemet med effektivitet, ved netop at stræbe efter at udvikle generelle modeller for, hvordan social 

ansvarlighed kan redskabliggøres på tværs af virksomheder og brancher. Man kan derfor argumentere for, at 

specialets kapitel 6 netop peger mod at udviklingen omkring FN’s verdensmål forsøger at imødekomme denne 

kritik og løse problematikken. De tre projekters forsøg på at skabe forretning på FN’s verdensmål, kan således 

forstås som en potentiel løsning på dette kritikpunkt, netop fordi socialt ansvar bliver kernen i virksomhedernes 

forretningsudvikling. 

 

Omvendt fremviser specialet ikke en færdigudviklet og gennem-implementeret diskursiv konstruktion, men er 

derimod en analyse af, hvordan der er en ny diskursiv udvikling under opbygning. Analysen tager, som nævnt, 

udgangspunkt i tre pionerprojekter, hvor nogle netop er afsluttet, mens andre fortsat er i gang. Man kan derfor 

næppe anse disse projekter for, i skrivende stund, at tage form af de generelle og effektive redskaber, som 

Visser efterspørger i sin kritik. De må derimod nærmere iagttages, som et forsøg på at udvikle netop sådanne 

redskaber og dermed et forsøg på at etablere effektivitet og skalerbarhed omkring verdensmålene, som på sigt 

vil kunne modvise dele af Vissers kritik. Specialet kan således ikke affeje Vissers kritik, men derimod 

argumentere for, at der i de tre projekter kan iagttages som et forsøg på udvikle skalerbare værktøjer til at 

effektiviserer social ansvarlighed. Tiden må således vise, om disse vil udvikle sig til generelle 

institutionaliserede værktøjer for social ansvarlighed eller om de blot vil tage form af individuelle forsøg på 

netop dette. 

 

Økonomisk potentiale 

Vissers andet kritikpunkt omhandler CSRs manglende økonomiske potentiale. Visser pointerer, at flere 

businesscases har argumenteret for de økonomiske fordele ved CSR, blandt andet i form af brand value, men 

at der i et bredere perspektiv, ikke har været tilstrækkeligt bevis for dets økonomiske vækstpotentiale. Dertil 

påpeger han, at en reel indsats over for store globale problematikker som eksempelvis fattigdom eller 

miljømæssige forandringer, i høj grad vil kræve store investeringer, som virksomheder ikke er interesseret i at 

foretage (Visser, 2010).  

 

Analysen har imidlertid vist, hvordan social ansvarlighed netop fikseres som en stor global økonomiske 

mulighed, hvor verdens udfordringer iagttages som udtryk for kommerciel efterspørgsel. Verdens udfordringer 

bliver således til potentielle markeder, som virksomhederne kan gå ind på og lave forretning på baggrund af.  

Der iagttages her et ryk, hvor verdens udfordringer ikke længere udelukkende iagttages som et problem, men 

samtidig præsenteres som et kæmpe globalt marked. Social ansvarlighed bliver således ikke kun en ‘goodwill-

øvelse’ der kan styrke virksomhedens brand, men derimod et grundlag for en helt ny måde at drive forretning 
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på. Dette fremvises også i kapitel 7, hvor eksempelvis Peter Larsen Kaffe, med udgangspunkt i 

Verdensmålene, begynder at udvikle nye forretningsgrene i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere. 

Social ansvarlighed bliver i den nye diskursive strømning, således, ikke til en økonomisk belastning, men i 

stedet til fundamentet for, hvordan virksomheder kan drive deres nuværende forretning og udforske nye 

forretningsmuligheder. 

 

Omvendt kan man argumentere for, at forretningspotentialet, som det eksempelvis iagttages hos Peter Larsen 

Kaffe, ikke nødvendigvis gør sig gældende i alle lande og for alle brancher – i hvert fald ikke på kort sigt. Det 

kan eksempelvis være svært at forestille sig, hvordan store olie- og gasselskaber, som eksempelvis russiske 

Gazprom (hvis forretning bygger udelukkende på at udvinde gas) skal kunne se det store økonomiske 

potentiale ved at lade sig lede og strukturere af en mere social ansvarlig tilgang. Det vil sandsynligvis kræve 

en fuldstændig omstrukturering af virksomheden og udvikling af helt nye produkter, der ikke relatere til deres 

nuværende produkt. Her må det anses at være usandsynligt, at social ansvarlighed bliver en drivende 

økonomisk kraft for forandring, i hvert fald så længe efterspørgslen fortsat er til stede. 

Omvendt har vi set, hvordan eksempelvis DONG har ændret retning fra olie og gas, til nu at fokuserer 

udelukkende på vedvarende energi i deres nye selskabskonstruktion Ørsted. Denne virksomhed må netop 

anses, som et eksempel på, hvordan social ansvarlige forretning kan give økonomisk succes, netop også for 

virksomheder, hvis forretning grundlæggende bygger på ikke-bæredygtige produkter.  

 

Specialet kan således ikke fuldstændig afkræfte Vissers kritik af social ansvarlighed som uøkonomisk i forhold 

til den nye diskursive udvikling. Analysen har dog vist, at socialt ansvar i stigende grad iagttages at indeholde 

et stort økonomisk potentiale, som mange virksomheder kan stræbe efter og udnytte kommercielt. Det er er 

dog fortsat uklart, i hvor høj grad dette potentiale træder frem i de enkelte brancher og hos de enkelte 

virksomheder. De tre analyserede projekter i Kapitel 6, synes dog at indikere, at Verdensmålene har bidraget 

til et øget fokus (og en ny diskurs) omkring det økonomiske potentiale i socialt ansvar.  

 

Prioritering i virksomheden 

De sidste kritikpunkt, som Visser frembringer, er vigtigheden af socialt ansvar internt i organisationen. Visser 

kritiserer CSR for, i for høj grad, at være nedprioriteret i virksomhedens strategiske ledelse og ofte udliciteret 

til perifere dele af organisationen, der ikke reelt har nogen beslutningskræft (Visser, 2010).  

 

Kapitel 6 har her vist, hvordan social ansvarlighed, i de tre projekter, rykkes ind på ledelsesgangen, når det 

placeres som det centrale element for virksomhedens forretning.  

Analysen af de tre projekter (Kapitel 6.3) viste, hvordan socialt ansvar nu iagttages som et strategisk værktøj, 

der kan anvendes til at optimere den nuværende forretning, udvikle nye forretningsmodeller og tegne den 
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generelle retning for virksomheden som sådan. I den nye diskursive strømning bliver socialt ansvar, således, 

ikke forskudt til en CSR-afdeling i en perifer del af organisationen, men derimod et centralt emne i 

virksomhedens ledelse og forretningsmodel.  

Dette illustreres tydeligere i kapitel 7, hvor det fremvises, hvordan socialt ansvar bliver en præmis for, 

virksomhedernes måde at træffe beslutninger. Et eksempel på det er hos Gehl, hvor FN’s verdensmål 

implementeres i konkrete målsætninger, som videre ændrer måden virksomheden træffer fremtidige 

beslutninger.  

 

Vi ser imidlertid også, hvordan disse nye socialt ansvarlige målsætninger forøger kompleksiteten i forhold til, 

den måde virksomhederne hidtil har arbejdet på. Hos Gehl opstår en paradoksal beslutningssituation, hvor den 

hele tiden må forholde sig langsigtet til kortsigtede beslutninger. Samtidig kan det diskuteres, i hvor høj grad 

SDG’erne rent faktisk påvirker Gehls forretning positiv, da de mest af alt anvendes til at styre virksomheden 

uden om uattraktive projekter (kapitel 7.2). Man kan her argumentere for, at virksomheder måske vil iagttage 

det mere grundlæggende strategisk arbejde med social ansvarlighed, som en overkomplicering af deres 

forretning, fordi de nu ikke kun skal forholde sig til økonomiske forhold, men samtidig hele tiden må forholde 

sig til hvilken impact en given beslutning har på omverdenen. 

Samtidig må det antages, at de to case-virksomheder i særlig grad, kan se sig selv spille ind til agendaen om 

social ansvarlighed, idet de er deltagere i et pionerprojekt omkring FN’s verdensmål. Det er imidlertid ikke 

sikkert, at andre virksomheder i samme grad kan se gevinsten ved at implementere social ansvarlighed i 

centrum for deres beslutningsprocesser. 

 

Dog er tre projekters (kapitel 6) hovedformål at rykke social ansvarlighed fra CSR-afdelingen ind i 

virksomhedens grundlæggende forretningsstrategi. Det bliver således forudsætningen for denne diskursive 

udvikling, at social ansvarlighed også placeres centralt i organisationer. Hermed må Vissers tredje kritikpunkt 

blive udvandet, såfremt, at denne diskursive udvikling breder sig og vinder indpas mere generelt i Danmark 

og resten af verden. Her kan man argumentere for, at den stigende interesse omkring eksempelvis SDG 

Accelerator-projektet, der allerede er ved at blive udbredt i andre europæiske lande (Kapitel 5.3), indikerer at 

virksomheder i stigende grad anser social ansvarlighed som en god forretning, der bør have en mere central 

rolle i forretningen.  

 

 

Ovenstående har nu forsøgt diskutere konklusionerne fra analysedel 1 og analysedel 2 i forhold til Wayne 

Vissers (2010) kritik af det klassiske CSR-begreb. Diskussionen har vist, hvordan Vissers kritik i nogen grad 

stadig er relevant i forhold til den nye diskursive strømning, blandt andet i forhold til, at de tre projekter 

modeller for social ansvar forretning fortsat er i et tidligt stadie og derfor hverken har vist sig tilstrækkelig 
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succesfuld endnu eller er blevet institutionaliseret mere bredt på tværs af danske virksomheder. Diskursen 

tegner imidlertid et billede af socialt ansvar som både økonomisk rentabel og som en vigtig prioritet for 

virksomhedernes ledelse. Dermed iagttages det, hvordan den nye forståelse af social ansvarlig, behandler 

Vissers tre kritikpunkter, og dermed synes at være et forsøg på at udvikle tilgange og konkrete løsninger, der 

kan udvande Vissers kritikpunkter og dermed øge opmærksomheden omkring – og værdien af – social 

ansvarlighed i virksomhederne. Det er imidlertid fortsat for tidligt at se, hvordan den nye diskursive strømning 

mere generelt vil rykke ved idéen om virksomheders sociale ansvar og dermed også om Vissers kritik fortsat 

vil være relevant.  

 

Det følgende vil nu på baggrund af de to analysedele og ovenstående diskussion fremvise specialets resultater 

i et konkluderende afsnit. 
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9. Konklusion 
Dette speciale har haft til formålet undersøge, hvordan der konstrueres en ny diskursiv udvikling om 

virksomheders sociale ansvar gennem FN’s verdensmål og hvordan det påvirker virksomheders måde at 

opererer på.  

 

Analysen tog udgangspunkt i tre projekter, henholdsvis Dansk Industris Fra Filantropi til Forretning, UNDP 

og Monitor Deloittes SDG Accelerator og Global Compact Network Denmarks Verdensmål i Værdikæden, for 

at vise, hvordan der konstrueres en ny diskursiv formation på tværs af virksomheder og brancher, der sætter 

socialt ansvar centralt i virksomheders forretning. Derefter blev to case-virksomheder analyseret, for at 

undersøge hvordan den nye forståelse af socialt ansvar internaliseres i virksomhederne, og ændrer deres måde 

at operere på. 

 

Overordnet kan det konkluderes, at der synes at være en ny diskursiv udvikling i gang, hvor socialt ansvar 

placeres centralt i virksomheders forretningsmodel. Her tager FN’s verdensmål form af forskellige strategiske 

tilgange og værktøjer til at få indblik i det økonomiske potentiale i socialt ansvar, samt udvikle virksomhedens 

forretning til at tage udgangspunkt i socialt ansvar som et grundvilkår. Hermed udfordres kritikken af det 

klassiske CSR-begreb, da socialt ansvar i diskursen anses som både økonomisk rentabelt og som en vigtig del 

af virksomhedens forretning.  

 

Analysen har videre vist, hvordan anvendelsen af FN’s verdensmål kan påvirke virksomheders måde at operere 

på. Det vises blandt andet, at FN’s verdensmål bliver styrende for de to case-virksomheders mulighed for at 

beslutte og dermed påvirker deres iagttagelse af deres omverden, dem selv som organisationer samt deres 

forretning. Virksomhederne påvirkes imidlertid meget forskelligt, når de begynder at arbejde med 

Verdensmålene. Kaffeproducenten Peter Larsen Kaffe ændrer dens syn på sit kerneprodukt og begynder 

herefter, at udvikle nye forretningskoncepter, der ligger udenfor deres normale forretning. Hos arkitekt-og 

rådgivningsvirksomheden Gehl ændrer SDG’erne dens syn på sin egen mission, og bliver her et 

styringsredskab, som bliver definerende for, hvilke projekter den kan tage ind, og hvilke den må droppe. FN’s 

verdensmål tilbyder dermed virksomhederne en ny måde at operere på, men effekten afhænger således af de 

enkelte virksomheder. 

 

Specialet har bestået af to forskellige analysedele, med hver deres formål. 

 

Første analysedel (kapitel 6) undersøgte fremkomsten af en ny diskursiv formation, der med FN’s verdensmål 

som nodalpunkt, tilskriver en ny forståelse af socialt ansvar i virksomheder.  
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Analysen viste, hvordan der på tværs af de tre projekter etableres en ækvivalent relation mellem forskellige 

social demands, hvis forskellighed udvaskes, når de lader sig repræsentere af FN’s Verdensmål. I denne 

konstruktion bliver FN’s verdensmål samtidig definerende for hvilket socialt ansvar, virksomheder legitimt 

kan forventes at påtage sig. Virksomhederne må nu spejle deres sociale ansvarlighed i SDG’erne, der således 

fikserer den betydningsramme, som socialt ansvar kan forstås inden for. 

Denne ækvivalente sammenkædning konstrueres i et antagonistisk modsætningsforhold til den nuværende 

økonomiske model, der gøres ansvarlig for, at social demands ikke kan indfries, og bliver dermed også bliver 

den fjende, som virksomhedernes forventes at kæmpe imod. Den antagonistiske grænsedragning er imidlertid 

problematisk, fordi virksomhederne selv er en central del af den nuværende økonomiske model, som de selv 

forventes at bekæmpe. Der skabes hermed en umiddelbar uholdbar konstruktion, hvor virksomhederne både 

er en del af problemet, men samtidig også forventes at være en del af løsningen. 

 

De tre projekter forsøger imidlertid, at ophæve denne uholdbare konstruktion ved, på hver deres måde, at 

betegne FN’s verdensmål som en forretningsstrategisk mulighed for virksomheder. I projektet SDG 

Accelerator bliver FN’s verdensmål et redskab til at finde nye markeder og udvikle produkter og 

forretningsmodeller.  

I projektet Verdensmål i Værdikæden bliver SDG’erne til et analyseredskab, som virksomhederne kan bruge 

til at undersøge deres værdikæde og dermed kortlægge unødvendigt ressourceforbrug, for at styrke 

virksomhedernes bæredygtighed og samtidig mindske omkostninger.  

I det tredje projekt, Fra Filantropi til Forretning tager SDG’erne form af et ledelsesstrategisk pejlemærke, 

som virksomhederne kan brug til at styre organisationens strategiske og forretningsmæssige retning. 

Det iagttages altså, på tværs af de tre projekter, hvordan socialt ansvar knyttes til FN’s verdensmål, og hvordan 

ansvarlighed bliver gjort til en forretningsstrategisk mulighed, men også hvordan SDG’erne placerer et særligt 

ansvar på virksomhederne. Socialt ansvar og forretning knyttes således sammen og bliver et 

forretningsmæssigt vilkår, som virksomhederne kan udnytte, men også forventes at omfavne, hvis de vil 

fremstå legitime og klare sig i fremtiden. 

 

 

Anden analysedel (kapitel 7) undersøgte, hvordan den nye forståelse af socialt ansvar internaliseres i 

virksomhederne og ændre måden de opererer på.  

Analysen tog udgangspunkt i to case-virksomheder, Peter Larsen Kaffe og Gehl, der på hver deres måde 

arbejder strategisk med FN’s verdensmål.   

Hos Peter Larsen Kaffe installeres FN’s verdensmål som beslutningspræmis for fremtidige beslutning, hvilket 

betyder, at virksomhedens måde at iagttage dens omverden ændres.  Virksomheden iagttager nu kaffefarmerne 

i dens omverden gennem FN’s verdensmål, hvor farmernes økonomiske udfordringer nu bliver, et spørgsmål 
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om at reducere spild i kaffeproduktionen. Peter Larsen Kaffe beslutter her at sætte et konkret mål om at 

reducere alt spild relateret til kaffeplanten, hvilket betyder, at virksomhedens iagttagelse af dens kerneprodukt 

ændres. Det er nu ikke længere kaffebønnen, men i stedet hele kaffeplanten og dens næringsindhold, der bliver 

virksomhedens kerneforretning. Dette skift betyder, at virksomheden nu kan beslutte mellem en lang række 

nye alternative produkter og forretningsmuligheder, som den begynder at udvikle i samarbejde med forskellige 

partnere. I denne udviklingsproces ændres virksomhedens iagttagelse af system/omverden, hvor virksomheden 

begynder at indtræde i nye relationer til dens omverden. Den indleder blandt andet et paradoksalt samarbejde 

med kaffefarmerne, hvor Peter Larsen Kaffe både bliver importør af farmernes kaffebønner, og samtidig 

påtager sig ansvaret for at hjælpe farmerne med at effektiviserer og udvikle deres forretning.  

I andet eksempel ser vi, hvordan Peter Larsen Kaffe indgår et samarbejde med upcycling-virksomheden Kaffe 

Bueno, om at udvikle et nyt sæbeprodukt af brugt kaffegrums. I dette partnerskab forskydes Peter Larsen 

Kaffes rolle igen, da nu både bliver kaffeproducent til dens kunder (restauranter og caféer), ansvarlig for 

håndtering af affald ved at indsamle kundernes brugte kaffegrums og leverandør af kaffegrumsen til Kaffe 

Buenos sæbeproduktion.  

Analysen viser således, hvordan Peter Larsen Kaffe med FN’s verdensmål, begynder at iagttage dens egen 

forretning i lyset af SDG’erne og dermed begynder operere på en ny måde, ved at tage beslutninger om at 

udvikle nye produkter og forretningsmodeller. Dette betyder imidlertid, at virksomheden identitet som 

kaffeproducent sættes på spil, da den nu skal kunne håndtere mange forskellige roller for at forløse det nye 

forretningspotentiale. 

 

Hos Gehl installeres SDG’erne også som en beslutningspræmis, hvilket betyder, at den begynder at iagttage 

dens egen mission ud fra SDG’erne. Virksomheden fastsætter nye langsigtede målsætninger, som bliver 

styrende for hvilke projekter, som virksomheden kan gå ind i. SDG’erne bliver således et strategisk 

styringsværktøj, der strukturerer virksomhedens beslutninger om, hvilke projekter den kan arbejde med og 

hvilke den må afvise. Der opstår her en paradoksal beslutningskonstruktion, hvor virksomheden må foretage 

kortsigtede beslutninger omkring projekter ud fra et langsigtet perspektiv, men samtidig også må tænke 

kortsigtet for at sikre at projekterne færdiggøres. Beslutningsansvaret forskydes her til de enkelte projektledere, 

som løbende må oscillere mellem at være idealistisk i forhold til virksomhedens langsigtede mål og være 

pragmatisk, for at projekterne kan fortsætte. Virksomheden opfinder her et begreb om pragmatic idealists, der 

skal afparadoksere paradokset og gøre medarbejderne i stand til at foretage konkrete beslutninger. Begrebet er 

imidlertid selv paradoksalt, hvilket betyder, at medarbejderne nu ikke bare skal oscillere mellem at være 

idealistisk og pragmatisk, men også skal kunne inddrage ekstern ekspertise, der kan styrke projekterne.  I denne 

beslutningskonstruktion opløses forskellen mellem system og omverden, fordi eksterne eksperter nu bliver en 

del af Gehl arbejde for at opnå virksomhedens interne langsigtede mål.  
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Analysen viser således, hvordan Gehl med FN’s verdensmål begynder at iagttage dens egen mission og 

identitet ud fra SDG’erne. Verdensmålene bliver her et strategisk styringsværktøj, der strukturerer 

virksomhedens måde at operere, ved at sætte rammen for, hvordan den kan beslutte omkring projekter. Dette 

sætter imidlertid medarbejdernes rolle på spil, da beslutningsansvaret uddifferentieres til projektlederne, der 

nu forventes både at være idealistisk ved at stå fast på virksomhedens langsigtede mål, men samtidig idealistisk 

ved at være pragmatisk og få projekterne gennemført.  

 

Specialet har således vist – eksemplificeret ved tre kommercielle projekter omkring Verdensmålene – hvordan, 

der er en ny diskursiv udvikling i gang, hvor socialt ansvarlig anses som en stor forretningsmæssig mulighed, 

men også et nyt grundvilkår for danske virksomheder. Virksomhederne forventes nu at arbejde aktivt for at 

løse nogle af verdens største udfordringer, repræsenteret af FN’s verdensmål, hvilket samtidig er god forretning 

for virksomhederne. Der konstrueres altså en sammenkædning mellem socialt ansvar og forretning, hvor 

socialt ansvar bliver en forudsætning for forretningen. Samtidig betyder det, at for de virksomheder som 

begynder at operere med udgangspunkt i FN’s verdensmål, bliver forudsætningen for virksomheders 

beslutning om dens målsætninger og fremtidige forretning forandret. 
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Bilag 1 – Interview med Fra Filantropi til Forretning 
Følgende er en transskribering af interviewet med Henrik Schramm Rasmussen, Chefkonsulent i Dansk 

Industri og ansvarlig for projeket Fra Filantropi til Forretning 

 

Spørgsmål: Hvordan arbejder i med FN’s verdensmål? 

Det første vi siger til vores medlemmer det er, at de selvfølgelig skal inddrage deres sustainability-folk og 

CSR-folk (det er jo dem der er eksperter i det her), men det er noget, der er forankret i din topledelse. Det er 

bestyrelsen, CEO’en og direktionen, der skal eje den her dagsorden. Det handler om forretningsudvikling og 

strategi. Det er også det, der er den store forskel her (på klassisk CSR). Det næste her er så, at spørge: hvad er 

det så vi skal? Hvad er det for en rejse, som vi skal på? Hvorfor skal vi bede folk om at komme på arbejde?, 

hvordan tiltrækker vi de nye generationer (arbejdskraft) til at være lige præcis på den er virksomhed. Det er 

fordi vi har en vision, og det vil vi have dig til at hjælpe os med. Det er purpose, og det er det allerførste. Det 

nye er,  at virksomheder skal have en vision for bæredygtighed, et større purpose. Traditionelt har 

virksomhederne forholdt sig til KPI’er målrettet mod omsætningen eller markedsandele. Nu skal de også have 

et større purpose, som giver mening til, hvorfor de er her. 

 

Spørgsmål: Er tiltrækning af fremtidens arbejdskraft den vigtigste årsag til at gå ind i det? 

Nej, det er ikke sådan jeg ser det. Men det er det vi ser er klart tendensen. Tiltrækning af arbejdskraft højt på 

dagsordenen generelt. Vi siger til vores medlemsvirksomheder, at hvis de gerne vil tiltrække medarbejdere, og 

det er sådan set ikke kun den unge generation, så vil det hjælpe rigtigt meget, hvis de får defineret deres 

purpose”. Men målet med at gøre det, er at sikre din egen virksomhed på sigt, og skabe penge på sigt. Fordi 

hvis du fuldstændig ignorerer denne tendens, så svarer det nærmest til at ignorerer digitalisering for 15 år siden. 

Så vil du på et eller andet tidspunkt blive indhentet af det og på et tidspunkt se, at det her var et 

konkurrenceparameter, som du ikke opdagede. Så efterspørgslen på nye teknologier, nye løsninger, der kan 

bidrage til at skabe en mere bæredygtig udvikling stiger og stiger og stiger.  Og det rykker big time lige nu. 

  

Spørgsmål: Er den klassiske CSR-model ved at dø ud? 

Man kan ikke længere bare tale om, hvor ansvarlig virksomheden er og så ikke gøre noget på den her agenda. 

Det er det vi kalder green washing eller SDG-washing  og det bliver gennemskuet lige med det samme. Det 

vil være kontra-produktivt. Vi tror fuldt og fast på, at hvis du ikke går helhjertet ind i den her dagsorden og 

lader den være en ledestjerne for, hvordan du driver din virksomhed, så mister du simpelthen 

markedsmuligheder.  

 Du mister i hvert fald nogle muligheder på sigt. 
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Spørgsmål: Hvad er det overordnede målsætning for initiativet (’Fra filantropi til forretning’)? 

Vores helt overordnede formål er at hjælpe vores virksomheder med at bevare konkurrencekraften. Fordi vi 

tror på, at det her er en dagsorden, som vi skal kunne og danske virksomheder har i forvejen rigtig mange 

kernekompetencer, der spiller direkte ind i verdensmålene. Så det er helt oplagt, man skal bare forstå, hvad det 

er for en strategisk ramme som verdensmålene udgøre. Der er ikke noget nyt i verdensmålene som sådan, CO2-

udlednende produktion, store mængder affald og mangel på rent vand er jo udfordringer, som vi hele tiden har 

arbejdet med. Men nu har vi fået en global strategisk ramme at arbejde ud fra, som alle forstår. Og alle ser jo 

også de udfordringer vi står overfor. Og når man så begynder at sætte det ind i en ramme omkring 

verdensmålene, så skaber det bare en bedre connection og et større drive i markedet. Og det skal 

virksomhederne forstå at man kan arbejde ind i det. Og så for alvor se, at der ligger nogle muligheder der 

  

Spørgsmål: Så verdensmålene giver et begrebsapparat eller et fælles sprog? 

”De (SDG’erne) giver et globalt sprog, så uanset om du er en NGO i Argentina, en regering i Indonesien eller 

en virksomhed i Danmark, så ved vi alle sammen, hvad vi taler om. Det giver en global strategisk ramme og 

en visionsramme som vi kan snakke bæredygtighed ud fra. Man kan også sige, at verdensmålene i sig selv er 

unikke, idet at alle stats- og regeringschefer er enige om, at det her er de store udfordringer i verden. Samtidig 

er der jo de her 169 delmål, som faktisk er en samlet handlingsplan for, hvordan virksomheder kan arbejde 

med den her agenda. Det er i virkeligheden et katalog til fremtidens marked. 

  

Der er jo nogle virksomheder, der har nogle løsninger eller kapaciteter til at udvikle løsninger, der spiller ind 

i de behov der er. Og så er der nogle virksomheder, der måske har en forretningsmodel i dag, som ikke er 

holdbar, og som sidder på en brændende platform. De er nødt til at gøre noget for at sikre sin forretning. Ørsted 

er et meget godt eksempel, som før baserede sin forretning på olie og gas (DONG – Dansk Olie og Naturgas). 

De så skriften på væggen og har lavet en turn around og bygget en helt ny forretning baseret på grøn energi. 

  

Hvad er det der er sket, siden man ikke længere kan tale sig ud af at være klimavenlig? 

SDG’erne har i hvert fald været med til at skabe noget debat, og de kommunikerer i sig selv noget, der er super 

godt for hele verden. Så de har skabt noget opmærksomhed. Og så tror jeg, at hele klimaudfordringen. De 

fleste er godt klar over, at den reel og den er her nu, og den får endnu større indvirkning i fremtiden. Så jeg 

ved ikke om det er SDG’erne i sig selv, der har været med til det (præge udviklingen), men det at man har fået 

dem, er i hvert fald med til at skabe en fælles forståelse for, hvad vi taler om. 

  

Så hvor virksomhederne før i tiden skulle føle sig frem til hvad omverdenen forventer, så har omverdenen 

faktisk skrevet det ned 



 80 

Ja præcis. Og da vi sætter dette initiativ i gang, i DI har vi længe arbejdet (før SDG’erne) med MDG’erne 

(Millenium Development Goals), men hvor det primært var staterne, der ejede dagsordenen. I den her proces 

med SDG’erne, var erhvervslivet og NGO’erne med inde over – også DI og hermed de mange virksomheder, 

som vi repræsenterer. Det betyder, at man har et meget bredere ejerskab. Hvor det tidligere kun var landenes 

dagsorden, så er det lige pludselig NGO’erne, virksomhedernes og alle mulige andres dagsorden også. Det 

betyder, at da vi endelig fik dem og de var skrevet godt ind i erhvervslivet, så var der mange af vores 

virksomheder, der havde forstået, at de skulle tilpasse deres forretning til SDG’erne.  

. Men hvordan gør man så det? Hvad betyder det? En ting er at sige det, noget andet er at få det helt ind i 

forretningsgangene. Ind i dine procedurer, dit salg, din produktion, i alt hvad virksomheden gør. Hvad betyder 

det reelt for min virksomhed? Det er en svær øvelse, og det er det der er formålet med dette projekt (FFTF), 

det er faktisk at komme ind i maskinrummet og prøve at finde ud af, hvordan omsætter man det. 

  

Spørgsmål: Hvordan arbejder I konkret med det? 

Vi har jo 21 meget forskellige virksomheder, der er med i projektet. Forskellige størrelser, forskellige brancher, 

og dvs. at de har 21 forskellige udgangspunkter. Det vi gør, det er at vi arbejder med en model, med forskellige 

nedslag. Eks. med topledelsen og vision. Vi har også noget med at fokusere hvilke mål man arbejder med. 

Hvor er det, at jeg kan finde mig selv? Man kan jo ikke arbejde med det hele. Hvad er det vigtigste for min 

virksomhed? Hvordan kommunikerer jeg, hvordan måler jeg på de ting jeg ønsker at opnår? Hvordan kan jeg 

vide, at det jeg gør i morgen er bedre end det jeg gør i dag . Det er ikke så nemt, og det er ikke noget man lige 

kan hive ud af skuffen. Sammen med virksomhederne har vi skabt en model, som vi arbejder med. Nogle 

virksomheder vil måske have fokus på visionen, og det er ikke så nemt, hvis du er en stor international 

virksomhed med forskellige afdelinger spredt over flere lande. 

  

Spørgsmål: Vision er jo ikke nyt, så hvor ser du skredet? 

Det er nyt at have en vision for bæredygtighed. Mange virksomheders vision har traditionelt mere været ift. de 

almindelige KPI’er, altså hvor stor skal omsætningen eller markedsandele være om 5 år. Og det er ikke det vi 

taler om her. 

 

rykket fra er her ift. hvad er vores purpose.  Eks. Grundfos mål om at have hjulpet 10 mio. til at få adgang til 

rent drikkevand i 2030. Eller Ørsted ”a world the runs entirely on green energy”. Det er deres vision, det er 

derfor de er der. For at bidrage til en verden, der løber udelukkende på grøn energi. 

  

Det er ikke så nemt, mange virksomheder har måske en 3 måneders horisont, det er der de skal rapportere til 

deres ejere. Så det med pludseligt at have en vision der rækker 10 år i ud fremtiden, det er en udfordring. Og 

det er ikke noget man bare kan sige uden at mene det. Hvis du først går ud og melde det ud, så skal du faktisk 
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mene det 100 procent. Og du skal kommunikere det til alle medarbejder, udanset om det er 10 eller 100.000. 

Og det skal kunne afspejle sig i alle aktiviteter i virksomheden, fra kantinen til dine leverandører. Så det er en 

kæmpe proces du sætter i gang. 

  

Gør de sig i virkeligheden mere sårbare, når de melder offentligt ud? 

Ja de gør sig sårbarer. Derfor er det vigtigt for virksomhederne at agere ansvarligt og være transparent omkring 

tingene og sige, at de er opmærksomme på, at deres negative impact, men at de håndterer det på den og den 

måde. Det her er ikke nemt, men det er noget, som de skal arbejder for.   

 

Sker der et ryk på balancen mellem den kortsigtede økonomiske målsætning og de længere strategiske 

mål (herunder filantropi) 

Vi kommer ikke udenom at de kortsigtede mål skal jo stadig opnås. Det er vigtigt at skelne mellem dine 

kortsigtede KPI’er for forretningen, som er meget forretningskommercielle og så din vision. Du kan godt have 

nogle mål for forretningen og så samtidig have en vision. Men de bliver komplet sammen. Hidtil har man haft 

en CSR- eller bæredygtighedsstrategi på et niveau og så har man haft en forretningsplan. Det bliver nødt til at 

smelte sammen til en og samme ting. Det er det store spring. Man kan ikke have en bæredygtighedsstrategi 

herovre, og så en forretningsstrategi der. Det er det samme. Du er simpelthen nødt til at have bæredygtighed 

ind i kerneforretningen og integrere tingene.  Og det er svært. 

 

Der er nogen der har kapaciteten (de store virksomheder), men de har også nogle udfordringer ved størrelsen, 

for det er ikke så nemt at rykke en supertanker. Mindre virksomheder er meget mere agile og kan hurtigere 

rykke rundt. Hvis man har 10 medarbejdere, så kan man lige bruge en frokostpause og så er vi enige om det. 

Så det er også vigtigt at sige at det er en dagsorden alene for de store. Det er bestemt også for de små som i 

virkeligheden kan rykke meget hurtigt. 

  

Spørgsmål: Hvad er præmie-eksemplerne på denne udvikling? 

Jeg kan godt lide at fremhæve en virksomhed som Stena Recycling, som er en virksomhed, der lever af affald. 

De kvaser biler og kører dem væk, men de genanvender tingene. Det de er ude at gøre, det er også at rådgive 

deres leverandører (virksomhederne der leverer affald) om hvordan de kan minimere affald for miljøhensyn. 

Man kan sige, jo bedre de bliver til det, jo mindre bliver deres egen forretning. Det er jo en tendens, som de er 

opmærksomme på, og de lever fint ind i hele den cirkulære økonomi dagsorden verdensmålene, men samtidig 

er de med til, så at sige, at save deres egen gren over, som du selv sidder på. Så det de er ved at gøre, det er ud 

fra den her strategiske analyse, at finde noget andet at tjene penge på sigt. Og de er simpelthen ved at omdanne 

sig til en rådgivningsvirksomhed, så tjene penge på at rådgive i stedet. 
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Et andet eksempel er Plus Pack, der laver emballage. Som netop har taget den her dagsorden til sig. De har 

været igennem en ret sig proces ift. at læne sig frem og turde sige: ”hvor vil vi hen” , uden at vide hvordan de 

kommer derhen. Det har været med blod, sved og tårer, men de lever jo af at lave plastikemballage og de ved 

jo godt, de er med til at genererer et affaldsproblem. Men samtidig laver de også noget, som er med til at øge 

holdbarheden på fødevarer, og dermed minimere madspild. Så hvordan kan du arbejde med de ting? De har 

ikke løsningerne endnu, men de arbejder sindssygt seriøst med den dagsorden og det her med at integrerer 

bæredygtighed i deres forretning. 

  

Spørgsmål: Bliver det nemmere at ændre internt, hvis du har sagt det udadtil? 

Ja når du først har sagt det offentligt, så er der ikke nogen vej tilbage. Når Mærsk går ud og siger, at i 2050, 

der er vi CO2-neutrale, så kan de ikke komme bagefter og sige, at det mente vi ikke. Dermed sætter de jo også 

vejen (som global virksomhed) for de laver ’moon shot’-talen. De ved at de skal have CO2-neutrale 

kommercielle skibe i søen inden 2050 og de har ikke teknologien i dag. Så det sætter virkelig strøm på en 

dagsorden og en teknologisk udvikling, og de er med til at tiltrække de bedste hoveder til at udvikle disse 

teknologier. Det er et leadership, fordi de sætter barer så højt, men viser også vejen for resten af branchen og 

verden. 

  

Spørgsmål: Er det også med til at definerer det parametre som der skal konkurreres på? 

Det er klart, at det her handler om at vise ansvarlighed, og have de rigtige løsninger, for deres kunder vil også 

lige om lidt sige, hvis man kan vælge mellem et bæredygtig produkt eller et der ikke er bæredygtigt, så vælger 

vi det første. Det kan godt være at prisen bliver lidt højere, men det må Mærsk så æde til fordel for større 

markedsandele, og så løber det rundt alligevel. Og det med priserne, det udjævner sig over tid,  
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Bilag 2 – Interview med SDG Accelerator 
Følgende er en transskribering af interviewet med Søren Schou, Manager i Monitor Deloitte og tilknyttet 

projektet SDG Accelerator. 

 

Om initiativet:  

Deloitte arbejder med UNDP (FN), Region Hovedstaden, Danske AM hub, og 40 små- og mellemstore 

virksomheder. Går ud på at udvikle nye løsninger (i samarbejde med virksomhederne) eller katapulterer 

eksisterende løsninger til nye markeder.  

 

Verden har en masse udfordringer. Der er klassiske udviklingslandsudfordringer med fejlslagen høst, 

fejlernæring, dårlige boligforhold, sygdomme osv. Dem har de fleste OECD-lande overvundet, men har til 

gengæld fået en masse nye – eksempelvis livstilssygdomme, forurening og et overforbrug af ressourcer. FN’s 

verdensmål danner ramme om alle disse udfordringer, og giver et fælles sprog at beskrive dem i gennem de 

17 overordnede mål, som kan brydes ned i 169 delmål Hvis alle havde et forbrug af ressourcer som en 

gennemsnitlig dansker, så ville vi bruge omkring 3,5 jordklode. Lige nu bruger vi omkring 1,8. 

Udfordringen er, at der ikke er nogen lande, som har formået at kombinere en middelklasse levestandard med 

at holde sig inden for planetens grænse for, hvad vi kan producere. Der er ingen, som har formået at kombinere 

en ordentlig skolegang og ernæring for befolkningen, uden samtidig at ødelægger planeten.  

 

Noget af det, som vi har held med at gøre, når vi taler med virksomheder, det er at gøre det meget konkret (det 

handler om madspild, ressourceeffektivitet, spildevand etc.), bryde det ned i meget konkrete problemstillinger. 

Eks. det her handler om at bruge mindre pap, det er forståeligt. Det med at brydet det ned, det finder vi ret 

nyttigt.  

 

Hvordan vi når derhen, det ved vi ikke endnu. Det peger på noget innovation og her er virksomhederne ofte 

meget stærke. De her udviklinger bliver i stigende grad regnet for relevante for erhvervslivet, blandt andet 

fordi forbrugere og kunder begynder at stille nye krav til, hvad virksomheder skal tilbyde. Det kunne være 

investorer og ejere eller pensionskasser, der ikke længere vil investere i kul, olie eller våben. Det kan være fra 

bestyrelsen, partnere eller medier. Det er blevet normen, at store virksomheder skal have en form for 

klimastrategi. Det kan være regulatorer, EU der forbyder plastik eller laver GDPR, der stiller krav til, hvordan 

vi håndterer data. Det kunne være medarbejdere (millenials), der gerne vil arbejde et sted, hvor der er et større 

purpose bag det de laver. I dét her omskiftelige forretningslandskab er der penge at tjene for virksomhederne.  
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Der er en del af de her udfordringer, hvor der er et forretningspotentiale, hvis du leverer løsninger. Hvis du er 

forrest i bussen, så har du en fordel.  

 

Overordnet kan man arbejde med bæredygtighed på 3 niveauer; 1) man kan enten sige at man arbejder med 

risiko og compliance – altså man overholder loven (sørger for at rapportere og måle på problemet, 

certificeringer etc.). 2) man kan håndtere det internt i virksomheder – kan vi håndtere vores klimabelastning, 

miljøbelastning bedre,  cirkulær økonomi, genbruge materiale etc. 3) og så prøver vi nu, at se på bæredygtighed 

som forretningsmulighed – kan vi tjene penge på andres behov? 

 

Spørgsmål: Hvor er udviklingen på vej hen?  

Der er en bevægelse mod, at man arbejder mere og mere på 3. niveau. Samtidig er det sådan, at jo mere man 

taler om det, så opstår der også et større behov for at arbejder på de andre niveauer. Så generelt stigende 

interesse for hele feltet, men det her med at tænke, hvordan man kan tjene penge på at gøre verden til et bedre 

sted. Det har nok ikke været som fremherskende før.  

 

Oven i det ligger der selvfølgeligt en kommunikationsproces, og tit fylder den her slags initiativer meget i 

virksomhedens kommunikation, fordi det typisk er er gode historier (at virksomheden er bæredygig / løser 

samfundsudfordringer).  

 

Spørgsmål: Er det din følelse, at kommunikationen ofte fylder mere end selve initiativet?  

Det er klart at, når noget er på mode, det kunne være cirkulær økonomi (for 5 år siden), digitalisering (for 3 år 

siden) sustainability (i år), hvis et begreb er fedt, så vil virksomheder meget gerne kunne kommunikere, at de 

gør det. Det leder så til det, man kalder ‘green washing’, hvor nogen beskriver det, de gør med et pænere 

sprog.  

 

Vi (i afdelingen) arbejder kun med bæredygtighed (SDG’erne) og der er stigende efterspørgsel efter vores 

ydelse. Det kunne tegne til at det bliver mere populært.  

 

Alle virksomheder vil gerne gøre verden til et bedre sted, men det er de færreste, der investerer massivt i noget, 

som ikke har forbindelse til deres kerneforretning. Hvis man gerne vil have virksomheder til at gå dybt ind i 

bæredygtighedsagendaen, så skal det have noget at gøre med deres forretning. Ellers kommer det ikke til at 

ske.  

 

Spørgsmål: Hvilket muligheder repræsenterer SDG’erne for fremtiden  
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Vi forsøger at gøre dem meget konkret for virksomhederne. Så vi har bl.a. de her udfordringskort, som f.eks. 

handler om at gøre små landmænd mere produktive. Kort der beskriver: Hvad er udfordringen? hvad er 

behovet? og hvad er markedet? 

Eks: 

Udfordring: Udbyddet på en afrikansk mark er typisk 3,5 gange mindre end i Europa, det er kraftigt 

medvirkende til at folk sulter i Afrika 

Marked: Det betyder, at der er et gigansk forretningspotentiale for virksomhederne, hvis man kan hjælpe dem 

til at blive mere produktive  

 

Så SDG’erne (og de udfordringer, som de italesætter) er i jeres optik et katalog af 

potentielle  forretningsmuligheder? [1:10] 

Ja, lige præcis. Det her er en masse udfordringer, som kalder på at blive løst. Og nogle af disse, er danske 

virksomheder gode til at løse.  

 

Spørgsmål: Der er et globalt markedsperspektiv – SDG’erne repræsenterer i globalt udsyn  

Ja 

 

Spørgsmål: Hvordan kan det være, at I bruger lige præcis SDG’erne (og ikke har arbejdet så meget 

med tidligere verdensmålsætninger)?  

Der er nogen, som siger, at FN’s verdensmål er en strategi. Det er fuldstændigt forkert. Det har ingenting med 

en strategi at gøre, fordi det er alting. Der er næsten ingen udfordringer, som er værd at løse, der ikke på en 

eller anden måde passer ind i SDG’erne. Det er ikke en strategi, det er ikke en plan. SDG’erne er et rammeværk, 

det er et sprog. Det er så bredt og omfattende, at alle kan føle, at de har en plads i dem.  Det er nok en af 

grundene til, at har slået så kraftigt igennem. Der er små pins (pinde) med verdensmålenen, som folk går rundt 

med. Der er også noget over de her 17 farver, som er ret flot. Det er så inklusivt, at alle kan se sig selv i det. 

Hvis folk kan se sig selv i det, så er det et ret stort drive i deres engagement.  

 

Spørgsmål: Hvilket ansvar præsenterer SDG’erne?  

De tegner selvfølgelig et billede af nogle af de udefrakommende forventninger. Man kan på mange måde sige, 

at Verdensmålene er blevet den linse, som danske virksomheder ser bæredygtighed og socialt ansvar gennem. 

De farvestrålende ikoner agerer som blikfang, og virksomhederne har fået et fælles sprog at kommunikere 

deres bæredygtighedsinitiativer med. Samtidig er SDG-rammeværket så bredt, at de fleste virksomheder kan 

se sig selv i det 
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Der er 17 verdensmål, i nogen af dem, er der et helt klart rum for kommercielle løsninger (sult, sundhed, 

uddannelse etc.). Andre, ex. spørgsmål om fattigdom, ligestilling, økonomiske lighed, der er det lidt sværere 

at se hvordan en kommerciel løsning skal levere svar på det. Disse samfundsproblemstillinger har den enkelte 

virksomhed meget lille mulighed for at gøre noget ved.  

Der er overvejelser om, hvorvidt man kan være en ansvarlig virksomhed, hvis man har folk til at arbejde under 

forfærdelige arbejdsvilkår.  

 

Spørgsmål: Er der sket et ryk i balancen mellem at tjene penge og filantropi eller det at gøre godt i 

samfundet?  

Jeg tror at man kan sige, at det at leve op til lovgivning og hvad det bør, det er ikke nyt. Det skal man sådan 

set bare. Men jeg tror at den proaktive indsats om at arbejde med ligestilling eller lighed i den større verden 

(uden for virksomheden), det har jeg svært, hvordan det passer til virksomhedens lyst til at investere.  

 

Spørgsmål: Rykker SDG’erne ved måden, hvorpå virksomhederne agerer moralsk?  

Jeg tror, at det, at vi taler så meget om det, det skaber en tendens til at folk i højere grad overvejer hvad 

virksomheden gør eller hvad den rolle er.  

 

Jo mere du kommunikerer om, hvor meget du gør for én af SDG’erne, jo mere skadeligt bliver en historie om 

at modarbejder en af de andre. Jo mere virksomhederne går ind på dagsordenen, jo mere bliver de også nødt 

til at have ro på bagsmækken. Det bliver så at sige mere skadeligt at gøre noget, som man kan anskue som 

uansvarligt.  

 

Spørgsmål: Er der sket et ryk i måde man arbejder med strategi, eller er der bare tale om nogle andre 

ord? 

Anskuet ift. hvilke udfordringer der skal løses, så er der i højere grad skabt et sprog og et rammeværk, som 

man kan tale udfordringerne ind i. Og at virksomhedernes strategi i højere grad ikke kun har et monetært sigte 

(økonomisk vækst) men også har en form blik mod konkrete samfundsudfordringer.  

 

Spørgsmål: Der er nu virksomheder eks. Mærsk, som adresserer konkrete problemstillinger og går ud 

med konkrete målsætninger, der med nuværende teknologi ikke kan lade sig gøre. Er det en udvikling 

du ser er voksende?  

Der er helt klart, især i Danmark, sket noget på klimafronten, når Mærsk, FLSmidth, Arla går ud og siger at 

det vil være klimaneutrale i 2050.  
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Den klimadiskussion vi har i dag er ikke ovre i morgen. Derfor holder presset på at gøre noget på klimafronten 

ikke op. Så når Arla kigger på, hvordan markedet for mælk ud om 30 år, er der et marked om 30 år, hvis vi 

ikke gør noget drastisk? Det er jo ikke sikkert.  

 

Det at kigge ud i fremtiden er ikke nyt, men det er klart, at klimaproblematikken f.eks. den er relativ ny, ift. 

efterspørgsel. Derfor sker der store ryk på denne front.  

 

Spørgsmål: Hvad betyder SDG’erne for måde i arbejder med innovation i SDG Accelerator?  

SDG Accelerator er et innovationsprogram, der har til formål at finde økonomiske muligheder i 

Verdensmålene. Når man arbejder med SDG’erne som præmis, så er der noget, som adskiller sig lidt fra, 

hvordan vi traditionelt arbejder med sådanne innovationsprojekter.   

 

For det første, så er der noget i forhold til problemframingen. Det her med i at se kommercielle muligheder i 

verdensmålene er lidt anderledes, fordi det ikke nødvendigvis er fuldstændig åbenlyst for alle, hvordan de her 

udfordringer kan brydes ned i et marked.  

 

Den anden ting er, at hvis det her skal give mening, så skal du ikke bare have en indikator, som er hvor mange 

kroner og øre du jeg tjene, men hvad er min impact. Du bliver nødt til at tænke over, hvad er den 

samfundsmæssige impact jeg har, hvad end du nu forsøger at løse et plastikproblem, et vandproblem, et 

sundhedsproblem eller et landbrugsproduktivitetsproblem. Så du skal forholde dig til, hvilken impact du prøver 

at skabe og hvordan vil du måle den.  

 

Det tredje er, at i og med at mange af de her løsninger målretter sig brede samfundsproblemer. Derfor vil det 

sæt af stakeholders, som interesseret i din løsning være bredere. Blandt de virksomheder der er med i 

acceleratoren, så er der en del der på en eller anden måde har et samarbejde med kommunen, et universitet, en 

region, et ministerie, en NGO eller en anden stakeholder, der på en eller anden måde er en del af det 

problemfelt, som de forsøger at løse.  

 

Som konsekvens kan forretningsmodellen godt se anderledes ud. Det kan være at dem ,der skal betale ikke er 

dem, som får noget ud af det.   

 

Problemframing, hvor man kigger på samfundsproblemer som et potentielt marked 

Flere målepunkter. Du skal ikke kun måle på profit, du skal også måle på impact. 

Bredere stakeholderkreds 
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Som konsekvens, så bliver forretningsmodellen ofte anderledes, hvem der er bruger, kunde, samarbejdspartner, 

sponsor etc. kan være forskelligt. Et mere komplekst stakeholder-landskab 

 

Spørgsmål: Hvorfor begynder FN at interesserer sig for virksomhederne? 

Vi laver SDG Accelerator sammen med UNDP, som er FN’s udviklingsprogram. FN’s udviklingsprogram er 

dem i FN, som har fået ansvaret for at sørge for at SDG’erne blive til noget. FN har traditionelt ikke haft 

projekter i Danmark, fordi vi mere er anset som et donorland, der sponserer deres projekter nede i 

udviklingslande. Men i og med at vi er blevet ansvarlige for at eksekvere på noget, som i høj grad er et globalt 

rammeværk, der ikke kun har udviklingslandsproblemstillinger, så er spørgsmålet, hvis det handler om rent 

vand, bæredigtig energi, ressourceforbrug, innovation, infrastruktur, så er det svært at komme i mål uden at 

have nogen private virksomheder med. Det er klart, vi ved hvordan man øger velstanden samtidig med at vi 

øger belastningen af kloden. Men hvordan vi øger velstand og levevilkår uden at belaste kloden, det kan UNDP 

ikke svare os på. Der er altså brug for nye løsninger, som traditionelt kommer fra den private sektor.  

 

 

Hvis man tænkte på det som strategi, som ville man være nødt til at sige, i hvor høj grad prioriterer vi 

afskaffelse af fattigdom over for ressourceforbrug, i hvor høj grad prioriterer vi bekæmpelse af sygdomme 

overfor CO2-udledning. Og den stillingtagen findes ikke, og det kan man nok heller ikke. Det er der for mange 

stakeholders til. Så det her er et rammeværk, et sprog.  

Når man skal få 193 lande til at blive enige om konkrete målsætninger, når Sverige og Saudi Arabien skal 

blive enige på ligestilling mellem køn det bliver de nok ikke lige med det samme.  
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Bilag 3 – Interview med Peter Larsen Kaffe 

Følgende er en transskribering af interviewet med Lars Aaen Thøgersen, Udviklingschef hos Peter Larsen 

Kaffe 

 

Spørgsmål: Hvad betyder FN’s Verdensmål for jer?  

Jeg plejer gerne at bruge den betragtning, at det er en ny spilleplade. Da vi startede med at arbejde med 

SDG’erne, der var vi i forvejen en virksomhed, der lå helt fremme ift. bæredygtig omstilling og har aktiviteter 

i forsyningskæden ift. at omstille til økologi, og en lang række initiativer på den sociale front ift. kaffefarmere. 

Vi har været meget lang fremme ift. alle certificeringsordningerne og omlægge hele vores flow til at være 

særligt certificeret, fordi det er der vi kan lave en stor industriel forbedring. Så da vi starter ud med 

verdensmålene for 2-3 år siden, der handlede det om at få analyseret vores business ift. at få lagt et nyt lag 

ovenpå. At få skabt et visionært løfte, som bygger oven på vores forretning ift. at skabe kommerciel forretning, 

samtidig med at det har en positiv impact på alle typer interessenter i vores omverden, med særligt henblik på 

at bidrage til at vi kommer i mål med verdensmålene. Den indledende manøvre og det vi ligesom arbejder 

videre med nu er det strategiske afsæt. Vi arbejder med to områder, som er særligt betydende får vores business. 

Det ene relaterer til klimaforandringerne, og det andet det er, at kaffebønderne simpelthen forsvinder, fordi det 

er uinteressant at være kaffebonde og værdierne i forsyningskæden er for ulige delt. Det løfte og den vision vi 

fandt, da vi analyserede der her, og der hvor vi kan gøre en stor forskel, det er ved at tage fat i nogle af de 

affaldsstrømme, som findes i de forskellige led. Både i producentleddet (med farmerne) men også i vores egen 

processing, altså produktion osv., og så hos forbrugerne på forbrugsdelen. Vi vurderer, at vi kun anvender tre 

pct. af kaffeplantens ernæringspotentiale, på den måde vi bruger kaffen i dag. Her kigger vi på en global 

udfordring med affald (SDG 12) og ser, at den kan bruges til at løse udfordringen hos farmerne. Det føler vi 

er en rigtig win-win situation. 

 

Spørgsmål: Så du siger, at I bruger SDG’erne til at analysere jeres forretning. Hvordan fungerer det 

mere konkret?  

Vi er konkret inden at kigge på vores forretning, hvilken impact er det vi har. Hvor er det vi belaster samfund 

og miljø på den negative side og hvor er det, at vi kan bidrage positivt? Og hvordan hænger det sammen med 

den forretning vi driver? Vi har f.eks. lavet materialeanalyser og været inde at kigge på forretningen ift. makro- 

og mikrotendens i samfundet. Og ligesom fået analyseret os ind til benet i det arbejde. Da vi lavede vores value 

scan, som er en estimering af plusser og minusser af hvad vi laver i dag, identificere forbedringspunkter. Så 

det er egentligt det Verdensmålene har gjort for os.  
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I den her process fandt vi frem til, at vores kerneprodukt måske ikke er en lille bønne, men nærmere biomassen, 

som bønnen er skabt af. Det vil sige, kan vi udnytte planten? Kan vi udnytte frugtkødet? Kan vi udnytte 

grumsen? Det har betydet, at vi har redefineret vores kerneprodukt.  

 

Spørgsmål: Er det det du mener, når du I artiklen (fra DI) siger at I ikke har en egentlig CSR-afdeling, 

men arbejder løbende med det i jeres forretning?  

Ja det kan man godt sige. Vi bruger jo mange af de værktøjer, som er alment tilgængelige. Men i og med vi 

ligger der, hvor vi allerede gør, så havde vi meget analysearbejde. Forskellen er, at vi tidligere har kigget på 

det ud fra hvad vi allerede var igang med. Det med at tvinge sig selv til at kigge på, hvordan vi lægger et lag 

ovenpå det vi har, det er nyt. Alle virksomheder kan teknisk set smide Verdensmålene ud over det aktiviteter, 

de allerede har og sige vi er i gang. Det har vi så valgt at sige, at det vil vi ikke. Vi kunne sagtens have taget 

vores bærdygtighedsarbejde og sagt at alle verdensmålene passer lige ind. Men vi har som virksomhed og 

samfund som helhed måske gjort en del. Men det har jo ikke været nok. Så verdensmålene er det, der skal 

skabe øget impact, udover det vi allerede har. 

 

Spørgsmål: Hvilket ansvar er det, du mener I har som virksomhed? 

Vi gør det af to årsager. Den ene er selvfølgelig ansvar, men det anden er fordi det er god business.Vi kigger 

meget på, hvad vil du gerne arbejde under. Vil du arbejde på en “burning platform” som din rettesnor eller vil 

du arbejde med en “burning ambition” som din rettesnor? 

Den “burning platform” den er der big time, med klimaforandringer, farmere der forsvinder osv. Alle lande 

der leverer kaffe er registreret på FN’s liste som højrisikolande. Der er alle mulige ustabiliteter socialt, 

økonomisk, politisk, klimaforandringer osv, som gør, at kaffebranchens “burning platform” er enorm. 

Spørgsmålet er bare, om det er den platform vi gerne vil drive vores forretning på? 

Det har måske være meget den måde vi hidtil har drevet det på, og man i industrien har drevet sit 

bæredygtighedsarbejde. Det har meget været med at begrænse negativ impact og prøve at se om man kan skabe 

noget mere ligeværd. Men det har ikke rigtigt været at forsøge at lægge et nyt lag på, ift. ambitionsniveau. Kan 

vi skabe et mulighedsrum i det her? 

 

Spørgsmål: Så det har tidligere handlet om at gøre mindre dårligt i stedet for mere godt?  

Ja det kan man sige.  

 

Spørgsmål: Det leder så hen til det arbejde i gør med kaffebønderne og jeres mål om at fjerne spild i 

kaffeproduktionen. Kan du sige lidt konkret hvorfor I arbejder med det?  

Hvis vi kigger på det, der presser kaffebønderne, så er det: 1) at kaffepriserne er total ustabile, de kører op og 

ned, og 2) at prisudviklingen står total stille. Prisen på kaffe i dag er nøjagtig den samme som for 30 år siden. 
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Og prisen kører op og ned, når den handles på børserne, men ender altid på en gennemsnitspris omkring $1,20, 

$1,30 pr. pund, så den pris er så fast, at vi ikke tror på, at verdensmarkedsprisen kommer til at ændre sig. Fordi 

hver gang, at nogle kaffebønder må dreje nøglen om, så bliver der bare produceret mere i Vietnam og Brasilien 

og i dårligere kvalitet. Kaffe bliver på verdensplan set som en commodity, og kvalitetskaffe bliver stadig set 

som en niche globalt set, så vi tror ikke at prisudviklingen vil gøre det mere attraktivt for en kaffebonde at 

dyrke kaffe, uanset hvilke tiltag vi laver.  

 

Spørgsmål: Okay, så det kommer bare til at betyde dårligere kvalitetskaffe på sigt?  

Ja, når vi kigger ud i kaffefarmene, så kan vi se, at der er et enormt stort spild i dag. Måske ikke direkte spild, 

fordi kaffebønder i dag bruger rub og stub, men de får ikke den bedste værdi ud af det. Fx den beskæring man 

laver af kaffetræerne og bladene, som vi ved indeholder utrolig store mængder antioxidanter og vitaminer osv., 

det bliver i dag brugt som skygge for jordbunden, som er en vigtig funktion, men vi tror at man kan få mere 

værdi ud af det, og så løse det med skyggen på en anden måde. 

 

Spørgsmål: Hvordan foregår jeres arbejde med kaffebønderne mere konkret?  

Lige nu er det her forholdsvist nyt. Så for os handler det her om 3 lag. Der er både origin, som er der hvor 

farmerne er; så er der processing, som er vores egen produktion her i landet; og så hele consumption-delen, 

som er forbrugerdelen, ift. at reducerer affaldsmængder, cirkulær anvendelse af ressourcer osv. Hvor vi laver 

programmer sammen med vores kunder, hvor vi anvender kaffegrumsen og skaber nye værdifulde produkter 

af det. Hvor vi har indgået en lang række partnerskaber med forskellige samarbejdspartnere omkring det. Så 

den tidslinje vi arbejder med det er, at vi starter med at udvikle nogle nye forretningsmodeller her i Danmark, 

hvor vi kan holde hånd i hanke med alle interessenter, få skabt modellen, og det er vi igang med at gøre, både 

ift. kaffegrums, men også ift. restprodukter for vores produktion. Den model skal vi have skabt her, og den 

tror vi på, at vi langt hen ad vejen kan anvende sammen med kaffebønder også. Det arbejder vi på i samarbejde 

med en lang række interesseorganisationer og kaffebønder rundt om i verden. Så det skal forstås som en slags 

tre-trins-raket. Det er endemålet, at få kaffebønderne med, så de får nogle nye mulige indtægtskilder, som de 

kan lægge til ved siden af selve bønnen. Det kunne f.eks. være at skabe ny værdi på frugtkødet fra kaffeplanten. 

 

Spørgsmål: Så det handler ikke nødvendigvis om at I får nye produkter, men mere at kaffebønderne 

får nye markeder?  

Præcis. Et godt eksempel på det er et initiativ vi allerede har sagt i gang her i landet. Vi arbejde med et firma 

der hedder Kaffe Bueno, en start-up der raffinerer kaffegrums og laver det om til nye typer produkter. Dem 

arbejder vi med, hvor vi står for at facilitere partnerskaber med vores kunder og få indsamlet kaffegrumsen 

mhp. at de laver produkter, som de sælger.  
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Spørgsmål: Så I bliver en form for leverandør til dem?  

Ja det kan man sige. Vi kan både blive leverandører, men også aftagere, hvis det laver produkter, som passer 

ind i vores distributionsnet. Så forædler de grumsen til produkter, som vi køber af dem og sælger videre. Sådan 

vil et set-up også være ift. bønderne. Det er klart, hvis vi kan lave et set-up, hvor der i fx. Kenya bliver udviklet 

et produkt, som de kan sælge lokalt eller internationalt, så skal de gøre det. Men det kan også være, at det er 

et produkt, som de kan sælge til os. Så vi ikke kun køber kaffebønnen, men også det nye produkt. 

 

Spørgsmål: Hvorfor vælger I denne model i stedet for fx at in-source produktionen? [ 

Det er noget mere grundlæggende. Vi er jo ikke imperialister. Kaffemarkedet lider nok under kolonitiden, så 

vi skal støtte folkene i de her lande i at blive selvstændige og drive deres egen forretning, vi skal ikke ud og 

overtage og indkøbe land. Så det er vi meget klare med, og det er slet ikke en overvejelse, som vi har gjort os. 

 

Vi arbejder rigtigt tæt med vores samarbejdspartnere rundt om i verden, hvor de fleste er virksomheder, bønder 

og cooperativer, som vi har arbejdet med i årtier. Så vores arbejde på tværs i vores værdikæde handler også 

utrolig meget omkring langsigtede relationer og tillid og opbygge partnerskaber.   

 

Spørgsmål: Så hvis man skal summe op, så er målsætningen at hjælpe kaffebønderne med at innoverer 

og forretningsudvikle, se de kan blive i business, så I kan blive ved med at få kaffe? 

Ja, det er det.  

 

Spørgsmål: Er jeres model så, at I udvikler koncepter til bønderne, eller er det mere i samspil?  

Det kan være begge dele og andre modeller også. De modeller vi skaber i Danmark, er modeller vi skaber fordi 

vi håber, at vi kan bruge elementer derfra og fører videre. Det kan være hele løsninger. Vi ved, at raffinering 

af for eksempel kaffegrums er stort set den samme process, som skal til for at raffinere frugtkødet fra 

kaffeplanten ude ved farmerne. Så kan vi lave modeller her, som er snorlige og kan implementeres direkte, så 

vil det være en kæmpe hjælp ift. at skulle opfinde den dybe tallerken igen. Med det sagt, så kan det være, at 

det er nogle helt andre type løsninger, der er behov for. Der er kæmpe forskel om man arbejde med kaffebønder 

i Kenya og Etiopien eller Brasilien fx, hvor det er store industrier. Så der er ikke en one-model-fits-all.  

 

Spørgsmål: Hvorfor er længerevarende partnerskaber noget som i går efter? 

Det har vi altid haft som en del af DNA’et. Det er også noget af det, der har gjort, at vi er så langt fremme på 

hele dagsordenen her. Det har altid været baseret på partnerskaber og længerevarende relationer. Og hvorfor 

så det? Det er nok pga. at vi er den type virksomhed vi er. Pga ejerstruktur og familierne bag, som altid har 

dyrket det og fokuseret på familierelationer og lokale relationer. Der ligger nogle meget stærke værdimæssige 
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bevæggrund bag at virksomheden gør som den gør, som relaterer til det, som virksomheden er bygget op 

omkring.  

 

Spørgsmål: Hvordan balancerer i det her med på den ene side at tjene penge og på den anden side at 

leve op til de her værdier, som virksomheden bygger på?  

Det der er så befriende, det er, at vi faktisk tjener gode penge, og at Peter Larsen Kaffe er en virksomheder, 

der gennem de sidste årtier har en støt vækst. Vi er ikke en virksomhed, der blæser derudaf eller har behov for 

at hæve værdiansættelsen af virksomheden. Det er en del af vores strategi, at vi om 100 år skal være her endnu. 

Så vi arbejde hele tiden efter sådan et steady go strong, og vi hele tiden bevæger os frem med sunde tal på 

bundlinjen. Så har vi også råd til at gøre den indsats i verden, som er en del af vores ansvar. Men vi har aldrig 

haft et mål om at firedoble vores indtægt. 

 

Spørgsmål: Så I kigger mere langsigtet frem for kortsigte?  

Ja og vi skal også lave gevinst om 100 år.  

 

Jeg ser verdensmålene, som en mulighed for at analysere virksomheden, få sat et ekstra lag oven på din 

eksisterende forretning. Alle organisationer, selv de mest bæredygtige i verden, kan altid løfte deres overligger. 

Den analyse som vi bruger verdensmålene til er; 1) at vælge det område, hvor du kan have størst impact ift. 

verdensmålene, og 2) hvor har du den største mulighed for at lave rentabel bæredygtig virksomhed, som gør 

at jeg kan opfylde mine virksomhedsmål endnu bedre.  

 

Spørgsmål: Når I nu bruger verdensmålene, som et analyseværktøj, ser I så SDG’erne som et form for 

katalog af markedsmuligheder?  

Nej, vi bruger det mest til at analysere virksomheden og se, hvor er det med de indsatser vi gør og touchpoints 

vi har. Hvor er det så, at vi for alvor roder og fangarmene ude ift. verdensmålene. Hvor er det vi kan gøre størst 

mulig impact. Hvor skal vi gøre vores indsatser gældende for at forandre noget. 

 

Spørgsmål: Så verdensmålene er mere en retning, et end-goal ift. hvor vi skal hen, og så kan I 

strukturere ind efter det?  

Ja. Vi har defineret Verdensmål 2, 8 og 12, også på delmål-niveau. Det giver en klar retning for hvilke mål vi 

skal navigere efter. Dermed ikke sagt, at vi ikke også kan lave indsatser, der leverer ind på de andre 

verdensmål.  

Verdensmålene handler i høj grad om at prioritere dine indsatser, sige at vi forpligter os til at arbejde med 

konkrete verdensmål, og så er vi også faste i troen på, at andre organisation analyserer sig fast på at arbejde 

med de andre verdensmål.  
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Qua at der er flere og flere organisationer, som arbejder med partnerskaber, så bliver man også delagtiggjort i 

forskellige alliancer og partnerskaber, som kan have andre verdensmål i fokus, end dem vi har valgt. Derfor 

kan der være projekter eller alliancer, hvor som kan have god business for os, selvom det ikke nødvendigvis 

har vores valgte SDG som primære. Men med disse partnere giver det lige pludseligt menign for os.  

 

Verdensmålene handler også om, at der skal være forretning i det, det skal bare være forretning, som har 

positivt aftryk og ikke negativt. Der er vi i en transformationsfase, fordi jo vi tjener penge nu, men det gjorde 

vi også inden verdensmålene. Men vi tror på, at vi kan speed op, og tjene endnu mere og gøre endnu mere godt 

ved at omfavne Verdensmålene og arbejde med den platform, som vi mener at det er.  

 

Spørgsmål: Hvad er det største forandring i at arbejde med Verdensmålene? 

For mig at se, er det mest på det strategiske plan. Hermed ikke forstået at det kun er på ledergangene, men på 

den måde, at vi har igangsat en hel bevægelse omkring cirkulær økonomi, og igangsat et utal af initiativer, og 

samarbejde med forskningsprojekter. Vi kigger på, hvordan vi kan reformere vores forretning, vi gik ud med 

et helt nyt kerneprodukt. En 116 år gammel virksomhed, der pludseligt finder ud af, at vores kerneprodukt er 

noget andet end vi troede at det var.  

 

Spørgsmål: Hvad er det gået fra og til?  

Det er gået fra kaffebønnen som vores kerneprodukt til kaffens biomasse, der er vores kerneprodukt. Dvs. alt 

hvad der kommer ud af den kaffeplante, det anser vi i dag som kerneproduktet. Hele den tankegang har sat 

nogle gigantiske forandringer igang i vores system.  

 

Spørgsmål: Kan man så forestille sig, at I begynder at lancere andre produkter end fra kaffebønnen?  

Ja det er vi igang med. Nu nævnte jeg kaffegrums, som vi er igang med, men også forskellige restprodukter 

fra vores produktion; kaffeskaller, der bliver sorteret fra i dag; vores emballagerester osv. Det er vi igang med 

at undersøger, hvordan vi kan udnytte.  

 

Spørgsmål: Hvornår regner i med at der kommer konkrete produkter ud af det?  

Vi har allerede vist konkrete produkter, der bruger forskellige restprodukter, og vi regner med at lancere nogle 

nye til januar. Derudover arbejder vi også på nogle produkter, som ligger helt udenfor det, som vi normalt er 

kendt for.  
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Bilag 4 – Interview med Gehl 

Følgende er en transskribering af interviewet med Helle Søholt, co-founder og CEO hos Gehl 

 

Spørgsmål: Kort om Gehl?  

Gehl er et urban strategy and design firm, så vi arbejder med strategisk planlægning på forskellige fronter. 

Vores kunder er typisk halvdelen den offentlige sektor og den anden halvdel developere. Ift. vores offentlige 

kunder så er det meget kommuner, som vi arbejder med og slet ikke kun i Danmark. I Danmark er man nemlig 

relativt langt med mange af tingene, så vi arbejder rigtig meget i udlandet, i mange af de store metropoler rundt 

omkring i verden. Vores arbejde er meget rettet mod kommunal sektor ift. fysisk planlægning og hjælpe dem 

til at lave strategiplaner, prøve at tænke lidt længere frem sådan så de har en kommuneplan og en 

udviklingsplan på nogle områder, vi hjælper dem med at lave trafikplaner, bæredygtighedsplaner på 

byrumsfronten, stå for borgerinddragelse osv. osv.  

Den anden halvdel af det arbejde vi laver er mere med developere og investorer, hvor vi arbejder med den 

konkrete udvikling og laver udviklingsplaner for områder der skal omdannes eller bygges. Så der har vi 

mulighed for at hjælpe investorerne og bygherrerne med at lave byggeprogrammerne og stille krav til at 

bygningsarkitekterne lever op til de standarder der skal leveres på ift. bærdygtighedsfeltet.   

 

Så er vi en virksomheder, der er meget funderet i viden. Jeg startede faktisk virksomheden for 20 år siden 

sammen med min tidligere professor fra Arkitektskolen, Jan Gehl, som har skrevet en del bøger om menneskers 

adfærd i byerne med stor fokus på byliv og byrum. og de mere sociale aspekter ift. hvordan kan det fysiske 

miljø understøtte, at vi som mennesker har nogle gode velfungerende relationer imellem os og at vi møde på 

kryds og tværs. Så hele det vidensfelt, det har vi lagt til grund for vores måde at tænke byudvikling på, så 

derfor har vi helt for starten af, i vores måde at tænke forretning, egentlig været meget vidensbaseret og også 

socialt forankret i vores tilgang til design.  

 

Spørgsmål: Hvordan kommer SDG’erne så ind i det spil?  

Så kom SDG’erne ind i billedet på den måde, at den måde vi har drevet virksomheden indtil nu, har været 

stærkt præget af, at vi har haft en meget stærk mission alle årene. Vores mission har siden starten været 

“making cities for people” eller “at bygge byer for mennesker” og den har været en form for pejlemærke for 

alle i organisationen.  Mange der bliver ansat i Gehl, de har det sådan, at de gerne vil bidrage til, at gøre verden 

til et bedre sted og gøre verdens byer til et bedre sted for de mennesker, der bor der. Så det er et kald, hvor folk 

gerne vil bidrage med noget, som ligger udover projektet. Her var verdensmålene en naturlig udvikling i 

forhold til den måde vi gerne vil arbejde fremadrettet 
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Vi er den type organisation, der ikke bare arbejder for vores kunder, men tænker på ‘the end user’ i alt hvad vi 

gør. Vi rådgiver ikke bare vores kunder på, hvad der er godt for kommunen, men også hvad der er godt for 

borgerne. Eller ikke kun hvad der ville være godt for developeren ift. den bundlinje, de kan skabe, men ift. det 

byliv og det miljø vi ønsker at skabe.  

 

Spørgsmål: Så der er meget en design thinking approach? 

Meget. Og hele det der “end user”-perspektiv, er egentlig det perspektiv. vi tager på vores projekter og det er 

også det, vi bliver ansat til at tage af vores kunder. Så hele den ånd ligger til grund for vores måde at arbejde 

på. Og så også det her med at vi er vidensbaseret, vi er vokset ud af en mere akademisk tradition, hvor jeg har 

set det som min mission i verden, at jeg skal skabe en ny praksis omkring den teori, som Jan Gehl havde 

udviklet på Arkitektskolen. Men der fandtes ikke rigtigt en planlægningspraksis, som tog udgangspunkt i den 

vide og de metoder, så det har vi udviklet som virksomhed. Derfor er vi stadig meget vidensbaserede, og meget 

interesserede i at bidrage til den vidensgenerering og den vidensudvikling indenfor det felt, fordi der ikke 

findes så meget viden om, hvordan mennesker har det i det byggede miljø, og hvad vi kan gøre bedre for at 

det understøtter sociale relationer og følelse af livskvalitet.  

 

Spørgsmål: Er det din følelse, at der i arkitektverdenen har været større fokus på, hvordan bygningen ser 

ud, end hvad betyder det, for dem der skal bruge den? 

Ja præcis, og vi anlægger lige præcis det perspektiv, at det ikke er bygningens udformning der betyder noget, 

men det er det, den gør. Det er den adfærd den afstedkommer og det er den følelse folk har ved at være der, 

der er det vigtige.  

 

Spørgsmål: Du kalder Gehl for en formålsdrevet arkitektvirksomhed (DI). Hvad du mener med det? 

Når jeg kalder Gehl for en formålsdrevet virksomhed, så betyder det, at vores mål er, at folk skal få det bedre 

og at de skal leve et bedre liv gennem det byggede miljø – understøttet af det byggede miljø. Det har været 

nogle grundpiller i måden, vi har drevet virksomheden på. Rent strategisk finansielt cyklus-mæssigt, der har 

vi haft  3-årige forretningsplaner og 1-årige budgetter, fuldstændig som rigtig mange andre almindelige 

virksomheder driver deres forretning. Da vi startede med at arbejde med SDG’erne, så begyndte vi at tænke, 

hvordan vi skal bidrage til at løse nogle af de store udfordringer som byerne står overfor og som ligger ud over 

det enkelte projekt. Hvor kan vi som virksomhed have den største impact? Vi hjælper i forvejen rigtig mange 

kommuner med at tænke 10 år, 20 år, 30 år frem – jeg har lige været til et seminar i Sydney, hvor vi hjalp dem 

med at tænke 2050-planer, så man er meget langt fremme, når man arbejder med offentlig sektor og fysisk 

planlægning. Et projekt som cityringen metro i københavn har jo taget 10 år at anlægge, så det er nogle meget 

lange perspektiver, man lægger. Derfor begyndte vi i ledelsen at snakke om vi ikke skulle tage den samme 
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medicin. Altså simpelthen selv prøve at lægge et perspektiv, der ikke bare tager udgangspunkt i missionen, 

men spørger til, hvad vi strategisk skal bidrage med på en 10-årige horisont, og hvad kommer det så til at 

kræve af os, både ledelsesmæssigt, organisatorisk, men også fagligt? Det afstedkom, at vi blev nødt til at 

genbesøge vores purpose, sådan så det ikke bare var “making cities for people”, men at vi sætter det i relation 

til et bredere bæredygtigheds-framework, hvis man kan kalde det det. På den måde kan man sige, at SDG’erne 

passede meget godt, idet de matchede vores måde at se verden og fordi vi i forvejen arbejder meget 

helhedsorienteret.  

 

Spørgsmål: Når du siger, at I bliver nødt til at tage et bredere samfundsperspektiv, hvad er det så for et 

ansvar, som virksomheder har over for verden og samfundet? 

Hvis vi skal hjælpe vores kunder med at være fremtidssynede, sådan at de kan løse verdens problemer, der er 

rigtigt meget snak for tiden om, at det ikke er den national regeringer (der faktisk læner sig en smule tilbage), 

men det er byerne, som er på forkant med de her problemstillinger, som bæredygtighed, inklusion, ligestilling, 

infrastruktur, innovation eller hvad det nu kan være, så er byerne der, hvor lokale regeringer har den direkte 

dialog i kontakt med borgerne. De står i suppedasen, de skal have waste management til at fungere, de skal 

have energisystemerne til at fungere osv. osv. Og det er der vi opererer. Det er der, vi arbejder. Så hvis vi skal 

hjælpe vores kunder med at finde de optimale løsninger for fremtiden, så synes vi også, at vi selv har et ansvar 

for, at hoppe med ud i fremtiden, og sige hvad stiller det så af krav til os? Hvad skal vi kunne? Hvordan skal 

vi kunne arbejde anderledes og endnu mere helhedsorienteret, end vi gør i dag?  

 

Spørgsmål: Så det er også for at I nemmere kan sætte jer ind i deres situation, så bliver I også selv nødt til 

være der?  

Ja. 

 

Spørgsmål: I artiklen (DI) siger du, at I er gået fra kort tidsplan til 2030-mål. Hvordan er balancen mellem 

mål og styring? 

Vi har gjort det, at vi har sat nogle 2030-mål frem, og det er først og fremmest faglige mål. Da vi kiggede på 

os selv ud fra Verdensmålene, kunne vi hurtigt se, at vi ikke kun skulle være eksperter på SDG nummer 11 

(bæredygtige byer & communities). Det var der vi startede ud, men jo mere vi satte os ind i det, følte vi, at 

vores mission “making cities for people”, lige så meget handlede om SDG nummer 3 om Health and Wellbeing 

og SDG 10 om Social Equality. Det var nogle pejlemærker, hvor vi gennem vores arbejde følte, at vi kunne 

have en særlig impact. Som det er i dag, har vi ikke sundhedsfolk ansat hos os. Vi har ikke folk ansat, som er 

eksperter på social lighed eller sociale planlægningsspørgsmål, selvom vi står for rigtig meget 

borgerinddragelse. Hvis vi skal kunne arbejde med denne agenda, så bliver vi nødt til også, at sætte nogle 
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faglige mål, og stræbe efter at kunne løfte hele opgaven. Vi behøver måske ikke at have alle de kompetencer 

selv, men så skal vi ud og finde de strategiske partnere som vi skal kunne arbejde sammen med, for at levere 

den fulde pakke.  

 

Det er ikke noget man bare lige ordner på ét budgetår. Der bliver man nødt til at arbejde meget mere langsigtet. 

Og hvis vi skal kunne det, så skal vi langsomt bevæge os i den retning.  

 

Det har også hjulpet os til at blive mere præcise omkring, hvilket markeder vi skal ud på. Vi arbejder allerede 

globalt i dag, men det har givet en meget bedre diskussion ift. rækkefølgen ift. hvor kan vi gøre en stor forskel. 

Det har blandt andet ført til, at vi har arbejdet i Kina i 12 år, men nu laver vi en særlig indsats på at komme 

videre med vores arbejde i Kina. Fordi vi mener, at vi kan gøre en kæmpe forskel på alt hvad der hedder ‘air 

quality’ og bæredygtighed, hvis vi kommer ind på det rigtige niveau i Kina. Der har vi gennem de 

samarbejdspartnere vi har der, allerede lykkes at komme op på regeringsniveau på de planlægningspolicies, 

der kommer ud fra Ministry of Housing and Planning. Vi har også haft muligheden for at lave strategien for 

Shanghai Government, hvor de nu har implementeret en 45 km lang havnefrontspromenade. Når man kommer 

ind på det niveau i Kina, så begynder det at rykke rigtig rigtig meget.  

 

Spørgsmål: Så I bruger de konkrete fremtidsmål (eks. 2030-plan) til at vise, hvor jeres forretning skal hen?  

Ja præcist. Og hvilket projekter skal vi sige ja og nej til, hvilke samarbejdspartnere skal vi finde, hvor skal vi 

lægge os rent strategisk ift. de projekter vi går efter?  

 

Spørgsmål: Ift. et konkret årsbudget, spiller det (2030-plan) så nødvendigvis ind eller kører den uafhængigt 

af de langsigtede mål? 

Vi har stadig et årsbudget, for det bliver man nødt til at have, så vi har selvfølgelig budgetter på projektniveau, 

sådan at vores projekter kan løbe rundt. Og så har vi nogle årsbudgetter, så vi kan holde øje med vores 

omkostninger generelt og sætte nogle ambitioner for udvikling osv. Ud over det, så prøver vi at holde den der 

langsigtede horisont over udviklingen. 

 

Spørgsmål: I arbejder efter forskellige tidsperspektiver, hvilke udfordringer giver det?  

Det giver nogle udfordringer i, at ledelsen i endnu højere grad skal evne at arbejde vertikalt. Hele tiden gå fra 

et strategisk niveau, hvor vi tænker over, hvordan det her bidrager på den store klinge (langsigtet), samtidig 

skal vi kunne arbejde ret taktisk i forhold til om det giver mening i det her marked, og hvilke spillere vi skal 

have fat i på det enkelte marked til egentlig at være meget operationelle. Hvordan omsætter vi det her til nogle 

konkrete anbefalinger i projekter og samarbejdsrelationer etc. (kortsigtet). Det kræver ret meget af den enkelte 

leder, at man skal kunne bevæge sig op og ned, og i et enkelt ledermøde kan vi jo cykle op og ned i niveauerne 
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på én gang. Hvor jeg tror, at man i andre organisationer måske kan have en operationel ledelse og en taktisk 

ledelse og en strategisk ledelse osv. Her drøner vi rigtig meget op og ned i de der ledelseslag for at sikre, at 

det hænger sammen.  

 

Tegner en figur: 

Traditionel ledelsesfigur: 

Ledelsens rolle er, at vi holder os snorlige til planen (skal kunne følges step for step i månedsrapporteringer) 

Plan –> implementering (A -> B) fulgt op med månedsrapporteringer. 

 

Den måde Gehl arbejder på: 

Spilleplade man opererer på: 

Ledelsens rolle er, at vi holder os inde for spillepladen. 

 

Kræver mere koordination, mere dialog, mere koordinering på tværs af organisationen, kræver ret meget 

inddragelse. Vores project directors (dem der er øverst ansvarlige for de forskellige projekter), det er dem, som 

er ude at møde kunderne. De skal også have de her nye mål (den langsigtede plan) på rygraden, og kunne 

navigere i det, når de står ude hos kunden. Derfor kræver det (ledelse) ret meget inddragelse af organisationen.  

 

Spørgsmål: Hvad betyder det, for de konkrete medarbejderne (project directors), når de skal ud og 

sælge et projekt?  

De skal både have en større viden, men måske mest af alt, have en evnen til at facilitere i højere grad, frem for 

bare at være project managers i traditionel forstand. I en traditionel projektorganisation har du nogle project 

managers, der kan levere et bestemt projekt inden for en bestemt tidsplan. I højere og højere grad skal vores 

projektledere kunne navigere, facilitere og hjælpe med at få den rigtige ekspertise ind på de rigtige tidspunkter 

i et projekt.Det kan være eksterne såvel som interne kompetencer Også så vi kan få alle de her aspekter af 

SDG’erne involveret på de rigtige tidspunkter. Det bliver en smule mere komplekst og derfor bliver processen 

i projektet ligeså vigtig som produktet. Selve processen for at levere en plan på et område bliver lige så vigtig 

som planen i sig selv.  

 

Spørgsmål: Så der kommer et strategisk lag ned over medarbejderne, som der ikke har været tidligere? 

[ 

De skal ikke kun være eksperter indenfor vores felt, de skal også kunne facilitere at der kommer andre eksperter 

på banen. Og det kræver jo et eller andet sted, at du både har din egen faglighed, men at du også kan sætte den 

lidt til side, for at andre fagligheder kommer på banen. Så det er lidt en anden kompetence, som vi har brug 

for at udvikle.  
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Spørgsmål: Så man skal i højere grad kunne tænke samarbejdspartnere ind i processen?  

Ja præcis. 

 

Spørgsmål: I DI-artiklen siger du, at I er gået fra strategi til strategizing, fra konkrete mål til en 2030-

plan. Kan du forklarer lidt om det? 

Vi er gået fra strategi til strategizing. Det vil sige, at hvor vi tidligere lagde en plan for året, hvor vi var ret 

præcise med, hvad vi skulle nå inden for det enkelte kvartal osv., så arbejder vi nu sådan, at vi planlægger 

måned for måned og projekt for projekt. Vi forsøger kvartalsvist at stoppe op og kigge på, hvordan det går ift. 

de langsigtede mål. Er vi på rette vej? Er vi inden på ‘spillepladen’? Så på den måde, er det en mere løbende 

evaluering.  

 

Spørgsmål: Hvordan sikre I, at i så ikke løber helt skævt en måned? Er det noget i eksempelvis måler 

på?  

Ja det er svært, fordi der er vi ikke helt kommet til endnu. Lige nu måler vi ikke på andet end vi målte på før, 

hvilket er almindelige finansielle mål, som går projekterne i hus finansielt, registrerer medarbejderne deres tid 

etc. Men det er egentlig alene finansielle mål. Så har vi nogle mål om lige muligheder for køn når vi ansætter 

osv., men vi har ikke de mere kvalitative mål, ift. hvordan måler vi på vores impact i projekterne. Der står vi 

lidt stille lige nu. Det er ret komplekst. Vi har forsøgt at hjælpe nogle af vores kunder på, hvordan man kan 

måle social impact f.eks., men hvordan vi selv kan måle det på os selv, der er vi groet lidt fast. Det skal vi nok 

komme til, men der har vi ikke rigtigt udviklet nogen procesværktøjer eller KPI’er for det endnu.  

 

Spørgsmål: Så det er en udfordring, at I er en purpose-drevet virksomhed, der ikke rigtig kan måle på 

effekten af det purpose?  

Ja, det eneste vi kan gøre lige nu, det er at ringe til kunderne og hører om det giver mening, hvordan de bruger 

det og hvilken impact de synes at det har haft. Og så er en del af vores services, at lave det vi kalder 

bylivsmålinger, som er nogle antropologiske studier i byerne faktisk, og typisk laver vi dem som nogle 

baseline-studies. Når de så er implementeret, så laver vi nogle studier efterfølgende, så man kan måle på: 

kommer der flere mennesker? Hvilke typer mennesker kommer nu vs. tidligere? hvilke miljømæssig impact 

har det her projekt haft? Har det afstedkommet en bedre lokal økonomi? Sådan nogle målinger laver vi i vores 

projekter og med vores kunder. Men hvordan vi trækker det op på et mere strategisk niveau, på tværs af 

opgaver, det er et arbejdsområde.  

 

Spørgsmål: Du siger, at der kommer en større usikkerhed, når I arbejder på den her måde. Hvad 

betyder det, for måden I arbejder på?  
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Det betyder, at man bliver nødt til at prioritere, at man som virksomheder mødes fysisk nogle gange. Vi er det, 

som vi kalder en networked organization, hvor vi har vores største kontor i København, men også har mindre 

kontorer i New York og San Francisco, og vores projekter er generelt spredt rundt omkring i verden. Så vi er 

ret spredt som organisation i dagligdagen og selvom vi er 75 mennesker, så arbejder vi mange forskellige 

steder i verden. Vi bliver derfor nødt til at prioriterer, at komme sammen nogen gange. Det betyder, at ledelsen 

samles fysisk 2 gange om året, hvor vi har nogle dage eller en uge sammen. Derudover prioriterer vi også, at 

alle project directors ringer sammen hver anden måned, og så er der et fysisk forum, hvor folk flyver ind og 

mødes, og alle mulige andre mere intime mødestrukturer. Men den her investering i at komme sammen som 

organisation bliver meget vigtig. Jeg plejer at forklarer det, at man har en fælles rygsæk, som man kan rejse 

ud i verden med. Så kan man arbejde autonomt ved at mene og gøre noget forskellige ting, når man er ude hos 

kunden. Men man er nødt til at have noget i den her rygsæk, som man kan arbejde ud fra og vende tilbage til.  

 

Spørgsmål: Så der er både et usikkerhedsmoment med giver også frihed?  

Ja, men der skulle også gerne være noget tryghed i den fælles viden, som ligger i rygsækken. Du har et netværk 

i organisationen, som du kan trække på, du har kollegaer, der har din ryg. Hvis du står derud og føler, at du er 

fanget “in the deep shit”, så ligger organisationen der i rygsækken. Det bruger vi ret mange kræfter på og 

investerer ret meget i. Sidste år samlede vi alle medarbejderne til 3 dages strategievent her i København. Det 

er selvfølgelig en kæmpe investering, at bringe 75 mennesker sammen i 3 dage, men det er noget, som jeg 

mener, at man er nødt til at investere i.  

 

Spørgsmål: I en klassisk økonomisk tankegang, så er usikkerhed jo noget som er skidt. Hvordan styre i 

jeres investeringer, når I nu investerer i en eller anden form for usikkerhed, hvor return of investment 

(ROI) ikke er tydelig?  

Der er det vigtigt, at vi er nogenlunde enige om, at vores investering er strategisk vigtig for virksomheden. 

Sidste år, har vi investeret i to store ting, som vi har brugt en stor del af vores profit på.  

Det ene er at vi har skrevet en bog. Her har vi lavet et stykke vidensarbejde, som man måske tænker er lidt 

mærkeligt, at en privat virksomhed gør. Det kunne man jo have gjort på arkitektskolen eller CBS. Men vi følte, 

at når vi har brugt 20 år på at omsætte Jan Gehls teorier til praksis, så nu følte vi at det var på tide, at vi lavede 

et bidrag med vores viden på området. Vi følte, at vi nu ved nok omkring bebyggelsesprocenter, tæthed og 

hvad der understøtter sociale relationer. Så nu skriver vi det ned, så vi kan dele det med verden. Og der ligger 

flere ting i det; 1) vi er blevet enige i ledelsen om at det er en god investering at dele den viden, men sådan 

nogen som os, har på en eller anden måde også skabt vores eget marked. Der var ikke et marked for det vi 

lavede inden vi startede virksomheden, så hvis vi skal blive ved med at udvide markedet på verdensplan, så 

skal vi også blive ved med at skabe det. Er der så en direkte forbindelse mellem at skabe et marked og skrive 

den her bog? Det er der ikke nødvendigvis. Derfor bliver vi nødt til at tro på, at vi ved at give viden til verden, 
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så kan vi skabe mulighed for at andre komme med på den retning hurtigere, og noget af det også skaber et 

marked. Men der er ikke nødvendigvis en sammenhæng. 

 

Spørgsmål: Så i prøver på en eller anden måde at skabe jeres egen efterspørgsel?  

Ja, men samtidig så håber vi også, ved at give noget fri, så kan andre løbe ud i verden med den her agenda, for 

verden har travlt. 

 

Spørgsmål: Hvorfor bruger I SDG’erne? 

Vi valgte SDG’erne fordi, at det havde rigtig meget ræsonnement i flere dele af verden, som vi arbejder i. Men 

vi havde faktisk rigtigt meget diskussion internt og der var ret meget uenighed i ledelsen, om det var SDG’erne 

som vi skulle arbejde med, fordi halvdelen af min ledelse sidder i USA, hvor man ikke kigger specielt meget 

i retning af FN. Så der var faktisk ret meget deling i ledelsen mellem dem i USA og dem der sad i Danmark.  

Hvis man vil arbejde med de her verdensmål, så tror jeg, at det kræver topledelsen tager teten og driver den 

her agenda.  

Men det giver et sprog, hvor vi kan prøve at tale os ind i de udfordringer, som den lokale kunder har. Hvis det 

f.eks. er en kunde i Philadelphia syd for New York, så prøver vi at høre hvilke udfordringer de står med. Så 

kan det godt være, at vi ikke skal rejse SDG-flaget, men det betyder ikke, at vi ikke kan arbejde med en lang 

række af de udfordringer, der er stillet op i SDG-frameworket. Vi kan stadig arbejde med equity, health, 

innovation and infrastructure etc.  

 

Spørgsmål: Hvordan giver SDG’erne så konkret en fordel for jer?  

Jeg tror i høj grad, at det hjælper vores kunder til at se bredere. Hvor det tidligere var sådan, at vi havde en stor 

“uddannelsesopgave” af vores kunder, for at få dem til at forstå, at de bliver nødt til at arbejde meget mere 

helhedsorienteret med planlægning, og bliver nødt til at tage de sociale–, miljømæssige– og alle mulige andre 

perspektiver ind. Det synes jeg, at de fleste af kunderne ved nu og arbejder på den måde, og der har SDG’erne 

hjulpet til at “opdrage” dem. Så nu kommer de allerede med et relativt bredt perspektiv.  

 

Spørgsmål: Så det er i virkeligheden mere omverdenen og samfundet, som har rykket sig, end jer?  

Ja, for vi har i princippet altid arbejdet meget bredt, så når der nu kommer det her rammeværk, som alle kan 

arbejde ind i, så giver det helt klart nogle bedre forudsætninger for os og den måde vi arbejder på.  

 

Spørgsmål: Hvordan prioriterer i mellem den langsigtede strategi / purpose og kortsigtede økonomiske 

gevinster?  

Vi siger faktisk nej til rigtig mange opgaver. Vi skal kunne se, at det enkelte projekt bidrager til en by for 

mennesker.  
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Man kan altid diskutere et projekt ud fra en bæredygtighedsvinkel. Er det her udviklingsområde fra langt fra 

bykernen, er det serviceret af offentlig transport, og hvis ikke, skal vi så overhovedet lave det? Skal der rives 

skov ned for at lave det? Man kan lægge alle mulige perspektiver ned over sådan et projekt. Men hvornår er 

noget godt nok og hvornår skal vi hjælpe et område med at blive bedre, selvom det er rigtig dårligt? Det er 

svært at lave klar retningslinjer omkring. Men hvis vi tager noget ind i ledelsen, som medarbejderne mener er 

på kant med vores mission, så fortæller de os det. Så er der den ansvarlighed i organisationen her, at så 

begynder diskussionerne at ulme og komme op. Og så bliver det diskuteret i alle mulige faglige fora. Og nogle 

gange trækker vi os også ud af projekterne, hvis vi føler, at vi ikke kan stå inden for det kunden vil have eller 

vi ikke føler, at kunden lytter til os ift. nogle miljømæssige eller social impacts. Det har vi gjort nogle gange, 

også med ret stort rabalder til følge.  

 

Spørgsmål: I og med, at medarbejderne skal tage et større strategisk ansvar, så får de også nogle 

kraftigere holdninger og mere at skulle have sagt? 

Ja. Jeg tror, at man vil opleve i mange vidensbaserede virksomheder, at stærke vidensmedarbejdere også har 

stærke holdning til det de laver. Det tror jeg man som ledelsen må forholde sig til, hvor vi som ledelse også 

skal servicere de her dygtige vidensmedarbejdere. Derfor bliver man nødt til at lytte til medarbejderne og have 

en faglig og strategisk dialog med dem, ift. hvad et godt projekt er.  

 

Spørgsmål: Giver det nogle strategisk udfordringer for ledelsen?  

Ja, det kan godt give nogle udfordringer. Så må vi tage en diskussion med medarbejderne. Vi kan ikke være 

så idealistiske, at vi ikke bringer verden videre. Man kan godt være idealistisk, men hvis man vil gennemfører 

noget i verden, så bliver man nødt til at indgå nogle kompromisser. For at få ting gennemført må man være 

pragmatisk. Der har vi opfundet et begreb vi kalder Pragmatic idealists. Fordi vi har været nødt til at finde et 

begreb, der kan gøre det okay, at være pragmatisk. Og samtidig signalere til medarbejderne, at vi hører dem, 

at vi også er idealistiske og vil det bedste socialt, miljømæssigt, kulturelt osv. Men vi skal også være 

pragmatiske, fordi vi bliver nødt til at lytte til kunden, vi bliver nødt til at sikre os, at der også bliver planlagt 

og bygget noget.  

 

Så det er den win-win situation, vi gerne vil skabe. I praksis er det, at man giver lidt og tager lidt. Så det har 

vi i praksis været nødt til at opfinde et begreb omkring. Eller en identitet i virksomheden i virkeligheden.  

 

Spørgsmål: Har du nogle last remarks, som du gerne vil have med?  

Da vi kom rigtig i gang med at arbejde med SDG’erne, så nedsatte vi et innovationsteam, fordi vi fandt ud af, 

at vi bliver nødt til at arbejde med partnerskaber på nye måder, hvis vi i 2030 vil være rigtig gode på health, 

happiness, equity, climate action osv.. Det kunne vi ikke nødvendigvis håndtere i den almindelige everyday 
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practice. Derfor nedsatte vi et innovationsteam, der arbejder på tværs af organisationen. De er kun 4 

medarbejdere, men det er deres opgave, at afsøge territoriet på kanten af de almindelige Gehl-projekter. Hvor 

vi kan lærer af nye samarbejder og skabe nye samarbejder. For at give et eksempel, så har vi lavet et stort 

projekt i det her år (2019) med kortlægning af luftforurening og luftkvalitet i samarbejde med Google, hvor vi 

har fået indbygget et filter i deres streetcar, så vi kan mappe luftforurening ret detaljeret. Dertil har vi i 

samarbejde med en Hollands fond og Copenhagen Solutions Lab undersøgt hvilken impact luftforurening har 

på børn. Så lige pludselig begynder vi at indgå helt nye typer af partnerskaber, hvor vi går ind og afsøger et 

felt, som ligger på kanten af de services vi ellers normalt laver.  

 

Så det er ikke som sådan en konkret kommerciel aktivitet, men mere videnskab, som på sigt, måske kan udvikle 

sig til noget. Så det er et projekt som vi har investeret i sammen med nogle partnere, hvor alle bidrager med 

hver deres styrke.  

 

Spørgsmål: Så hvordan arbejder det her innovationsteam mere konkret?  

Så det her team har ikke kommercielle mål, men derimod nogle strategiske mål til at vi skal blive bedre inden 

for de her felter (SDG’erne) og der skal de afsøge partnerskaber, så vi også kan blive klogere på, hvad skal vi 

kunne selv? Hvad skal vi kunne med andre partnere? og hvordan kan vi konkret komme videre med de her 

emner? Så det er på mange måde trail and error-tilgang i det her team.  

Et andet eksempel er Novo-Nordisk som vi arbejder sammen med vedrørende deres Cities Changing Diabetes-

program. Der er vi videnspartner og samarbejder også med dem på områder omkring sundhed.  

 

Spørgsmål: Så i bruger i virkeligheden de her mål (SDG’erne) til at indgå samarbejde med andre 

virksomheder om at udvikle områder, som virksomhederne hver især så kan finde en kommerciel vinkel 

i? [ 

Ja, det er måden det er organiseret på. Og så prøver vi selvfølgelig at skabe en sammenhæng og vidensbro 

mellem innovationsteamet og det almindelige projekter, så du kan låne medarbejdere frem og tilbage, så der 

også er en vidensoverførsel mellem udviklingsdelen og de normale projekter.    

 

Vi kan også se, at mange af de store virksomheder er interesseret i at arbejde med os på den her måde, fordi 

de begynder at se, at man ikke bare kan lave CSR på den klassiske måde. Jeg oplever meget, at virksomheder 

er blevet opmærksomme på, at de også skal levere noget tilbage til samfundet. Og det er en ny måde at tænke 

på, for mange af de store virksomheder. 

 

Spørgsmål: Bliver I så mere transparente ved at arbejde på denne måde? [ 
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Det kan godt være, at det gør os mere åbne. I og med at offentlige rum er DNA’et i stort set alle vores opgaver, 

så har vi en grundlæggende opfattelse, at det offentlige rum også understøtter demokratiet i et samfund. At vi 

har en fælles platform, hvor vi kan møde hinanden på kryds og tværs, så derfor gør vi meget for at inddrage 

folk og være transparente i vores projekter. 

 

 

Bilag 5 – Gehls målsætning 
Dette er Gehls 2030-målsætning, tilsendt af Helle Søholdt 

 

 
 

 

 

 

 


