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Abstract 
Organisations are under constant pressure, from both internal and external stakeholders. How organisations 

work with and respond to these pressures is a debated topic in the academic world. A conceptual 

contribution to this discussion is Christine Oliver's article, Strategic Responses to Institutional Processes 

(1991). In this article, Oliver develops a model for the response strategies and tactics organisations use, when 

experiencing institutional pressure. These strategies vary from passive adaptation to active resistance. 

 

Organisations face increasing pressure in relation to their sustainability efforts. To a great extent, this 

pressure stems from the global work for sustainable development and the UN Sustainable Development 

Goals (hereinafter “SDGs”).  These SDGs do not represent direct guidelines for how organisations should act. 

Instead, the rather broad, vague and universal nature of the goals aims to encourage organisations to define 

their own sustainability efforts towards reaching these common goals. 

 

This thesis argues that Oliver’s model does not fully capture how organisations can work with the increasing 

sustainability pressure. By analysing the exemplary case company’s - Grundfos - response to and work with 

the SDGs and the sustainability pressure, it has been possible to identify the deficiencies of the model. The 

results show that Grundfos is attempting to obtain a leading position in the discussions about corporate 

responsibility, and hereby influence the requirements and expectations for itself and its peers. Grundfos’ 

strategic response to institutional pressure was thus neither active resistance nor passive adaptation to the 

pressure. This thesis defines Grundfos’ strategic response as an ownership strategy in which the company 

attempts to take ownership of the institutional pressure, thus increasing the pressure on all companies within 

the industry to the advantage of the company. This way of constructively developing the pressure was not 

included in Oliver’s model. 

 

Therefore, this thesis argues that Oliver's model has shortcomings in terms of her views on companies and 

their opportunities to constructively influence the pressure placed on them. It is argued that companies have 

both the opportunity to resist pressure or actively develop pressure. How companies work with institutional 

pressure depends on several factors including the organisation’s size and how it organises the environmental 

changes. Consequently, it is argued that Oliver’s model does not lack a single response, but a continuum of 

strategic responses, of how companies can actively and constructively work with pressure. By adding a new 

dimension to Oliver's model, the model now includes the ownership strategy used by Grundfos, but also 

proposes other forms of constructive strategic responses based on companies’ organization of the 

institutional pressure. 
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt og problemformulering 
Virksomheder er under konstant pres. Både interne og eksterne parter har forventninger og holdninger til 

virksomheders strategi og praksis. Hvordan virksomheder arbejder med og responderer på pres fra 

omverdenen, er et omdiskuteret emne, hvor mange akademikere har givet deres bud på teorier og modeller, 

der søger at indfange denne adfærd. Et konceptuelt bidrag inden for dette område er Christine Olivers artikel 

”Strategic Responses to Institutional Processes” (1991) om virksomheders responsstrategier til institutionelle 

processer. I artiklen udvikler Oliver en model for, hvilke responsstrategier og taktikker virksomheder gør brug 

af, når de oplever institutionelt pres. Disse strategier går fra passiv tilpasning til aktiv modstand mod presset. 

 

Virksomheder møder pres fra mange sider i forhold til deres ansvar til både samfund og planeten. I de seneste 

30 år der sket markant udvikling inden for bæredygtig udvikling. Denne udvikling startede allerede i 1987 

med Brundtland-rapporten, og resulterede i 2015 i udviklingen af FN’s 2030 dagsorden og de dertilhørende 

17 verdensmål. Verdensmålene repræsenterer en ny æra for bæredygtig udvikling, da de lægger vægt på, at 

vi behøver en samlet indsats fra alle for at opnå disse mål; den private sektor såvel som den offentlige 

(Scheyvens et al., 2016). I indsatsen for at nå verdensmålene er virksomheders ansvar således blevet 

ligestillet med regeringernes og civilsamfundets (ibid). Selvom denne udvikling har været længe undervejs, 

skaber målene et øget pres på og en ny situation for virksomheder i samfundet. Virksomheder bliver nu tildelt 

mere ansvar og plads i diskussionerne om bæredygtig udvikling (Scheyvens et al., 2016; Van Zanten & Van 

Tulder, 2018). Verdensmålene er et institutionelt initiativ, og er beskrevet som en unik form for målbaseret 

institution, der lægger et stort pres på både virksomheder og regeringer, men som samtidig skaber mulighed 

for selvstændighed og kreativitet i både indsatsen for at nå disse mål såvel som i implementeringen heraf 

(Van Zanten & Van Tulder, 2018; Stevens & Kanie, 2016). 

 

Bæredygtighed er et vidt begreb. Dog repræsenterer verdensmålene nogle rammer for, hvad bæredygtig 

udvikling indebærer. For at målene skal kunne fungere universelt, er de meget brede, vage og upræcise, 

hvilket betyder, at virksomheder i høj grad selv skal definere deres bæredygtighedsindsats, og hvordan de 

måler effekten af denne (Van Zanten & Van Tulder, 2018). Bæredygtighed er således ikke et entydigt krav 

men en kompleks størrelse, der lægger op til virksomheders aktive indsats og arbejde; en proces, der – som 

jeg skal argumentere for – ikke fuldt og helt indfanges af dimensionerne i Olivers model. 

 

 Til at understøtte denne påstand inddrages en eksemplarisk case-virksomhed, hvis arbejde med 

bæredygtighed og FN’s verdensmål er relevant for denne afhandling. En eksemplarisk case, er en case som 
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er signifikant i den forstand, at den skiller sig ud og reflekterer en vinkel, som forskere ikke før har undersøgt 

(Yin, 2008). 

 

Grundfos A/S har i mange år arbejdet med og kommunikeret om bæredygtighed som en del af 

virksomhedens strategi og ambition (Grundfos’ bæredygtighedsrapporter, 2001-2018). Denne 

kommunikation og indsats er intensiveret de seneste år, hvilket jeg vil påstå kan tilskrives samfundets øgede 

fokus på bæredygtighed og FN’s verdensmål. Grundfos’ måde at kommunikere og arbejde med 

bæredygtighed skiller sig ud, og virksomheden bliver i høj grad bedt om at deltage i de samfundsmæssige 

diskussioner om bæredygtig udvikling og virksomheders ansvar. Eksempelvis er Grundfos’ CEO, Mads Nipper, 

blevet tildelt posten som formand for regeringens klima-partnerskab for industrivirksomheder, hvilket 

betyder, at han, med Grundfos i ryggen, skal lede sektoren mod CO2-reduktioner frem mod 2030 (Grundfos, 

2019A). Ligeledes vandt Grundfos Bæredygtighedsrapport 2018 CSR-prisen for store ikke-børsnoterede 

selskaber (Danske Revisorer, 2019). I rapporten blev Grundfos’ bæredygtighedsmission og rapport omtalt 

som værende ”ærlig, relevant, balanceret og troværdig” (ibid). Indeværende afhandling vil senere vise, at 

Grundfos’ måde at respondere til presset om bæredygtighed og verdensmålene ikke kan forklares 

fyldestgørende ved brug af Olivers model. 

 

 Med udgangspunkt i Grundfos som eksemplarisk case-virksomhed søger denne afhandling at udfordre og 

videreudvikle Olivers (1991) model ved at undersøge og afdække Grundfos’ strategi og arbejde med 

bæredygtighed og FN’s verdensmål. Afhandlingen vil derfor tage udgangspunkt i følgende 

problemformulering: 

 

Hvilken type af strategisk respons har Grundfos anvendt for at håndtere det institutionelle pres skabt af 

den bæredygtige udvikling og FN’s verdensmål? 

 

For at besvare ovenstående problemformulering er det først nødvendigt at forstå, hvilke elementer af 

Grundfos’ strategi og kommunikation som Olivers model ikke dækker over. Dette fører til første 

underspørgsmål: 

 

U1: Hvilke dele af Grundfos’ strategiske respons til det institutionelle pres fra FN’s verdensmål indfanger 

Olivers (1991) model ikke? 
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Dette spørgsmål søges besvaret ved at foretage en kritisk diskursanalyse af Grundfos’ 2018 

Bæredygtighedsrapport. 

 

For at formulere den nye strategi er det imidlertid vigtigt at forstå mere specifikt, hvordan virksomheden har 

oplevet det institutionelle pres, samt at forstå de interne processer i virksomheden for at håndtere dette. 

Det fører til følgende underspørgsmål: 

 

U2: Hvordan har Grundfos oplevet det institutionelle pres? 

U3: Hvilke interne processer har virksomheden sat i gang for at håndtere det institutionelle pres? 

 

Disse underspørgsmål søges besvaret gennem kvalitative interviews med nøglepersoner fra case-

virksomheden. Gennem besvarelse af ovenstående underspørgsmål søger denne afhandling at identificere 

de specifikke mangler i Olivers model ud fra case-virksomhedens adfærd og respons og derfra udvikle en nyt 

strategisk respons, der indfanger denne specifikke adfærd. 

 

1.2 Afgrænsning  
Afhandlingen tager udgangspunkt i én enkelt case-virksomhed og undersøger dennes strategiske adfærd og 

kommunikation, dels for at få indblik i virksomhedens tilgang til bæredygtighed, dels for at udfordre Olivers 

(1991) model ud fra den specifikke case. Det udelukker dog ikke, at Olivers model kan have andre mangler 

eller huller, som ville kunne indfanges og specificeres med udgangspunkt i adfærden hos en anden 

virksomhed eller ved at inkludere anden teori. Derudover afgrænser afhandlingen sig til at fokusere på 

virksomhedens adfærd til og med februar 2020, hvorfor materiale udgivet herefter ikke vil blive taget i 

betragtning. 

 

Grundteorien for Olivers model er det neo-institutionelle perspektiv, og derfor er en gennemgang af dette 

perspektiv en nødvendig del af afhandlingens teoretiske fundament. Da der er mange områder, tråde og 

teoretikere inden for neo-institutionel teori afgrænser afhandlingen sig til at gennemgå teori, der er relevant 

for at besvare afhandlingens problemformulering og underspørgsmål. Dette er begrænset til en gennemgang 

af grundelementer i den institutionelle tankegang, herunder definitionen af institutioner, forskellige former 

for institutioner og disses måde at udøve institutionelt pres på. Ligeledes beskrives forholdet mellem 

institutioner og organisationer samt teori om institutionelle forandringsprocesser, da det er disse processer 

og denne tankegang, som ligger til grund for Olivers model. 
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Afhandlingen afgrænser sig til at have fokus på, hvilken specifik strategisk respons, som Grundfos har gjort 

brug af i forhold til bæredygtighedspresset og FN’s verdensmål. Derfor fokuserer denne afhandling ikke på, 

hvilken respons Grundfos har gjort brug af i forhold til andre centrale institutioner. For at undersøge dette 

strategiske respons er det dog nødvendigt at analysere, hvilke institutioner der påvirker virksomhedens 

bæredygtighedsindsats. Afhandlingen afgrænser sig derfor til at fokusere på de institutioner, der direkte 

påvirker Grundfos’ indsats og initiativer. Det primære fokus er m.a.o. på bæredygtigheds-presset, som først 

og fremmest optræder i form af FN’s verdensmål som målbaseret institution. Men andre både regulerende 

og normative institutioner nævnes også, da jeg argumenterer for, at disse også har en indflydelse på 

virksomhedens bæredygtighedsadfærd. 

 

Slutteligt blev en del af afhandlingens kvalitative empiri-indsamling besværliggjort grundet udbruddet af 

coronavirus. Adgangen til interviews med virksomhedens medarbejdere blev begrænset grundet travlhed, 

og flere interviews blev foretaget over Skype eller telefon i stedet for ansigt til ansigt. Dette betød, at jeg som 

interviewer blev begrænset i muligheden for at skabe et fortroligt bånd med respondenterne, samt at 

tolkningen af disse interviews ikke kunne inkludere noter om non-verbal adfærd. 

 

1.3 Struktur 
Nedenstående figur viser afhandlingens overordnede struktur. De første fire kapitler er redegørende og 

indeholder opgavens problemstilling, undersøgelsesfelt, teoretiske og metodiske grundlag. De sidste fire 

kapitler indeholder opgavens analyser, diskussion og konklusion, hvori det teoretiske og metodiske grundlag 

anvendes i praksis til at besvare afhandlingens problemformulering. 

 

 
Figur 1: Afhandlingens struktur 

 

Første kapitel indeholder en redegørelse for afhandlingens problemfelt, problemformulering, afgrænsning 

og struktur. Andet kapitel indeholder en gennemgang af den bæredygtige udvikling og den private sektors 
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rolle i denne udvikling. Tredje kapitel indeholder en gennemgang af afhandlingens teoretiske grundlag. 

Fjerde kapitel indeholder en gennemgang af afhandlingens metode og analysestrategier, samt afhandlingens 

videnskabsteoretiske grundlag. Femte og sjette kapitel indeholder afhandlingens to analyser. Femte kapitel 

indeholder en kritisk diskursanalyse af skriftligt tekstmateriale fra case-virksomheden og besvarer 

herigennem afhandlingens første underspørgsmål. Sjette kapitel er en teoretisk tolkningsanalyse af 

kvalitative interviews, der herigennem besvarer afhandlingens andet og tredje underspørgsmål. I syvende 

kapitel samler og diskuterer jeg de to analyser for dermed at frembringe afhandlingens tilføjelse til Olivers 

(1991) model. Ottende kapitel indeholder en konklusion på afhandlingens problemformulering, samt 

perspektivering til yderligere undersøgelser. 
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2. Den bæredygtige udvikling og FN’s verdensmål 
Dette kapitel indeholder en gennemgang af det globale arbejde mod bæredygtig udvikling samt en 

introduktion til FN’s 2030-dagsorden og de 17 verdensmål. Jeg finder det nødvendigt at give en kort 

gennemgang af dette globale arbejde for at forklare den situation, som denne udvikling sætter virksomheder 

i, samt at give en forståelse af det pres, som virksomhederne møder. 

 

2.1 Vejen mod bæredygtig udvikling 
I 1987 blev betydningen af ordene ”bæredygtig udvikling” defineret.  World Commission on the Environment 

and Development med Gro Harlem Brundtland som formand fastsatte, at udvikling kun er ’bæredygtig’ hvis 

den “meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 

own needs” (OWCED, 1987: 16). Derfra har konceptet om bæredygtighed som en global målsætning bevæget 

sig længere op på den globale ’public policy’ dagsorden. 

 

 I 1992 afholdt FN en konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i Brasilien. Til konferencen, senere 

kendt som Earth Summit, vedtog mere end 178 regeringer 21 Dagsordenen, som er en aktionsplan for 

bæredygtig udvikling for det 21. århundrede. Denne dagsorden anerkendte, at økonomisk udvikling og 

beskyttelse af miljøet ikke er indbyrdes modstridende, og beskrev tiltag til at bekæmpe fattigdom, samtidig 

med at bevare planeten (UN, u.å.C). 

 

Til topmødet i Johannesburg i 2002 blev en implementeringsplan af 21 Dagsordenen vedtaget sammen med 

et løfte om at opnå millenniumerklæringen (WHO, 2020). Millenniumerklæringen var formuleret i 2000 og 

definerede otte mål, som inden 2015 skulle forbedre menneskers levevilkår, ende fattigdom og sikre en 

bæredygtig udvikling verden over (UN DK, 2019). Millenniumserklæringens mål, også kaldet 2015-målene, 

var unikke for sin tid, da de var tidsbestemte, konkrete og målbare, og desuden byggede på en 

verdensomspændende aftale (ibid).  Disse mål blev dog også kritiseret for at være for snævert definerede og 

målrettede og derfor udelukkede mange vigtige fokusområder (Glennie, 2015). 

 

I 2009 vedtog FN's generalforsamling en beslutning om at afholde en FN-konference om bæredygtig udvikling 

i 2012, også kendt som Rio+20 topmødet. Topmødets tre mål var at sikre en fornyet politisk forpligtelse for 

bæredygtig udvikling, vurdere de resterende huller i implementeringen og udførelsen af allerede aftalte 

forpligtelser samt at tackle nye udfordringer (IUCN, 2012). Rio+20 topmødet resulterede i en fokuseret 

politisk forpligtelse, der indeholdt klare og praktiske tiltag for implementering af bæredygtig udvikling. 
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Ligeledes besluttede medlemsstaterne at starte processen for udviklingen af en række mål for bæredygtig 

udvikling: Dette blev til FN’s verdensmål. Verdensmålene bygger videre på FN’s millenniumerklæring, men 

inkluderer andre emner såsom forvaltning af naturressourcer, bæredygtigt forbrug og produktion og 

effektive institutioner mv. (UN, 2012). FN’s verdensmål blev vedtaget den 25. september 2015 ved FN’s 

generalforsamling. Målene repræsenterer et universelt ’call to action’ for at ende fattigdom, beskytte 

planeten og sikre, at alle mennesker nyder fred og velstand (UN, u.å.B). 

 

Et par måneder efter vedtagelsen af verdensmålene blev Parisaftalen vedtaget af 196 lande. Paris-aftalen er 

en juridisk bindende klimaaftale, der trådte i kraft i november 2016. Det primære mål er at holde globale 

temperaturstigninger under 2,0 grader (helst 1,5 grader) sammenlignet med temperaturen fra præindustriel 

tid (UNFCC, u.å.). Der er ikke nogen formel sammenhæng mellem Parisaftalen og FN’s verdensmål, men det 

er klart, at formålet med dem begge er at rykke verden i en mere bæredygtig retning. 

 

2.2 FN’s verdensmål 
I 2015 blev 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling vedtaget af FN’s 193 medlemsstater. Denne 

dagsorden var udviklet for at skabe et ”blueprint” for fred og velstand for både verdens befolkning og kloden 

(UN DK, u.å.). Omdrejningspunktet for 2030-dagsordenen er FN’s 17 verdensmål. De 17 verdensmål, med 

deres i alt 169 delmål, bliver af FN beskrevet som en plan for, hvordan vi skaber en bedre verden (ibid). 

Verdensmålene bygger videre på FN’s millenniumerklæring, men deres ambitioner og omfang er markant 

bredere. I bilag 1 findes en sammenligning af indholdet i hhv. verdensmålene og 2015-målene, der illustrerer 

hvor omfattende verdensmålene er i forhold til FN’s tidligere planer for bæredygtig udvikling. 

 

En af de mest betydningsfulde egenskaber ved udviklingen af FN’s verdensmål er erkendelsen af, at vi 

behøver alle for at nå disse mål; den private sektor såvel som det offentlige skal deltage (Scheyvens et al., 

2016). Unikt ved 2030-dagsordenen er, at virksomheders ansvar her er ligestillet med regeringernes og 

civilsamfundets ansvar i indsatsen om at opnå verdensmålene partnerskaber (ibid). 

 

Verdensmålene blev udtænkt til at blive vedtaget som helhed, med fokus på virksomheders betydning 

gennem alle 17 mål. Selvom alle 17 mål er relevante for den private sektor, er alle 17 mål ikke relevante for 

hver eneste virksomhed. At prøve at dække alle mål vil kræve for mange ressourcer. Det er hensigten, at 

virksomheder selv skal skabe en oversigt over deres positive og negative påvirkning og derfra fokusere deres 

indsats på de mest relevante områder, og derved inkludere dem både i virksomhedens strategi og praksis 

(UNRIC, 2019). 
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2.3 Inkluderingen af den private sektor i den bæredygtige udvikling 
Den private sektor har været involveret i diskussioner omkring bæredygtig udvikling siden Brundtland-

rapporten fra 1987, samt den efterfølgende FN-konference i Rio de Janeiro i 1992 om miljø og udvikling, og 

senere i Johannesborg i 2002 og på Rio+20 konferencen i 2012 (Kolk, 2005). Derudover har udviklingen af 

FN’s Global Compact i 2000 og vedtagelsen af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv i 

2011 været vigtige skridt i involveringen af den private sektor i den bæredygtige udviklings udfordringer. FN’s 

verdensmål repræsenterer dog en ny ’æra’ for virksomheders plads og ansvar i den bæredygtige udvikling.  

Den private sektor er blevet inkluderet i verdensmålene, da mange akademikere såvel som praktikere mener, 

at sektoren har særlige styrker at bidrage med i realiseringen af målene herunder innovation, effektivitet og 

ressourcer (Scheyvens et al., 2016: UNRIC, 2019) 

 

Selvom målene ikke er juridisk bindende, lægges der stort pres fra regeringerne på, at virksomheder 

implementerer verdensmålene. Verdensmålene har skabt en platform for debat og diskussion af 

miljømæssige og sociale anliggender med samfunds-interessenter, hvilket giver virksomheder incitament til 

at arbejde med målene i forsøget på at opnå legitimitet i samfundet (Vildåsen, 2018). Implementering og 

brug af verdensmålene, bliver af mange beskrevet som en fordel for virksomheder. Samtidig beskrives 

verdensmålene som en god ramme for virksomheder til at strukturere og kommunikere deres 

bæredygtighedsinitiativer (WBCSD, 2015). Som det fremgår af bilag 1, er måden hvorpå virksomheder 

kommer omkring disse verdensmål ift. implementering og kommunikation et omdiskuteret emne. Der er på 

nuværende tidspunkt kun guidelines for, hvordan virksomhederne skal håndtere verdensmålene. Der er 

ingen obligatoriske standarder eller værktøjer for måling, implementering, kommunikation eller validering. 

Hvordan man håndterer disse verdensmål, er derfor op til hver enkelt virksomhed.
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3. Teoretisk grundlag  
Indeværende kapitel udgør afhandlingens teoretiske grundlag. Kapitlet består af tre hovedafsnit, der hver 

bidrager til opgavens teoretiske fundament: Første del består primært af en introduktion af den neo-

institutionelle organisationsteori, da denne danner grundlag for Olivers (1991) artikel. Da hendes artikel er 

grundlag for indeværende afhandling, er det nødvendigt at redegøre for det perspektiv, der gik forud for 

artiklen. Endvidere indeholder afsnittet en gennemgang af Olivers (1991) artikel ”Strategic responses to 

institutional processes”, hvori hun kritiserer institutionel teoris syn på institutionelle forandringsprocesser, 

og udvikler en model for virksomheders responsstrategier, der medtænker virksomheders egne interesser 

og situation i samfundet. Anden del omhandler institutioners og virksomheders roller i den bæredygtige 

udvikling, herunder hvorfor verdensmålene kan ses som en international mål-baseret institution. Tredje del 

af det teoretiske grundlag introducerer Karl Weicks (1979) organiserings perspektiv og organiseringsmodel. 

Weick interesserer sig for, hvad det er vi (organisationer og deres medlemmer) gør lokalt, som præger den 

virkelighed, vi efterfølgende ser. Denne teori inddrages i afhandlingen, da den tilbyder et syn på 

virksomheders arbejde med organisering af omgivelsesmæssige forandringer, der findes relevant for 

videreudviklingen af Olivers model. 

 

3.1 Neo-Institutionel organisationsteori 
3.1.1 Institutioner og institutionalisering 
Neo-Institutionel organisationsteori undersøger forholdet mellem institutioner og organisationer. 

Institutioner er spillereglerne i samfundet, der skaber interaktionen mellem mennesker og således former 

samfundets udvikling (North, 1990). Det er strukturer, der er stabile og forholdsvis modstandsdygtige overfor 

forandring. Disse sociale konstruktioner opstår for at skabe fælles forståelse og social orden blandt 

aktørerne, der agerer inden for institutionerne (ibid). Institutioner er principper, praksisser, vaner, 

styringsmåder m.m., der rækker ud over organisationen, og som styrer forskellige typer af organisationer i 

større og mindre grad. North (1990) beskriver overordnet set to former for institutioner – formelle og 

uformelle institutioner. Formelle institutioner består af love og regler, hvor uformelle institutioner består af 

usagte regler og konventioner, der former adfærd. Ifølge North er disse institutioner med til at reducere 

usikkerhed i samfundet, da de gennem retningslinjer giver struktur. 

 

Udover Norths (1990) opdeling af institutioner definerede Scott (2001) tre dimensioner af institutioner: 

”Institutions are comprised of regulative, normative and cultural cognitive elements that, together with 

associated activities and resources, provide stability and meaning to social life.” (ibid: 48). Regulerende 

betyder, at institutioner består af love og regler, der ved overtrædelse kan medføre sanktioner. Disse udgør 
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den ydre ramme, der er med til at danne grundlag for spillereglerne i samfundet.  Normative institutioner 

former adfærd gennem fælles normer for, hvad der i samfundet opfattes som rigtigt og forkert og hvilke 

værdier, der bør stræbes efter (ibid). Kognitive institutioner er ikke bygget af normer og værdier, men bliver 

tværtimod opbygget af taget-for-givet viden, regler og rutiner, og er det usagte grundlag for fortolkning og 

handling. 

 

3.1.2 Organisatorisk tilpasning  
Ifølge det institutionelle perspektiv er organisationers strategiske valg begrænsede af eksternt pres. For at 

overleve bliver organisationer og virksomheder derfor nødt til at være lydhøre overfor forventninger og krav 

fra den institutionelle omverden (Powell & DiMaggio, 1991). Som virksomhed er det nødvendigt at tilpasse 

sig det institutionelle miljø og overholde eksterne regler og praksisser, herunder også uudtalte normer og 

overbevisninger (DiMaggio & Powell, 1983). En praksis er uformelt institutionaliseret, når den er så eksternt 

valideret, at den er usynlig for de aktører, den påvirker, eller når den ligger så dybt i samfundet, at den er 

den eneste tænkelige måde at udføre en organisatorisk aktivitet på (Powell & DiMaggio, 1991). Institutionel 

teori illustrerer, hvordan strategiske handlinger kan være forudbestemte i situationer, hvor organisationer 

er ubevidste overfor de institutionelle processer, som de retter sig efter. Når eksterne normer eller praksisser 

bliver så validerede, at de opnår status som sociale fakta, kan de påvirke virksomheder til at deltage i 

aktiviteter, der ikke direkte påvirker virksomhedens bundlinje, men bliver anset som korrekt adfærd og 

derfor giver legitimitet. Dette kan bl.a. være at indgå i CSR-aktiviteter (Powell & DiMaggio, 1991). 

 

3.1.3 Institutionel forandring 
En institution er ikke statisk, men udvikler sig over tid. Udviklingen sker, når forskellige principper, idealer, 

erfaringer og praksisser konfronteres med hinanden. Konflikter, dilemmaer og modsætninger mellem 

institutioner er således vigtige i den evige udvikling af institutioner (DiMaggio & Powell, 1983). Da 

institutioner er grundlag for handlinger, ændrer handlinger sig også over tid i takt med, at en given institution 

opfattes anderledes, og herved skaber nye rutiner og handlemønstre. Når tidligere erfaringer udfordres af 

nye, som ikke passer ind i nuværende institutioner, ændres typedannelserne og skaber fundament for 

institutionel forandring (ibid). 

 

I dette dynamiske samfund forsøger virksomheder at opnå stabilitet og legitimitet, og de strategiske valg, 

virksomheder tager for at opnå dette, er konstante tilpasninger til institutioner og institutionelle 

forandringer. Denne tilpasningsproces kan, ifølge institutionel teori, ske gennem imitation af organisatoriske 

strukturer og aktiviteter som reaktion på pres fra regeringen, forventninger fra branchen eller kollektive 

normer i det institutionelle miljø (DiMaggio & Powell, 1983). DiMaggio & Powell (1983) skelner mellem tre 
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typer af forandringsmekanismer, som får virksomheder til at rette ind, og derved skaber institutionel 

isomorfisme:  

 

1) Tvangs-isomorfisme: Denne tilpasning er knyttet til politisk indflydelse, og kan opstå fra både formelt 

og uformelt pres fra dominerende organisationer og fra kulturelle forventninger. Dette pres kan, fra 

virksomheders perspektiv, føles både som en tvang, en overtalelse eller en invitation. 

2) Mimiske-processer: Denne tilpasning sker som en efterligning af andre organisationer såsom en 

efterligning af strategi, organisationsdesign m.v. Efterligning af best practice eller branchens 

dominerende virksomheder er med til at give en vis sikkerhed for legitimitet. 

3) Normativt-pres: Dette tilpasningspres kommer primært fra professionalisme gennem uddannelser, 

professionelle netværk, men også gennem virksomhedsnormer, som skaber en homogenisering af 

arbejdstilgange. 

 

Disse former for pres bidrager til beskrivelsen og forståelsen af institutionel isomorfisme, samt hvorfor 

virksomheder inden for brancher og segmenter begynder at ligne hinanden mere og mere i et forsøg på at 

opnå legitimitet og stabilitet. 

 

3.2 Omverdenens krav og strategiske svar 
Litteraturen om neo-institutionel teori er blevet kritiseret for et manglende fokus på den strategiske adfærd, 

som organisationer anvender som svar på det institutionelle pres, der påvirker dem (Oliver, 1991). Ud fra det 

neo-institutionelle perspektiv beskrives organisatorisk tilpasning til institutionelle forandringer efter et 

meget mekanisk tilpasningsprincip. Christine Oliver er neo-institutionalist men også kritiker af neo-

institutionel teori, idet hun påpeger teoriens mangler og argumenterer for, at organisationer agerer 

forskelligt på pres (Oliver, 1991). I sin artikel ”Strategic responses to institutional processes” (1991) anvender 

hun en blanding af institutionel teori og Resource Dependency Theory (herefter ’RDT’) til at udvikle begreber 

for de strategiske handlinger, som virksomheder kan anvende som reaktion på presset om tilpasning fra det 

institutionelle miljø. 

 

Oliver kritiserer institutionel teori for det manglende fokus på organisationers egne interesser og ’active 

agency’ i responsstrategierne til institutionelt pres (Oliver, 1991). Hun inkluderer RDT i sin model for at vise, 

at institutionelle teoretikere ville kunne adressere en bredere vifte af strategiske svar til det institutionelle 

miljø, hvis de medtænkte en mulighed for, at der i virksomheder er forskellig variation af modstand, 

proaktivitet og egne interesser på spil. Ligesom i neo-institutionalisme mener teoretikere inden for RDT at 



 

Kandidatafhandling – Forår 2020 

Amanda Nissen Sandager 
15 

virksomheder forsøger at opnå stabilitet og legitimitet i en verden fyldt med eksternt pres (ibid). Modsat 

institutionel teori, er presset i RDT synligt for virksomheder, og disse reagerer derfor med fokus på egne 

interesser. I RDT er reaktionsmulighederne for virksomheder baseret på det pres, de møder og 

virksomhedernes egne interesser (Pfeffer & Salanick, 1978).  

 

3.2.1 Klassifikation af strategiske svar til institutionelle processer 
I sin artikel definerer Oliver (1991) fem strategiske svar, som virksomheder kan gøre brug af som respons til 

institutionelt pres.  De strategiske svar varierer i forhold til organisationens active agency – fra passivitet til 

stigende aktiv modstand. Hver af de fem formulerede strategier har tre forskellige taktikker, som 

virksomheder gør brug af. Tabel 1 er en oversat og justeret version af Olivers strategiske svar. 

 

 
Tabel 1: Oversat og justeret version af Olivers (1991) strategiske svar til institutionelt pres 
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Som det fremgår af tabellen, går de strategiske svar fra accepterende tilpasning til krav, til mere 

manipulerende strategier. Olivers pointe med disse strategier er, at institutionelle krav ikke kun kan 

håndteres på én måde, men at der kan være forskellige strategiske svar fra organisationer baseret på den 

enkelte organisations interne og eksterne situation. 

 

3.2.2 Indikatorer på strategiske svar 
Udover at opstille forskellige strategier og taktikker som virksomheder kan bruge, opstiller Oliver (1991) 

ligeledes hypoteser, der forsøger at forudsige, under hvilke omstændigheder virksomheder vil bruge hver 

strategi. Ifølge Oliver afhænger organisationers strategiske svar på institutionelt pres af fem forhold: hvorfor 

dette pres bliver udøvet, hvem der udøver presset, hvad presset er, hvordan og med hvilke midler presset 

bliver udøvet, samt hvor presset opstår. Således opstiller Oliver fem faktorer, der passer til ovenstående 

spørgsmål (årsag, udøver, indhold, kontrol og kontekst). Disse faktorer har stor betydning for, hvilken strategi 

en virksomhed gør brug af. Oliver knytter to dimensioner, og hertil hypoteser, til hver faktor. Da Olivers 

model er teoretisk funderet og ikke empirisk valideret har hun opstillet hypoteser for, hvornår en virksomhed 

vil agere på en given måde. I en given situation vil en besvarelse af disse hypoteser være med til at forudsige, 

hvilket strategisk svar en virksomhed vil (eller kan) tage. Tabel 2 er en oversigt over faktorerne, deres 

forudsigende dimensioner og hypoteserne tilhørende disse dimensioner. Tabel 3 knytter dimensionerne til 

Olivers strategiske svar. 
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Tabel 2: Sammensat og oversat tabel af Olivers (1991) forudsætninger og tilhørende hypoteser 
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Tabel 3: Oversat tabel af Olivers (1991) Institutionelle forudsætninger og forventede strategiske svar 

Med sin artikel har Oliver søgt at begrebsliggøre, hvordan virksomheder kan svare på institutionelle processer 

og pres samt skabt hypoteser for, hvornår og under hvilke omstændigheder organisationer vil gøre brug af 

strategierne. Med denne artikel gør hun op med neo-institutionel teoris tankegang om mere mekaniske 

tilpasningsprocesser. 

 

Olivers model er baseret på et rent teoretisk fundament, og bliver i artiklen ikke empirisk valideret. Hun 

lægger selv op til, hvordan empirisk research af modellen og hypoteserne skal foregå (Oliver, 1991). Olivers 

værk er blevet en central konceptuel artikel inden for organisatoriske studier, og mange forskere har taget 

udgangspunkt i hendes model, for at forstå organisationers strategiske svar til institutionelt pres. Derfor vil 

næste afsnit kort gennemgå nogle af de artikler, der enten validerer eller udfordrer Olivers model. 
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3.2.3 Empiriske undersøgelser af Olivers strategiske svar 
Der er flere studier, der bekræfter Olivers underliggende teori om strategiske svar (Goodstien, 1994; Ingram 

& Simons,1995; Ethringthon and Richardson, 1994; Clemens & Douglas, 2005; Clemens et al., 2008). En af de 

første forskere, der brugte Olivers model, var Goodstien i sin artikel ”Institutional Pressures and Strategic 

Responsiveness: Employer Involvement in Work-Family Issue” (1994). Goodstiens resultater viste, at 

organisationer ikke svarer ensartet til institutionelt pres, men deres valg af strategi afhænger af det 

institutionelle pres, de er under. Derudover bekræfter artiklen, at virksomheders størrelse, branche og 

beliggenhed har stor betydning for det pres, de er under (ibid).  

 

Clemens og Douglas har deltaget i flere artikler, der tager udgangspunkt i Olivers model (Clemens & Douglas, 

2005; Clemens et al., 2008). I artiklen fra 2008 undersøges, hvordan virksomheder reagerer på foregående 

reguleringer, med fokus på miljøreguleringer. Resultaterne støtter flere af Olivers hypoteser, bl.a. at der er 

større sandsynlighed for, at større virksomheder bruger mere passive strategier, i forhold til mindre 

virksomheder, der bruger mere aktive strategier (Clemens et al., 2008).  Større virksomheder får mere 

opmærksomhed fra offentligheden og regeringerne, og der bliver ofte lagt mere pres på, at de arbejder i 

overensstemmelse med institutionerne. Samtidig findes der ofte flere smuthuller for mindre virksomheder, 

der hjælper dem med at kæmpe mod presset (ibid).   

 

I Clemens & Douglas’ artikel fra 2005 evaluerede de hele Olivers model på stålindustrien. De væsentligste 

resultater var blandt andet, at virksomheder, der samarbejder med andre fra industrien, favoriserede mindre 

aktive strategier, og var mindre tilbøjelige til at engagere sig i de mere konfronterende strategier. Deres 

resultater validerer i det store og hele Olivers model. Dog blev der sat spørgsmålstegn ved Olivers 

positionering af manipulationsstrategien, da de adspurgte virksomheder syntes, at denne strategi var meget 

lig tilpasning- og kompromis-strategierne. I Olivers model er manipulationsstrategien den mest aktive 

strategi, idet den er et forsøg på enten at ændre presset eller den institutionelle kilde presset kommer fra. 

Fra et institutionsperspektiv er dette muligvis sandt, men fra et virksomhedsperspektiv fandt forskerne, at 

denne strategi kan være et forsøg på at deltage i den institutionelle proces på en produktiv måde (ibid). 

 

Modellen har dog også mødt kritik, og en vigtig kritik kommer fra Pache & Santos (2010) artikel. I deres artikel 

undersøger de virksomheders responsstrategier til modstridende institutionelle krav. De kritiserer Olivers 

model for ikke at kunne forudsige strategier, når der er tale om modsatrettede institutionelle krav. De mener, 

at Olivers model bare foreslår, at organisationer finder det svært at tilpasse sig til det, der forventes af dem, 

og der derfor er stor sandsynlighed for, at virksomheder bruger strategier med mere modstand (ibid). I 

artiklen viderebygger de derfor modellen ved at tage højde for inter-organisatoriske processer og 
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modstridende krav. Ovenstående artikler, er vigtige for denne afhandling, da de giver en empirisk validering 

af Olivers model samt et indblik i, hvordan andre forskere har brugt modellen. 

 

3.3 Institutioner, standarder og bæredygtig udvikling 
2030-dagsordenen og FN’s verdensmål repræsenterer et vigtigt skridt mod bæredygtighed udvikling, hvor 

der lægges fokus på, at alle er med. Bemærkelsesværdigt ved målene er den vægt, der bliver lagt på 

virksomhedernes indsats for at realisere den globale dagsorden (Scheyvens et al, 2016). 

 

3.3.1 International accountability standards and initiatives 
Institutioner er yderst relevante i debatten om virksomheders rolle i den bæredygtige udvikling. 

Institutionalisme er med til at forklare, hvorfor virksomheder engagerer sig i social ansvarlig adfærd, og 

hvordan virksomheders CSR-initiativer er udformede (van Zanten & van Tulder, 2018). Institutioner er 

dynamiske og påvirker virksomheder som ligeledes påvirker institutionerne. Virksomheder deltager i højere 

grad i diskussionerne og forhandlingerne om bæredygtig udvikling, herunder også i diskussionen om 

verdensmålene, for at være med til at udvikle og påvirke det pres, der sidenhen bliver lagt på dem (Scheyvens 

et al, 2016). 

 

Udover at deltage i diskussionerne er virksomheder i stigende grad begyndt at udvikle normative 

institutionelle initiativer for at blive mere bæredygtige ved selv at skabe eller pålægge sig normer, regler og 

standarder (Brammer et al, 2012). Sådanne initiativer kaldes International accountability standards (IAS), 

hvilket er standarder eller initiativer, som virksomheder frivilligt vælger at arbejde med, for bl.a. at blive mere 

bæredygtige (Gilbert et al., 2011; Rasche et al., 2013). De fire mest udbredte former for IAS er; 

Principbaserede standarder: Dette er standarder som UN Global Compact, der opfordrer virksomheder til at 

forpligte sig til særlige normer i deres daglige drift. Certificeringsstandarder definerer minimumsmål, der 

specificerer social og miljømæssig adfærd. Virksomheder kan få en certificering, hvis de lever op til 

standardens retningslinjer. Rapporteringsstandarder søger at forbedre virksomheders offentliggørelse af 

deres sociale og miljømæssige information. Proces-baserede standarder giver vejledning til processen, og 

hvordan virksomheden etablerer procedurer for håndtering af deres ansvar. Disse IAS’er søger at styre 

internationale virksomheders handlinger, særligt inden for miljø- og klimaområdet, og kan beskrives som 

transnationale institutioner, der påvirker virksomheder i hele verden (Rasche et al. 2013). 

 

3.3.2 Verdensmålene som en mål-baseret institution 
FN’s verdensmål kan blive beskrevet som en IAS, da de kræver, at virksomheder frivilligt vælger at skabe 

strategier, der arbejder med specifikke mål. Verdensmålene hører dog ikke inden for ovenstående fire 
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kategorier af IAS’er, da udviklingen og opsætningen af målene er helt unik, idet verdensmålene er bygget op 

som en målstandard. Det vil sige, at midlet til at nå målet ikke er defineret, men der er skabt fælles mål for 

både det offentlige og det private, som skal gøre vores klode mere bæredygtig. 

 

Ifølge van Zanten & van Tulder (2018) kan FN’s verdensmål beskrives som en mål-baseret institution. De 

uddyber, at en vigtig del af verdensmålene er den frihed, målene giver til regeringer og andre interessenter 

til i realiteten selv at bestemme, hvilke mål, der skal være i fokus. Ved at fastsætte mål uden at definere 

konkrete metoder og midler til at opnå disse, skaber verdensmålene en mulighed for et institutionelt initiativ 

centreret omkring kreativ tænkning fra regeringernes og virksomhedernes sider (van Zanten & van Tulder, 

2018; Stevens & Kanie, 2016). Virksomheders arbejde med målene bliver påvirket af aktuelle institutioner, 

der eksisterer i den lokale kontekst, som virksomhederne operer i (van Zanten & van Tulder, 2018). 

Verdensmålene er en institution der fokuserer på global governance gennem definerede mål, og på denne 

måde introducerer målene en ny måde at styre den global indsats (ibid). Som mål-baseret institution kan 

verdensmålene påvirke, og til en vis grad styre, virksomheders og regeringers arbejde inden for bæredygtig 

udvikling, da målene har fastlagt, hvilken retning indsatsen skal gå. Målene er åbne i den forstand, at 

virksomheder og regeringers arbejde med målene er op til den enkelte. Flertydigheden og tvetydigheden i 

målene gør, at virksomhederne og regeringerne selv skal definere deres indsats, hvilket kan fremme 

kreativitet, da virksomhederne selv skal skabe en forståelse af målene og hvordan de kan bidrage til disse 

(Eisenberg, 1984). Således bliver virksomheder heller ikke pålagt særlige procederer, som muligvis ikke 

passer på den enkelte virksomhed. Ifølge Eisenberg (1984) er det nemmere at skabe forandring, hvis man 

kan samles om målet, men selv definere vejen dertil.  Således kan verdensmålene som mål-baseret institution 

påvirke, og til en vis grad styre, virksomheders og regeringers arbejde inden for bæredygtig udvikling. 

 

3.4 Weicks Organiseringsteori 
Som afhandlingens analyser senere vil vise, synes Olivers (1991) model ikke at inkludere den adfærd eller 

den måde, hvorpå virksomheder kan arbejde med FN’s verdensmål. Derfor inddrages Karl Weicks (1979) 

organiserings-perspektiv og organiseringsmodel i afhandlingen. Weick har formuleret et perspektiv, der kan 

ses som en modsætning til det institutionelle perspektiv, hvor virksomheder i høj grad selv formulerer den 

virkelighed, de opererer i (Weick, 1979). 

 

Weicks (1979) fokus ligger på de organiseringsprocesser, som er med til at forme organisationens opfattelse 

af sig selv og sine omgivelser og samtidig placere disse i en meningsfuld orden. Organisering er en proces, 

der har til hensigt at skabe mening og sammenhæng. Organisering kan defineres som en struktur med regler 
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og konventioner for fælles adfærd, og ved at aktivere sådanne regelsæt er organiseringsprocessen med til at 

bekræfte den gensidige forventningsramme, som er nødvendig for organisationens eksistens og stabilitet 

(ibid). Organisationel fælleshed er hverken fuldstændig eller eksplicit, men skabes i interaktionen mellem 

organisationens medlemmer. Denne interaktion udgør det primære fokus i Weicks organiseringsmodel, da 

denne har til formål at organisere nye input.  Organiseringsprocessen bliver stimuleret og aktiveret af nye 

input, idet den søger at transformere denne nye information til mere håndterbare størrelser (Christensen, 

1994). Det handler ikke om at skabe en fælles fortolkning af pågældende information, men en fælles 

forventning, der sikrer en overensstemmelse mellem alle parter. Meningen bliver frembragt i organisationen, 

gennem organiseringsprocessen, og sker derfor i en meget flertydig form, der muliggør individuelle 

betydningsdannelser. 

 

Organisering i sig selv er en tolkningsproces med udgangspunkt i handling.  M.a.o. er den mening og de 

betydninger, der dannes i organiseringsprocessen, i princippet sket, efter organisationen har handlet. 

Betydningen skabes retrospektiv, hvilket betyder at organisationen sjældent er klar over, hvad den foretager 

sig, før den har handlet. ”How can i know what i think until i see what i sat” er derfor Weicks hovedsætning i 

organiseringsprocessen, som består af tre elementer; enactment, selection og retention (Weick, 1979: 133).  

 

 
Figur 2: Weicks organiseringsmodel (Weick, 1979: 132) 

 

Enactment er de aktiviteter, som organisationens medlemmer sætter i gang overfor de ændringer, der bliver 

registeret i organisationens omgivelser (Weick, 1979). Herigennem definerer medlemmerne hvilke dele af 

ændringerne, der er relevante, hvorefter den ’arena’, der er relevant for virksomheden, defineres. Således 

sættes scenen for betydningsdannelsen. Enactment bliver af Weick beskrevet som udadrettet 

betydningsdannelse, da organisationer i høj grad skaber deres egne omgivelser ved at handle ud mod disse. 

Virksomheden tillægger omgivelserne betydning ud fra organisationens betydningsunivers, så disse 

optræder i et kendt univers (ibid). Ifølge Weick handler organisationer og deres medlemmer, som om de på 

forhånd har omgivelser, der betinger og begrænser deres adfærd.  Disse antagelser fungerer som 

selvopfyldende profetier, der begrænser organisationens fremtidige muligheder. Dette sker f.eks. ved at 



 

Kandidatafhandling – Forår 2020 

Amanda Nissen Sandager 
23 

antage, at omgivelserne rummer et bestemt behov, hvorefter organisationen handler ud fra denne 

antagelse. Således enacter organisationen den orden, som den derefter selv må indrette sig efter (ibid). 

Organisationen ser og handler gennem sit specifikke værdiunivers, og gennem dette opfatter den en række 

eksterne omgivelser som vigtige og udelukker andre (ofte sker dette ureflekteret). Ved at kommunikere med 

omgivelserne tillægges disse et specifik sæt af betydninger og værdier, der således for virksomheden 

fremstår som en del af omgivelses egen natur. Herigennem fremkalder enactment ikke ét entydigt 

værdiunivers, men består af ’råmateriale’ der kan systematisere og bearbejdes yderligere (Christensen, 

1994). 

 

Det næste element i organiseringsmodellen er selection (Weick, 1979). Dette handler om udvælgelse af og 

fokus på udvalgte aspekter af de relevante dele af ’areanen’. I denne proces betragter organisationen og 

dens medlemmer deres handlinger reflektorisk og tildeler disse mening. Selection indebærer tillæggesen af 

strukturer og årsagsmønstre på det enactede materiale i et forsøg på at reducere dets flertydighed (ibid). 

Selection er snævert forbundet med de enactments, som organisationen konstant foretager omkring sig. 

Ifølge Weick anvender organisationen tolkninger af kausale sekvenser, der tidligere har virket og derfor 

betragtes som en del af virksomhedens vidensunivers. Eksempelvis er udvælgelsesprocessen af væsentlige 

markedsfakta en afgørende selection-proces, da denne definerer, hvilke områder virksomheden skal arbejde 

videre med (Christensen, 1994). 

 

Den sidste fase i modellen er retention. Retention refererer til bibeholdelsen eller opbevaringen af de 

enactede betydninger (Weick, 1979; Christensen, 1994). Sondringen mellem enactment og selection er ikke 

skarp og entydig, da der dannes betydninger i begge processer. I retention-fasen sættes disse udvalgte 

betydninger i sammenhæng med organisationens videnslager. I denne proces konfronterer organisationen 

sine enactments og selections med betydninger, der i forvejen er en del af organisationens virkelighed. 

Således bearbejdes den indkomne information af viden, som er registeret på en måde, der maksimerer 

virkningen at det, der allerede eksisterer (Weick, 1979). 

 

I samspil med omgivelserne danner organiseringsprocessen det materiale, som derefter kan gøres 

meningsfuldt og efterfølgende påvirker organisationens fremtidige relationer til sine omgivelser. Dette 

betyder, at organisering ikke er en proces der sker én gang, men kan beskrives som et loop, hvori 

virksomheden både bliver påvirket af og påvirker sine omgivelser (ibid). Weicks organiseringsmodel 

inkluderes i afhandlingen, da hans teori, modsat institutionel teori, fokuserer på, hvordan virksomheder 
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opererer, handler og organiserer sig internt for herigennem at skabe deres egen virkelighed (Weick, 1979; 

Christensen, 1994). 

 

3.5 Opsummering 
Den neo-institutionelle tankegang er grundlaget for denne afhandling. Pres fra institutioner påvirker 

virksomheder til at agere og reagere på særlige måder, for at opnå legitimitet i samfundet. Olivers (1991) 

model om virksomheders strategiske responsstrategier på institutionelt pres, udfordrer og udvikler på neo-

institutionel organisationsteori. Hendes model er et konceptuelt bidrag, der i dag stadig bruges og er relevant 

i analyser af virksomheders reaktioner på pres. 

 

I forbindelse med den bæredygtige udvikling har de institutionelle strukturer, som virksomheder agerer i, 

ændret sig. Gennem normative institutioner bidrager virksomheder i højere grad til diskussionerne om 

bæredygtig udvikling. FN’s verdensmål er en mål-baseret institution, der gennem sine vage rammer og 

flertydighed kræver, at virksomheder i høj grad selv definerer deres bidrag og skaber strategier ud fra, hvad 

der passer dem, i stedet for ’bare’ at rette sig ind efter faste og formulerede rammer. 

 

Som nævnt inddrages Weicks (1979) organiseringsperspektiv i denne afhandling, da jeg mener, at denne 

bedre kan forklare, hvordan virksomheder handler på bæredygtighedspresset og FN’s verdensmål. Olivers 

model synes ikke at være tilstrækkelig ift. at beskrive de responsstrategier, der lægges op til gennem 

verdensmålene. Derfor finder jeg det relevant at inddrage Weicks perspektiv for at kunne videreudvikle 

Olivers model, så den inkluderer disse responsstrategier.  
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4. Metode 
Dette kapitel indeholder redegørelse af afhandlingens videnskabsteoretiske grundlag, metodiske 

overvejelser og empiriindsamling, samt en introduktion til de analysestrategier, der danner grundlag for 

afhandlingens analyser. 

 

4.1 Videnskabsteoretisk grundlag – Socialkonstruktivismen 
Afhandlingens videnskabsteoretiske afsæt er baseret på det socialkonstruktivistiske perspektiv. Det er derfor 

ud fra dette perspektivs forståelsesramme, at problemfeltet vil blive analyseret. Desuden er det også det 

videnskabsteoretiske fundament for afhandlingens grundlæggende teorier og analysestrategier. 

 

Socialkonstruktivismen er en idealistisk position. Teoriens ontologiske afsæt er, at den sociale virkelighed er 

en social konstruktion og dens epistemologiske afsæt er, at den sociale verden er en social konstruktion og 

må forstås således (Rasborg, 2013). Med dette forstås, at det samfund, vi lever i, er en social konstruktion, 

som skabes og vedligeholdes gennem social interaktion. Således er verden ikke en objektiv og observerbar 

gruppe af sanselige objekter, men en mental og sproglig konstruktion, der skabes gennem interaktion og 

kommunikation i sociale relationer (ibid). Den kommunikation og interaktion, der finder sted i sociale 

relationer, er det, der skaber og vedligeholder de sociale konstruktioner i samfundet og hermed danner 

grundlaget for den subjektive forståelse (ibid). I det socialkonstruktivistiske perspektiv bliver der stillet 

spørgsmålstegn ved opfattelsen af virkeligheden som given og oplagt. Perspektivet bygger på den antagelse, 

at vi som subjekter både konstruerer os selv og vores omverden som sociale grupper og som individer. 

Således dækker konstruktionen over den menneskelige tankeproces, der skabes hos subjektet (ibid). Aktører 

er derfor altid et produkt af den social kontekst, som de lever i, og hvad aktører interesserer sig for og 

fokuserer på kommer an på, hvilken viden og værdier de er socialiseret med. Derfra kommer spørgsmålet 

om, hvordan denne socialiserede viden påvirker aktørerne på den ene side, og på den anden side bliver 

påvirket af og udviklet af aktørerne. Det er denne tankegang og dette fokus, der ligger til grund for 

afhandlingens analyser. 

 

Det socialkonstruktivistiske perspektiv er valgt som afsæt for denne afhandling på baggrund af dets evne til 

at finde viden, da viden her findes induktivt. At viden findes induktivt betyder, at man går fra det specifikke 

til det generelle (Rasborg, 2013). Afhandlingen fokuserer på én case-virksomhed, hvor der undersøges, 

hvordan denne aktør både påvirker og bliver påvirket af sociale konstruktioner og strukturer. Jeg forsøger at 

forstå virksomhedens opfattelse af de sociale konstruktioner, der lægger pres på den, for derefter at søge at 

forstå udviklingen af virksomhedens egen reaktion på disse strukturer. Som det bliver synliggjort i 
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afhandlingens analyser, påvirker strukturerne aktørerne, men samtidig har aktørerne også mulighed for at 

påvirke og udvikle strukturerne. 

 

Olivers (1991) artikel og model om virksomheders strategiske svar på institutionelt pres og processer bunder 

i en neo-institutionel tankegang. Det neo-institutionelle perspektiv bygger på en socialkonstruktivistisk 

grundforståelse, da institutioner kan forstås som sociale strukturer, der er stabile og forholdsvis 

modstandsdygtige overfor forandring (Scott, 2001). Afhandlingens analyser fokuserer på, hvordan case-

virksomheden både påvirker og bliver påvirket af de sociale konstruktioner (institutioner), som den er 

underlagt og indgår i. 

 

FN’s verdensmål er den primære institution, som afhandlingen fokuserer på. Disse mål er skabt gennem en 

langvarig proces, der har inkluderet mange forskellige aktører (UNPD, u.å.). Målene er således skabt via 

dialog, og det er gennem denne dialog, at virkelighedsforståelsen for bæredygtig udvikling er skabt. I 

socialkonstruktivismen er både sproget og sociale praksisser dynamiske, da der gennem social interaktion er 

en konstant kamp og forhandling om social betydning og indhold (Rasborg, 2013). Denne sociale 

forhandlingsproces er grunden til, at virkeligheden hele tiden revurderes og omfortolkes, og herved 

omdannes til det, der gennem interaktion vurderes at være sandt (ibid). 

 

4.2 Dataindsamling 
Dette afsnit indeholder en redegørelse for afhandlingens metode og analysestrategier. Først gennemgås 

afhandlingens brug og valg af case-virksomhed. Dernæst gennemgås afhandlingens empiriindsamling og brug 

af kilder. Den primære form for empiri, der anvendes til at besvare afhandlingens problemformulering og 

underspørgsmål, er henholdsvis kommunikationsmateriale produceret af case-virksomheden selv og semi-

strukturerede interviews af nøglepersoner fra case-virksomheden. Sammen giver disse kilder et billede af 

den måde, hvorpå virksomheden udstiller sig selv via sin eksterne kommunikation samt hvilke processer, der 

er startet internt i virksomheden forud for denne kommunikation. 

 

4.2.1 Casestudiet 
Afhandlingens analyser tager udgangspunkt i et casestudie af en eksemplarisk case-virksomhed (Grundfos), 

der aktivt har inkorporeret FN’s verdensmål i virksomhedens strategi og kommunikation. Casestudiet er en 

undersøgelsesmetode, der lægger vægt på det enkelte tilfælde (Yin, 2008). Ifølge Yin (2008) skal man vælge 

et casestudie som metode, når man vil forstå et fænomen i dybden, og denne forståelse bygger på vigtige 

kontekstmæssige forhold. En eksemplarisk case-virksomhed er derved en case, som er signifikant i den 

forstand, at den skiller sig ud og viser en vinkel, som forskere ikke før har undersøgt (ibid). I denne afhandling 
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er det kun muligt at få dybt indblik i virksomhedens responsstrategi ved at gå i dybden med case-

virksomhedens specifikke situation. At udfordre og videreudvikle på Olivers (1991) model kræver en dyb 

indsigt i virksomhedens svar på- og håndtering af presset fra omverden. For at forstå, hvordan Grundfos har 

inkorporeret og brugt verdensmålene, kræver det et undersøgelsesdesign, der går i dybden og ikke i bredden.  

Undersøgelsesområdet gælder ”det enkelte tilfælde”, og kan derfor ikke direkte generaliseres, men bruges 

som et eksempel, der kan udfordre eller bekræfte en eksisterende teori eller forståelse. 

 

Mange virksomheder har introduceret ændringer og tiltag siden lanceringen af FN’s verdensmål på 

forskellige måder, og det er derfor vigtigt at klargøre, at denne case-virksomhed er et eksempel på, hvordan 

én virksomhed har håndteret bæredygtighedspresset. Grundfos er valgt som case-virksomhed på baggrund 

af flere kriterier for virksomhedens situation, kommunikation og arbejde med bæredygtighed. Nedenfor 

beskrives kriterierne, der ligger til grund for valget af Grundfos som case-virksomhed. En virksomheds-

beskrivelse indeholdende Grundfos’ forretning, historie og strategi kan findes i bilag 2.  

 

Det primære kriterie har været, at virksomheden har arbejdet aktivt med og inkorporeret bæredygtighed i 

virksomhedens kommunikation og strategi. Dette er sket i en sådan grad, at virksomhedens indsats står ud 

som eksemplarisk og førende inden for bæredygtighed. Som det blev beskrevet i afhandlingens indledning, 

har Grundfos i mange år kommunikeret virksomhedens fokus på og arbejde med socialt ansvar og 

bæredygtighed, derudover har virksomheden vundet både national og international anerkendelse for sit 

bæredygtighedsarbejde (Grundfos’ bæredygtighedsrapporter, 2001-20018; Danske revisorer, 2019).  

Virksomhedens CEO Mads Nipper har blandt andet udtalt, at Grundfos er en rollemodel ift. at gøre 

bæredygtighed til virksomhedens forretning, hvilket viser, at Grundfos kommunikerer et aktivt arbejde med 

bæredygtighed (Grundfos, u.å.A). Bæredygtighed er ligeledes beskrevet som en af virksomhedens 

grundværdier og en vigtig del af virksomhedens formål (ibid). På baggrund at dette arbejde og denne 

anerkendelse opfylder Grundfos’ bæredygtigheds-indsats og strategi ovenstående kriterie. 

 

Det andet kriterie har været, at virksomheden udover at arbejde bæredygtigt har forholdt sig til 

verdensmålene, og lavet ændringer i sin bæredygtighedsindsats og kommunikation siden disse blev 

introduceret. I 2016 kortlagde Grundfos, hvordan verdensmålene påvirkede forskellige dele af forretningen, 

og hvordan virksomheden kunne arbejde med og støtte målene (Grundfos, 2019B). Gennem denne 

kortlægning og analyse skabte virksomheden en oversigt over muligheder, påvirkning og huller inden for 

verdensmålenes rammer. Det førte til identifikation af prioriterede verdensmål inden for hvert af 

virksomhedens strategiske arbejdsområder. Derudover udførte virksomheden i 2017 sin første 
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væsentlighedsvurdering for yderligere at identificere virksomhedens prioritetsområder (Grundfos 

bæredygtighedsrapport, 2017). I denne vurdering udformede virksomheden fire prioritetsområder, der hver 

især er tilknyttet et verdensmål. På baggrund af disse prioritetsområder og virksomhedens kommunikerede 

støtte til verdensmålene opfylder Grundfos ovenstående kriterie.  

 

4.2.2 Dokumentanalyse 
I afhandlingens første analyse består den primære empiri af skriftligt materiale. Her analyseres Grundfos’ 

2018-bæredygtighedsrapport for at få indsigt i virksomhedens kommunikerede bæredygtighedsindsats og 

brug af verdensmålene. Hvert år udgiver Grundfos en bæredygtighedsrapport, der fortæller om 

virksomhedens bæredygtighedsindsats og initiativer for det foregående år. Rapporten indeholder også 

ambitioner og mål for virksomhedens fremtidige indsats. 2018-rapporten er valgt, da den på tidspunktet for 

analysen var virksomhedens nyeste bæredygtighedsrapport, og derfor gav det mest tidssvarende blik på 

virksomhedens kommunikerede bæredygtighedsindsats og strategi. Grundfos’ 2018 bæredygtighedsrapport 

er vedlagt som bilag 3. 

 

Rapporten betegnes som førstehåndskilde, da den er produceret af virksomheden selv og omhandler 

virksomhedens egen indsats og strategi (Ankersborg, 2007). Rapporten er dog ikke produceret med henblik 

på at besvare en forskningsmæssig problemstilling. Afsender er Grundfos og modtagerne er både fagfolk, 

interessenter, medarbejdere og andre med interesse i virksomhedens indsats. Det er vigtigt at være 

opmærksom på kildens målgruppe, da dette farver kildens indhold og sprogbrug (ibid). Ved alt ekstern 

kommunikation ønsker virksomheder at fremstille sig selv på den bedst mulige måde, og dette afspejles i 

rapportens sprogbrug. I rapporten er der en tydelig tendens til, at Grundfos udstiller sig selv som en 

forkæmper for bæredygtigudvikling med stort fokus på at gøre det bedste for samfundet. Grundfos ønsker 

at fortælle en historie, hvor virksomhedens strategi, indsats og arbejdsområder har bæredygtighed i fokus, 

og bruger derfor rapporten til at udstille sig selv på bedste vis. Denne tendens tages der højde for i brugen 

og analysen af kilden som empiri i afhandlingen. 

 

4.2.3 Interviews  
I afhandlingens anden analyse består den primære empiri af semistrukturerede interviews.  Disse interviews 

blev foretaget for at få dybere indblik i, hvordan Grundfos har oplevet og internt håndteret presset fra FN’s 

verdensmål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske metode er formålet med disse interviews at 

afdække de sociale konstruktioner og processer, der er foregået i og omkring virksomheden som følge af det 

institutionelle pres, samt den italesættelse og organisering, der har været med til at skabe virksomhedens 

responsstrategi. Hertil anvendes den kvalitative metode til at udforme dybdegående semistrukturerede 
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interviews med respondenter, der anses for nøglepersoner i case-virksomheden, og som derved kan give den 

ønskede indsigt. Fordelen ved at anvende kvalitative interviews er, at validiteten er høj og dermed er god til 

at give et fyldestgørende indblik i respondents syn på casen (Brinkmann & Kvale, 2009). 

 

I udvælgelsen af interviewpersoner blev det prioriteret at finde nøglepersoner, der kunne give et indblik i 

virksomhedens arbejde og processer med bæredygtighed, fra bestyrelsesniveau til kommunikations-

medarbejder-niveau. Formålet var at få indsigt i, hvordan virksomheden har oplevet bæredygtighedskravet, 

samt hvilke strategiske og kommunikative processer, der er blevet igangsat og påvirket af presset. Der er 

foretaget interviews med følgende personer: 

 

- Jens Moberg, Bestyrelsesformand i Grundfos Holding 

- Janda Campos, Head of Sustanibillity Engagement 

- Ask Møller-Nielsen, Director, Strategy & Management Support 

- Galuh Wulandari Tayip, Kommunikationskonsulent – Engagement and Responsibility 

 

Som nævnt blev adgangen til interviews med virksomhedens medarbejdere besværliggjort grundet 

udbruddet af coronavirus, og jeg oplevede, at interviews blev rykket. Jeg ville gerne have interviewet flere 

personer i virksomheden, men dette var desværre ikke muligt. Det lave antal interviews påvirker 

undersøgelsens generaliserbarhed. Jeg vil dog argumentere for, at disse nøglepersoner giver det nødvendige 

indblik i Grundfos’ arbejde og processer fra bestyrelsesniveau til strategisk planlægning og udførelse, der skal 

til for at kunne besvare afhandlingens problemstilling. En dybere gennemgang af hver respondents arbejde 

og kompetencer findes i bilag 4. Der vil igennem afhandlingen blive refereret til hver enkelt nøgleperson ved 

brug af efternavn. 

 

De foretagne interviews er førstehåndskilder, der er skabt med det formål at besvare afhandlingens 

problemstilling. Trods dette formål er det stadig vigtigt at tage højde for kvaliteten af den indsamlede data. 

For det første er der en mulighed for, at interviewet bliver biased, når man gennemfører semistrukturerede 

interviews (Saunders et al., 2009). Dette kan være gennem interviewer-bias, hvor interviewerens opførsel, 

verbale- og ikke-verbale kommunikation kan påvirke respondenten og dennes svar på de stillede spørgsmål. 

For det andet kan der være en respondent-bias (ibid). Dette kan være modvilje ift. at afsløre visse 

oplysninger. Derudover har respondenten muligvis sin egen dagsorden, hvorfor deres sprog er farvet af deres 

egen agenda (ibid). Da alle respondenterne var medarbejdere i og hermed repræsentanter for case-

virksomheden, blev der i analysen taget højde for, at de højst sandsynligt havde deres egen dagsorden og 
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ønskede at udstille virksomheden bedst muligt (Ankersborg, 2007). I respondenternes fortælling om 

Grundfos’ historie om- og arbejde med bæredygtighed var der en tydelig tendens: Fortællingerne mindede 

meget om hinanden og afspejlede den fortælling, som virksomheden kommunikerer gennem sin eksterne 

kommunikation – at alt arbejde, som Grundfos laver og altid har lavet, har haft bæredygtighed i fokus. 

Ovennævnte tendens og faktorer er taget i betragtning i gennemførelsen og analysen af interviewene. 

 

I bilag 5 findes interviewguides for de foretagne interviews og en beskrivelse af, hvordan disse guides blev 

opbygget. I bilag 6 findes transskriberinger af de foretagende interviews. 

 

4.2.3 Sekundær empiri 
For at udføre analyser med mere dybde bliver den primære empiri understøttet af og suppleret med 

sekundær empiri. Den sekundære empiri består af ekstern kommunikation fra case virksomheden, teoretiske 

artikler, hjemmesider samt avis og web-artikler. Når der arbejdes med sekundære data, er det vigtigt at være 

kritisk over for de givne oplysninger og være opmærksom på det faktum, at dataene eller forskningen er 

udført af eksterne parter, hvorfor forskningen kan have ukendt bias og har potentialet til at være forkert eller 

fejlagtig (Saunders et al., 2009).  

 

4.3 Analytiske fremgangsmåder 
I indeværende afsnit gennemgås de analysestrategier, der danner grundlag for afhandlingens to analyser. 

Først gennemgås Faircloughs kritiske diskursanalyse, derefter gennemgås Kvales teori om tolkningsniveauer 

for kvalitative interviews. 

 

4.3.1 Kritisk diskursanalyse 
Første analyse i denne afhandling gør brug af Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse (herefter kaldet 

KDA). Med denne diskursanalyse kombineres kritisk lingvistisk tekstanalyse med bredere social teori. KDA 

skal ses som en metode, der med udgangspunkt i en eller flere kommunikative begivenheder, kan studere 

og afdække samfundsmæssige forandringer (Fairclough, 2008). KDA kan betegnes som både en metode og 

en teori, men tilgangen er tværfaglig og lægger op til åbenhed, således at det er op til den enkelte at udvælge 

relevante elementer og/eller kombinere med andre tilgange (ibid). I redegørelsen for metoden lægges der 

vægt på de elementer, der gøres brug af i denne afhandling, og derfor er relevante af få uddybet. 

 

Udgangspunktet for Fairclough er, at vi gennem vores sprogbrug og fremstillinger af verden får mulighed for 

at beskrive oplevelser og fortolkninger af verden (Fairclough, 1992; Fairclough, 2008). Han fremsætter 

således en teori der, med udgangspunkt i sproget, søger at forstå sociale og kulturelle forandringsprocesser. 
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I sin definition af diskursbegrebet bruger Fairclough forståelsen af diskurs som "større brudstykker af talt 

eller skrevet sprog" (Fairclough 1992). I denne sammenhæng ligger fokus på interaktionen mellem tiltale og 

udtaler, og de processer, der knytter sig til både udarbejdelsen og fortolkningen såvel som til konteksten. 

 

I sin konstruktion af diskursbegrebet supplerer Fairclough den lingvistiske brug af diskurs med social teori og 

analyse. Dette gøres, da diskurs ikke skal betragtes som reflekterende af sociale sammenhænge, men som 

konstituerende for disse (Fairclough 1992). Således ses diskursiv praksis både som konventionel og som 

kreativt konstituerende; den bidrager både til at producere samfundet, men også til at reproducere 

samfundet (ibid). Denne tankegang følger afhandlingens socialkonstruktivistiske tilgang, da denne tilgang ser 

sproget som formende for individets evne til og mulighed for at erkende verden. Således er sproget med til 

at forme og reproducere samfundet (Rasborg, 2013). Ifølge Fairclough (1992) er sprog med til at påvirke og 

opretholde magtforhold i samfundet. Dette er en af grundene til, at Faircloughs KDA er valgt til afhandlingens 

første analyse, der analyserer, hvordan Grundfos arbejder med og er påvirket af samfundets institutionelle 

magtforhold. 

 

Faircloughs KDA fokuserer på to dimensioner; den kommunikative begivenhed - et tilfælde af sprogbrug, 

hvilket i denne afhandling er Grundfos’ 2018 Bæredygtighedsrapport - og diskursordnen, som består af 

summen af de diskurstyper, som anvendes inden for en social institution eller et socialt domæne (Fairclough 

1992). En kommunikativ begivenhed består af tre dimensioner: Den tekstuelle dimension, hvilket er den 

sproglige analyse af teksten, den diskursive praksis dimension, som tydeliggør processerne omkring tekstens 

produktion og fortolkning og den sociale praksis dimension, der fokuserer på der sociale sammenhænge, som 

teksten er en del af, herunder hvorledes disse skaber og påvirker den diskursive praksis (ibid). 

 

 
Figur 3: Fairclough (2008:28) og egen tilvirkning 
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Faircloughs model er oprindeligt formuleret, så den først kigger på den tekstuelle dimension efterfulgt af den 

diskursive praksis og derefter den sociale praksis. Denne afhandling vender dette om, så analysen starter 

med den sociale praksis og slutter med tekstniveau. Herved skabes der et makro-til-mikro perspektiv, der 

først ser på større sociale sammenhænge og sidst på tekstens lingvistiske virkemidler. Analysen ”vendes om”, 

da afhandlingen har fokus på institutioner og institutionelle processer, hvorfor det synes relevant at klargøre 

de institutioner og de former for pres, som Grundfos møder i forhold til bæredygtighedsindsats og 

kommunikation. Herefter analyseres det, hvordan Grundfos taler sig ind i og påvirker disse institutioner. 

 

4.3.1.1 Social praksis 
Den sociale praksis er den ikke-diskursive praksis. Dette niveau kan ikke analyseres ved en diskursanalyse, 

her er det nødvendigt at inddrage relevant social teori for at analysere dette niveau (Fairclough 1992). Da 

diskursiv praksis indlejres i den sociale struktur og praksis, og da den sociale praksis påvirker, hvordan 

virkeligheden betegnes og således sættes i tale i den diskursive praksis, er disse to internt forbundne. 

Italesættelsen påvirker den sociale struktur som en konstituerende effekt, og der er derfor et dialektisk 

forhold mellem disse to dimensioner (ibid). Som nævnt, bliver institutionel teori inddraget for at klarlægge 

den sociale praksis, som den kommunikative begivenhed indgår i. Institutioner er sociale konstruktioner 

opstået for at skabe fælles forståelse og social orden blandt aktørerne, der agerer inden for institutionerne 

(Scott, 2001). Institutioner fungerer på makroniveau, de er uafhængige af en bestemt enhed eller 

organisation, og bliver skabt gennem social interaktion. Der lægges i denne analyse fokus på de formelle og 

uformelle institutioner, der påvirker virksomhedens udvikling og kommunikation af bæredygtigheds-

indsatsen. 

 

4.3.1.2 Diskursiv praksis 
Den diskursive praksis betegnes som processer af produktion, distribution og fortolkning af tekst (Fairclough 

1992). En tekst er altid skrevet ud fra eksisterende diskurser og genrer, der samtidig bruges til at fortolke 

teksten. En tekst kan derfor modtages og fortolkes afhængigt af den sociale kontekst (ibid). Det er derfor 

vigtigt at finde en forbindelsen mellem diskurserne og de sociale sammenhænge, som de indgår i. 

 

I denne afhandling lægges der i høj grad vægt på tekstens intertekstualitet, hvilket er måden, hvorpå teksten 

trækker, direkte eller indirekte, på andre tekster, således at den indsætter sig i en diskursiv sammenhæng 

(Fairclough 1992). I en fortolkning skal man således se udover selve teksten og se på andre tekster, som 

omhandler samme emne (ibid). En tekst skal forstås som en forbindelse mellem fortid og nutid, som påvirker 

og omdanner gamle mønstre til nye. Ved at trække på et tekstuelt fællesskab er teksten således med til at 

påvirke og forme mønstre. Inden for begrebet intertekstualitet skelner Fairclough mellem manifest 
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intertekstualitet, hvor der trækkes direkte på specifikke tekster, og interdiskursivitet hvor teksten refererer 

til andre diskurser og diskurstyper med betydning for emnet (ibid). Interteksutalitet betegner således 

forholdet, hvorpå en tekst trækker på diskurser eller elementer fra andre tekster. Ved at trække på 

eksisterende diskurser på en ny måde eller i et ny forhold, skabes der forandring. Dog begrænses 

mulighederne for forandring via magtrelationer. Dominerende grupper i samfundet er i en konstant kamp 

om diskurser, når en diskurs opnår hegemoni (dominans) har den magt. 

 

4.3.1.3 Tekstniveau 
Tekstniveau omhandler en analyse af tekstens lingvistiske virkemidler. En tekst kan ses som et produkt der 

fremstilles, når en del af virkeligheden tillægges mening. Denne er åben for forskellige fortolkninger, hvilket 

betyder, at en tekst skal forstås i forhold til modtageren og fortolkeren såvel som til den diskursive- og sociale 

praksis. Således ses en analyse som en konstruktion af én mening fremfor andre mulige meninger (Fairclough 

1992). Der er mange begreber at fokusere på i denne form for analyse såsom ordvalg, sætningsstrukturer, 

grammatiske strukturer mm. Vigtigst er det, at betydningen af dette niveau skal forstås som en del af 

konteksten, da disse kan have forskellige betydninger i forskellig kontekst. Som den sidste del af analysen 

sættes tekstniveau i sammenhæng med de foregående niveauer og bliver derfor beskrevet som en del af den 

sociale sammenhæng.  Denne afhandling fokuserer på ordvalg, samt hvilket værdiunivers teksten fremstiller. 

Der kigges på sætningskonstruktioner og brug af konstative udsagn. Derudover analyseres tekstens fortælling 

og dimension af autokommunikation og ambitionssnak. Disse begreber og teorier forklares, når de anvendes 

i analysen. Ovenstående virkemidler er valgt fremfor andre, da de har betydning for analysens 

problemstilling. 

 

Samlet giver denne analyse en forståelse af, hvordan den kommunikative begivenhed kan ses som en måde 

for case-virksomheden at abonnere på en diskurs og virkelighedsforståelse men også som en måde, hvorpå 

case-virksomheden kan være med til at forandre denne. Analysen diskuteres i forhold til Olivers (1991) 

model, for at få en forståelse af modellens mangler i forhold til case-virksomhedens strategi. 

 

4.3.2 Teoretisk tolkningsanalyse 
Afhandlingens anden analyse er en teoretisk tolkningsanalyse af de foretagne interviews. Analysestrategien 

bygger på Kvales (2005) artikel om tolkning af kvalitative interviews. I artiklen beskriver Kvale tre niveauer 

for tolkning af kvalitative interviews baseret på, hvilken viden man ønsker at få ud af interviewet. Det første 

niveau er selvforståelse, hvor tolkeren søger at sammenfatte, hvad respondenten selv forstår som meningen 

med det, der siges (ibid). Tolkningen søges derfor inden for respondentens egen selvforståelse og er en 

sammen-fatning af mening, sådan som forskeren forstår det (ibid). Andet niveau er common sense. Her går 
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tolkningsniveauet ud over, hvad respondenten selv mener og oplever, men forbliver inden for en common 

sense forståelseskontekst (ibid). Her kan tolkeren anvende en bredere forståelsesramme, end hvad 

respondenten selv gør. Dette kan gøres ved at inddrage mere almen viden om et udsagns indhold, 

hvorigennem et udsagn vil kunne udvides (ibid). På common sense niveau fokuserer tolkeren således på, 

hvad der siges ’mellem linjerne’ fremfor udsagnets direkte betydning. Det sidste niveau er teoretisk tolkning. 

I tolkningen af mening i et udsagn inddrages her en teoretisk ramme. Teoretiske tolkninger rækker både ud 

over respondentens selvforståelse og en common sense forståelse og sætter respondents udsagn i en 

teoretisk kontekst (ibid). Ovenstående tolkningsniveauer er abstraktioner fra et kontinuum af mange 

niveauer, der kan gå ind- og ud over hinanden (ibid). Afhandlingen tager primært udgangspunkt i det tredje 

tolkningsniveau, men der kan også findes elementer af de andre niveauer. 

 

Afhandlingens problemstilling går ud på at udfordre en teoretisk model, hvorfor analysen tager 

udgangspunkt i teoretisk tolkning af afhandlingens interviews. De teorier, som tolkningsanalysen er bygget 

op omkring, er Weicks (1979) organiseringsmodel og elementer fra Olivers (1991) artikel. De tre processer i 

Weicks model (enactment, selection og retention) er en reaktion på og håndtering af omgivelsesmæssige 

forandringer. For at kunne analysere Grundfos’ håndtering af de omgivelsesmæssige forandringer er det dog 

først vigtigt at få et indblik i, hvordan virksomheden har oplevet de omgivelsesmæssige forandringer internt. 

For at kunne analysere disse forandringer, herunder det pres som Grundfos har været under, inkluderes 

elementer fra Olivers artikel. 

 

Første del af den teoretiske tolkningsanalyse bygger derfor på en kodnings- og tolkningsanalyse af det pres, 

Grundfos har oplevet. I denne del inddrages de fem forudsigende faktorer for institutionelt pres, som Oliver 

(1991) opstiller. Disse består af (i) årsag (ii) udøver (iii) indhold (iv) kontrol; og (v) kontekst. Anden del af 

analysen tager udgangspunkt i Weicks organiseringsmodel for at analysere de interne processer og 

aktiviteter, der blev sat i gang af Grundfos for at håndtere de omgivelsesmæssige forandringer. 

 

4.3.2.1 Validering af gyldighed 
I sin artikel beskriver Kvale (2005), at niveauerne ikke kun indebærer forskellige måder at spørge og tolke på, 

men også forskellige måder at vurdere gyldigheden og validteten af de givne svar. Når et udsagn tolkes ud 

fra en bestemt teori, afhænger tolkningens gyldighed af en vurdering af, om denne teori er gyldig for det 

anvendte område, og om den tolkning, der foretages, følger teorien korrekt. Således forudsætter en 

vurdering af tolkningens gyldighed en specifik teoretisk kompetence (Kvale, 2005). I afhandlingens teoretiske 

grundlag har jeg beskrevet og argumenteret for afhandlingens valg og brug af teori. Som beskrevet, kan 
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Weicks (1979) organiseringsperspektiv ses som en modsætning til den institutionelle tankegang, og det er 

derfor et perspektiv, som jeg finder relevant at inkludere i analysen for at udfordre og videreudvikle Olivers 

(1991) model. Den teoretiske diskussion om modsætningsforhold i de forskellige perspektiver er 

gennemgående i afhandlingen og nødvendig for at besvare afhandlingens problemformulering. Jeg 

argumenterer derfor for, at de teorier, der bruges til kodning og tolkning af de foretagne interviews, er 

relevante ud fra det forskningsområde, som jeg analyserer. 

 

Samlet giver denne analyse en forståelse for hvordan Grundfos har oplevet det institutionelle pres, samt 

hvilke aktiviteter virksomheden har igangsat for at håndtere og organisere dette pres – set fra 

medarbejdernes synspunkt. 

 

4.4 Opsummering 
Indeværende kapitel er sidste del af afhandlingens indledende kapitler, der har redegjort for afhandlingens 

problemstilling, teoretiske grundlag, metodiske overvejelser, empiri indsamling og analysestrategier.  Næste 

del består af afhandlingens analyser, diskussion og konklusion, hvor overvejelser og viden fra de indledende 

kapitler bruges i praksis for at kunne besvare afhandlingens problemformulering. Nedenstående figur viser, 

hvor empiri, teorier og analysestrategierne bruges i hver analyse til at besvare afhandlingens 

underspørgsmål. 

 
Figur 4: Afhandlingens brug af teori, empiri og analysestrategier 

 

I ovenstående model nævnes kun analysernes brug af primær empiri og primær teori. Analyserne 

understøttes også af anden teori og empiri, og flere elementer af afhandlingens teoretiske grundlag er derfor 

i spil i begge analyser.
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5. Kritisk diskursanalyse 
Dette er en kritisk diskursanalyse af Grundfos’ Bæredygtighedsrapport 2018 (Rapporten er vedlagt som bilag 

3). Gennem analyse af den diskursive begivenheds sociale og diskursive praksis, samt tekstniveau søger 

analysen at besvare problemformuleringens U1, ’Hvilke dele af Grundfos’ strategiske respons til det 

institutionelle pres fra FN’s verdensmål indfanger Olivers (1991) model ikke?’. 

 

Formålet med denne analyse er at identificere Grundfos’ respons til de igangværende institutionelle 

processer med fokus på FN’s verdensmål og bæredygtighedspresset, og herfra vise at der er elementer af 

Grundfos respons som ikke er inkluderet i Olivers (1991) model. Afsnittet inkluderer derfor institutionel teori 

i analysen af dimensionen omkring den ’sociale praksis’. Her fokuseres der på at analysere de sociale 

dimensioner af den diskursive hændelse, samt hvordan disse skaber den diskursive praksis. Efterfølgende 

analyseres dimensionen omkring den ’diskursive praksis’, og det specificeres, hvilke diskurser, der trækkes 

på i teksten, og hvordan disse er kombineret. Afsluttende analyseres materialet på tekstniveau, hvilket giver 

en sproganalyse af teksten i forhold til de førnævnte dimensioner. 

 

5.1 Etablering af kommunikativ begivenhed 
Den kommunikative begivenhed er et tilfælde af sprogbrug, og i indeværende analyse består den 

kommunikative begivenhed af Grundfos’ 2018 Bæredygtighedsrapport. Grundfos har siden 1997 udgivet en 

årlig rapport om virksomhedens indsats inden for socialt ansvar og miljø (Grundfos’ bæredygtigheds-

rapporter, 2001-2018; Grundfos, 2006). Hver rapport viser virksomhedens interne situation i forhold til det 

eksterne pres og forventninger. Dette er afspejlet i rapporternes sprogbrug og intertekstualitet. Eksempelvis 

er rapporterne gået fra at hedde miljøberetning til bæredygtighedsrapport, hvilket afspejler omverdenens 

forventning om italesættelse af virksomheders indsats (Grundfos’ bæredygtighedsrapporter, 2001-2018).  

 

Grundfos har indført en lang række ændringer i sin kommunikation og italesættelse af virksomhedens indsats 

som følge af FN’s verdensmål og det stigende bæredygtighedskrav. Med afsæt i den diskurs, som Grundfos 

bruger i sin bæredygtighedskommunikation med omverden, søger nærværende analyse at indfange 

karakteren af disse ændringer, samt at afklare, hvordan virksomheden bruger verdensmålene til at skabe et 

bæredygtigt virksomhedsgrundlag og derigennem opnå legitimitet. Mere specifikt søger analysen at kaste 

lyst over, hvordan Grundfos har tilpasset sig/reageret på presset fra omverden. 

 

Den diskursive praksis, som denne tekst indgår i, har en legitimerende funktion på flere niveauer (eller rettere 

i forhold til to tæt forbundne sociale praksisser). Siden 2015 har det været et lovkrav, at større virksomheder 
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udgiver en CSR-rapport årligt, hvorfor rapporten bidrager til diskursen om lovmæssig legitimitet, hvor den 

taler til de regulerende institutioner, som virksomheden hører under. Derudover bidrager rapporten til den 

samfundsmæssige diskussion om bæredygtighed, hvor rapporten er med til at formulere Grundfos’ indsats 

på området for at opnå social legitimitet. Rapporten er formuleret med så tydelig hensyntagen til samfundets 

bæredygtighedsdiskurs og diskussion, at den også er en markering af Grundfos’ dominans i forhold til både 

virksomheder og myndigheder, og dermed en brik i den sociale praksis og magtkamp, som virksomheder er 

underlagt i denne sammenhæng. 

 

5.2 Social praksis: Institutioner om bæredygtighed og ansvar 
Kommunikationsmaterialet taler sig ind i flere sociale praksisser, der har påvirket virksomhedens ydre og 

indre rammer. Afsnittet om social praksis er derfor opdelt efter formelle og uformelle institutioner. Formelle 

institutioner udgør den lovmæssige ramme for virksomhedens handlinger, hvor uformelle institutioner 

består af uskrevne regler eller retningslinjer for sociale eller miljømæssige forhold og adfærd (North, 1990). 

 

5.2.1 Formelle institutionelle forhold 
Formelle institutioner udgør den lovmæssige ramme for det rum, som Grundfos opererer i (North, 1990).  

Dette er regulative institutioner, der har magt til at presse Grundfos til at agere på en bestemt måde ved 

hjælp af regler, love og vedtægter. De to institutioner, der gennemgås i dette afsnit, er henholdsvis 

årsregnskabsloven §99a, og FN’s Global Compact.  

 

5.2.1.1 Årsregnskabslovens §99a 
Siden 2009 har der i Danmark været lovkrav om, at virksomheder skal rapportere på- og redegøre for deres 

CSR-initiativer og indsats, såfremt de har nogle (Sustainor, 2017). Dette lovkrav er en regulativ institution, 

der har magt til at presse virksomhederne til at opfylde kravet. Hvis en virksomhed ikke lever op til 

institutionens krav, vil virksomheden opleve sanktioner. I 2015 blev der foretaget en opstramning af 

Årsregnskabslovens §99a, der forpligter alle større virksomheder til at supplere ledelsesberetningen i 

årsregnskabet med en ikke-finansiel redegørelse for samfundsansvar, herunder virksomhedens arbejde med 

at reducere klimapåvirkningen, sociale forhold, personaleforhold og forhold vedrørende respekt for 

menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse (Sustainor, 2017; Danske love, u.å). Denne 

paragraf omfatter større danske virksomheder i regnskabsklasse C og D. Da Grundfos er en ikke-børsnoteret 

virksomhed, men har en årlig nettoomsætning på over 313 millioner kroner og har over 250 medarbejdere, 

hører den under regnskabsklasse Store C (Grundfos årsrapport, 2018). Gennem §99a har myndighederne 

presset virksomheder til at italesætte deres CSR-indsats, hvorved virksomheder lettere kan stilles til ansvar 

for deres indsats eller mangel på samme. Således bliver virksomheder, presset til at tage stilling til deres 
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indsats på området og, i Grundfos tilfælde, til at inkorporere en bæredygtighedsindsats i virksomhedens 

strategi og forretningsmodel. 

 

5.2.1.2 FN’s Global Compact 
Grundfos har været medlem af FN’s Global Compact siden 2002 (UN Global Compact, u.å.A). Dette er et 

principbaseret initiativ, med et sæt retningslinjer, herunder ti principper, som virksomheder kan vælge at 

arbejde med i forhold til deres CSR- og bæredygtighedsstrategier (Rasche et al., 2013). Ved at tilknytte sig 

Global Compact, forpligter Grundfos sig til at inkorporere de ti principper i virksomhedens 

forretningsaktiviteter. Samtidig skal Grundfos rapportere virksomhedens indsats i overensstemmelse med 

Global Compacts retningslinjer, hvilket bæredygtighedsrapporten blandt andet bruges til. 

 

“We have supported the UN Global Compact since 2002 and continue to do so. Our business partners and the 

communities know they can trust us to observe the highest standards.” (Bilag 3: 3). 

 

 
(Bilag 3: 3) 

 

FN’s Global Compact er et IAS, og er derfor en normativ institution. Det er således ikke et krav til 

virksomheder, men et initiativ virksomheder ’frivilligt’ kan deltage i. Der forekommer derfor ikke direkte 

sanktioner ved ikke at følge principperne (Rasche et al., 2013). Medlemsvirksomheder, der ikke lever op til 

retningslinjerne og/eller principperne, vil blive smidt ud af Global Compact, hvilket er den eneste direkte 

konsekvens. Indirekte kan virksomheden miste samfundsmæssig eller social legitimitet, da en ekskludering 

fra Global Compact kan tolkes som en mangel på bæredygtighedsindsats. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt 

Global Compact er en formel institution. Grundfos’ tilknytning til Global Compact kan i høj grad være med til 

at sikre legitimitet for virksomheden, da det er et internationalt anerkendt forbund med mange store 

virksomheder som medlemmer (UN Global Compact, u.å.B). Idet virksomheden forpligter sig til at overholde 

specifikke retningslinjer og principper, argumenteres der for, at Global Compact er en formel institution for 

Grundfos. 
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5.2.2 Uformelle institutionelle forhold 
De uformelle institutioner eller strukturer er kendetegnet ved at være uskrevne regler eller retningslinjer, 

eller tage-for-givet-viden for sociale forhold og adfærd (North, 1990). Under uformelle institutioner hører 

normative og kognitive strukturer. Det primære fokus for denne analyse er de normative institutioner om 

bæredygtighed og FN’s verdensmål. Da det tydeligt fremgår af rapporten, at Grundfos’ bæredygtigheds-

indsats- og kommunikation er påvirket af disse institutioner. 

 

5.2.2.1 Samfundets forventning om bæredygtighed 
En vigtig normativ struktur for Grundfos’ bæredygtigheds indsats er samfundets stigende fokus på 

bæredygtighed. Bæredygtighed er ikke længere en trend, som virksomheder kan ignorere. Tværtimod er det 

forventet af samfundet, at virksomheder forholder sig til det og arbejder efter det (CSR, 2018). Hvis 

virksomhederne vil have legitimitet til at operere i samfundet, bør de derfor omfavne bæredygtighed, da 

fremtidens forbrugere har stærke holdninger til både bæredygtighed og samfundsansvar (ibid). Professor i 

ledelse, Steen Hildebrandt, påpeger desuden, at virksomheder, der ikke tager et aktivt skridt og forholder sig 

til bæredygtighed, ikke vil have en stor rolle på fremtidens marked (CSR, 2017). Denne normative struktur 

rækker både over B-2-B-virksomheder og B-2-C-virksomheder (Finans, 2018B). I bæredygtighedsrapporten 

udtrykker Grundfos en forståelse for, at overlevelse handler om bæredygtighed. I nedenstående citat fra 

virksomhedens CEO, Mads Nipper, i Grundfos’ bæredygtighedsrapports ledelsesberetning, stilles der 

spørgsmålstegn ved, om Grundfos overhovedet kan overleve, hvis ikke den tager ansvar, og inkluderer 

bæredygtighedskravet: 

 

”Can we survive as a company just by ‘being responsible’ in the way we do business and without ‘taking 

responsibility’ by looking into new business models and technologies that open doors to a more sustainable, 

more inclusive business?” – Mads Nipper (Bilag 3: 3). 

 

Her udtrykker Mads Nipper en forståelse for, at bæredygtighed og ansvar kan sikre virksomhedens 

overlevelse, hvilket er med til at drive virksomhedens bæredygtighedsfokus. Grundfos bruger bæredygtighed 

som en overlevelsesstrategi, og ordvalget i både det ovenstående og nedestående citat indikerer, at 

bæredygtighedsindsatsen skal give mening i en forretningsmæssig kontekst og bæredygtigheden bliver brugt 

til at vinde forretningsmæssige muligheder. 

 

”At Grundfos, we have always striven to conduct our business in a sustainable and socially inclusive way. but 

we also need to have the courage to try new ways of doing business — ways that are even better in terms of 
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inclusivity and sustainability. not only can this help us to cope with market disruptions and pursue 

opportunities, but it will also benefit the planet and its people.” – Mads Nipper (Bilag 3: 66). 

 

Ovenstående citat viser, hvordan virksomhedens fokus blandt andet ligger på at vinde muligheder ved at 

deltage i den bæredygtige udvikling. Derudover er bæredygtighed blevet en vigtig del af virksomhedens nye 

2025-strategi, denne strategi blev lanceret efter udgivelsen af 2018-rapporten (Grundfos, 2019C). I 2025- 

strategien er bæredygtighed tildelt samme vigtighed som vækst og finansielle resultater (ibid). Ligeledes har 

Grundfos også bæredygtighed som én af virksomhedens værdier ligestillet med bland andet partnerskaber 

og at være ambitiøs (Bilag 3: 7). Ved at inkludere bæredygtighed i 2025-strategien og virksomhedens værdier 

forsøger Grundfos at kommunikere, at bæredygtighed er en del af virksomhedens kerne og bruger dette til 

at skabe fordele og muligheder for virksomheden. Det er således vigtigt at forstå, at virksomhedens indsats i 

høj grad er drevet af forretningsmæssig win og ikke kun af en filantropisk lyst til at gøre godt. 

 

5.2.2.2 FN’s verdensmål  
Som en forlængelses af samfundets forventning om bæredygtig, har FN’s verdensmål de seneste år i høj grad 

markeret sig som en forventningsramme for virksomheders adfærd. Det er en uformel normativ institution, 

hvor deltagelse eller mangel på samme ikke bliver registreret, og målene kan derfor ikke lægge pres på 

virksomheden i samme grad som i Global Compact. Målene er dog blevet en del af samfundsdebatten, og 

danske virksomheder oplever både et pres fra investorer, kunder, myndigheder og regeringen for at integrere 

bæredygtighed i virksomhedens kerne (Finans, 2019A). Som beskrevet i teoriafsnittet er rammerne for og 

presset fra denne normative institution ikke entydigt, men skal fortolkes af og tilpasses til hver virksomhed 

(Van Zanten & Van Tulder, 2018). Flertydigheden og tvetydigheden i målene kan fremme kreativitet, når 

virksomhederne skal definere deres strategi (Eisenberg, 1984). Således bliver virksomheder heller ikke pålagt 

særlige procedurer, som muligvis ikke passer på den enkelte virksomhed. 

 

Der lægges stor vægt på verdensmålene i Grundfos’ 2018 Bæredygtighedsrapport. Mads Nippers 

ledelsesberetning, som rapporten begynder med, hedder ”Growing our Business with the SDGs” (Bilag 3: 3). 

Rapporten beskriver, hvordan Grundfos begyndte at arbejde med verdensmålene i 2016, og lavede en 

grundig materiality assessment i 2017, der identificerede de verdensmål med mest relevans for 

virksomheden. Derudover beskriver Grundfos, hvordan verdensmålene spillede en stor rolle i udformningen 

af virksomhedens fokus- og prioritetsområder, og her fra dens fremtidige bæredygtighedsindsats (Bilag 3: 8). 

I virksomhedens 2025-strategi, bruger virksomheden ligeledes verdensmålene til at beskrive strategiens 

bæredygtighedsfokus og indsats (Grundfos, 2019C).  Da Grundfos’ produkt er direkte relateret til vand 
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(vandpumper, vandsystemer) er det relativt ligetil at knytte virksomhedens indsats til verdensmål nr. 6 om 

rent vand og sanitet. Udover at støtte dette mål beskriver rapporten virksomhedens indsats inden for mål 

nr. 13 om klimaindsats, nr. 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst og nr. 16 om fred, retfærdighed og 

stærke institutioner (Bilag 3: 8). I 2025-strategien fokuseres der primært på mål nr. 6 og nr. 13 (Grundfos, 

2019C). Tvetydigheden af målene fører dog også til, at en virksomhed kan fortolke disse på en måde, der får 

den til at fremstå bedst muligt. Grundfos’ støtte til mål nr. 13 og mål nr. 8 kan virke søgt, da en støtte til disse 

mål er en selvfølgelige i det danske samfund, og en virksomhed ville miste legitimitet, hvis den ikke levede 

op til de forventninger. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående analyse af den sociale praksis er det tydeligt, at eksterne omgivelser har 

lagt pres på Grundfos for at implementere og kommunikere en bæredygtighedsindsats. For at imødekomme 

presset fra både formelle og uformelle institutioner har virksomheden en indsats, der i forlængelse af 

virksomhedsstrategien, har til formål at øge virksomhedens bæredygtighed uden at gå på kompromis med 

finansielle resultater og mål. I den forbindelse kan man se Grundfos’ bæredygtighedsfokus som et strategisk 

svar på presset fra virksomhedens omgivelser. 

 

5.3 Den diskursive praksis: Diskussionen om bæredygtighed og FN’s verdensmål 
Den sociale praksis og den diskursive praksis er i høj grad sammenhængende. Den diskursive praksis er en 

del af den sociale praksis, og derfor er de to niveauer indbyrdes forbundne, hvilket også kommer til udtryk i 

denne analyse, da det er den sociale praksis, der omhandler virksomheders sociale ansvar og bæredygtighed 

og skaber de kontekstuelle forhold, hvor diskursen bliver fortolket (Fairclough, 1992). 

 

Al tekst og virksomhedskommunikation er en del af en større intertekstuel sammenhæng. Et af de mest 

iøjnefaldende træk ved denne tekst er dens intertekstualitet, som forstås som graden, hvori den trækker på 

andre tekster. Det analyserede materiale refererer til og bygger videre på tekster, som indgår i et diskursivt 

fællesskab om bæredygtig udvikling, FN’s verdensmål og virksomheders samfundsansvar. 

 

Intertekstualiteten er tydelig i forbindelse med 2018 bæredygtighedsrapportens opbygning. Ved at koble 

virksomhedens indsats på FN’s verdensmål sætter Grundfos sig selv i forbindelse med den globale indsats og 

skaber således associationer til en fælles kamp. Mere specifikt bruges FN’s verdensmål som kommunikativ 

ramme for indsatsen og virksomhedens mål. Verdensmålene har skabt en platform for debat og diskussion 

af miljømæssige og sociale anliggender med samfundsinteressenter, hvilket giver virksomheder incitament 

til at arbejde med målene i forsøget på at opnå legitimitet i samfundet (Vildåsen, 2018). I rapporten knyttes 
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virksomhedens fokusområder til et eller flere verdensmål, og Grundfos bruger således verdensmålene som 

en måde at kommunikere sin bæredygtighedsindsats. Dette lægger virksomheden ikke skjul på og beskriver, 

at et de perspektiver, som den har på verdensmålene, er kommunikativt. 

 

”Communication perspective: A common framework when we speak with partners – from NGOs and 

governments to customers and our own employees” (Bilag 3: 13). 

 

Grundfos har arbejdet med bæredygtighed i mange år, men efter introduktionen af FN’s verdensmål har 

virksomheden udformet de fire ’nye’ prioritetsområder, der bruger verdensmålene som retningslinjer og 

kommunikativ ramme for virksomhedens bæredygtighedsindsats. Prioritetsområderne er Green art heart 

der støtter mål nr. 13, Passionate about water, der støtter mål nr. 6, Responsible fokuserer på mål nr. 8 og 

Ethics and Integrity, der støtter mål nr. 16. Ved at betragte Grundfos’ bæredygtighedsrapporter gennem 

tiden er det tydeligt, at virksomheden i mange år haft fokus på både CO2-udledning, medarbejdere og 

værdikæden. Disse fokusområder er således ikke alle nye for virksomheden, men de bliver nu præsenteret 

på en ny måde ved brug af verdensmålene. 

 

Gennem 2018 bæredygtighedsrapporten beskriver Grundfos ambitioner, mål og resultater for 

virksomhedens indsats. Disse knyttes alle til verdensmålene, hvor forbindelsen nogle gange er mere tydelig 

end andre. Grundfos gør meget ud af at beskrive sig selv som selv som bæredygtig leder, og støtter den 

påstand ved at nævne priser og anerkendelser, som virksomheden og dens produkter har modtaget inden 

for bæredygtighed. Rapporten synes dog ikke at give indblik i virksomhedens reelle indvirkning på den 

bæredygtige udvikling. Selvom resultater og priser bliver nævnt, er det usikkert, hvilken indvirkning disse har 

haft på samfundet – lokalt såvel som globalt. Eksempelvis beskriver virksomheden sin whistleblower-ordning 

for at forebygge korruption eller andre uetiske virksomhedspraksisser. Her beskrives det, at der i 2018 blev 

modtaget 48 klager, hvorfra fem blev set som overtrædelse af virksomhedens Code of Conduct (Bilag 3: 49). 

Det bliver dog ikke beskrevet, hvad der senere er blevet gjort ved disse klager; om en leverandør blev fyret, 

eller om Grundfos hjalp denne, så det ikke skete igen, er uvist. 

 

Teksten abonnerer på bæredygtighedsdiskursen som den overordnede diskurs og verdensmålene som de 

kommunikative rammer, hvori man italesætter indsatsen. At abonnere på den igangværende 

bæredygtighedsdiskurs er en betingelse for legitimitet. Bæredygtighed og bæredygtig udvikling beskrives 

ofte som en fælles kamp, og det understreges, at alle skal gøre en indsats for at forbedre den klode, vi bor 
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på. Dette ses i eksemplet fra FN’s hjemmeside om verdensmålene: ”The Sustainable Development Goals are 

the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all.” (UN, u.å.A). 

 

Verdensmålene er fremsat for at gøre fremtiden bedre for alle, hvorfor det at koble sin 

bæredygtighedsindsats på dem er et symbol på, at man deltager i fællesskabet og aktivt arbejder på at løse 

fælles udfordringer. I ledelsesberetningen i bæredygtighedsrapporten skriver virksomheden således: ”we 

take pride in seeking an even deeper understanding of what role we play now and can play in pursuit of a 

sustainable future.” (Bilag 3: 3). 

 

Der er tråde til ord og sprogbruget i verdensmålene og den fælles kamp om en bæredygtig fremtid. Grundfos 

anvender dette til at legitimere virksomheden som en aktivist, der kæmper for en bedre fremtid. Udover at 

trække direkte på diskursen fra FN er der formuleringer gennem hele rapporten, der taler sig ind i 

diskussionen om bæredygtighed og om den fælles kamp. 

 

Mads Nippers ledelsesberetning indeholder adskillige sætninger, der har dybere betydning, når de sættes 

ind i bæredygtighedskonteksten. Han udtaler bl.a., at ”’BUSINESS AS USUAL’ IS NO LONGER ENOUGH” (Bilag 

3: 3), hvilket er en sætning, der i høj grad bliver brugt i forbindelse med den igangværende diskussion om 

bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål. Blandt andre skriver Michael Møller, Director-General i FN, i en 

artikel i World Economic Forum, at ”’Business as usual' is not an option anymore” (Møller, 2016). I artiklen 

argumenterer han for, at virksomheder bliver nødt til at samarbejde for at opnå verdensmålene. Ligeledes 

handler Mads Nippers ledelsesberetningen i høj grad om, hvordan virksomheder skal tage mere ansvar, og 

at alle er sammen om at løse verdens problemer: ” These are challenges that can only be solved if we act 

together.” (Bilag 3: 3). Dette taler igen til den samfundsmæssige opfattelse og diskussion, der handler om, at 

vi alle skal arbejde sammen for at opnå verdensmålene. Gennem denne ledelsesberetning trækker Mads 

Nipper på sprog og sætninger, der bruges omkring den bæredygtige udvikling. Ledelsesberetningen kan 

således læses som en bestræbelse på at sætte Grundfos ind som en aktiv deltager i den globale udvikling, og 

skaber associationer til den igangværende samfundsdebat og bæredygtighedsdiskurs. Grundfos er meget 

eksplicit i sin beskrivelse af, at virksomheden gør det godt. Det fremgør tydeligt, at Mads Nipper vil vise, at 

Grundfos tager sin andel af ansvaret, og at han vil udtrykke en forståelse for, at der skal gøres mere. 

 

Rapportens funktion handler ikke kun om at kommunikere virksomhedens handlinger og indsats. Rapporten 

kan ses som Grundfos’ indsats for at demonstrere virksomhedens overlegenhed inden for bæredygtighed 

samt påvirke de forventninger, der er til virksomheden, det bliver f. eks. tydeligt i rapporten, hvor Mads 
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Nipper således siger: ”[…] the boundary between politics and business becomes less clear; we have to have 

opinions on relevant issues and act accordingly” (Bilag 3: 3). Med dette citat bevæger rapporten sig over i en 

mere politisk sfære. Indholdet af rapporten kan på mange områder ses som Grundfos’ holdning til, hvad 

standarden for branchen, og virksomheder generelt, skal være. 

 

Side seks i rapporten indeholder højdepunkter for 2018. Her nævnes også ti forskellige priser og 

konkurrencer inden for bæredygtighed, som Grundfos’ produkter og afdelinger har vundet. Dette ser jeg som 

en magtdemonstration, da Grundfos herigennem både italesætter sin overlegenhed og søger at påvirke 

standarden og forventningen for, hvad en bæredygtig virksomhed er.  I rapporten skriver Grundfos ligeledes, 

at virksomhedens ønskede indvirkning på samfundet skal være, at ”Create societal value as a global leader 

in advanced pump solutions and a trendsetter in water technology, pioneering technology and solutions that 

improve quality of life for people and care for the planet” (Bilag 3: 9). Her kommunikerer Grundfos sin 

ønskede status og situation, og giver sit bud på, hvad virksomheder skal stræbe efter, og hvad der skal 

forventes af dem: At skabe værdi for samfundet. 

 

Mads Nipper blev udnævnt som formand for regeringens klimapartnerskab for produktionsvirksomheder i 

november 2019 (Grundfos, 2019A). Dette indikerer, at regeringen anerkender Grundfos som en ledende 

virksomhed inden for bæredygtighed og ønsker, at Grundfos leder andre virksomheder i den rigtige retning. 

Grundfos har formået at få en fremtræden rolle i diskussionen om bæredygtighed og forretningsudvikling, 

og er gennem denne rolle med til at forme forretningsmodeller og strategier for bæredygtig 

virksomhedspraksis samt at forme forventningerne til andre virksomheders bæredygtighedsindsats. 

 

Ved at bidrage aktivt til diskussionen om bæredygtig udvikling gør Grundfos en aktiv indsats for at signalere 

et samfundsmæssigt ansvar. Samtidig er det også en politisk handling og et forsøg på at påvirke det 

institutionelle pres, der bliver lagt på virksomheden. Gennem virksomhedens deltagelse i diskussioner og 

politisk debat, og ved at være et eksempel på, hvordan man bruger bæredygtighed effektivt, er Grundfos 

med til at forme de forventninger, der er til branchen, i stedet for bare at rette sig ind efter dem. 

 

5.4 Tekstniveau: Grundfos som samarbejdspartner og helt 
I analysen af kommunikationsmaterialet ser jeg nærmere på de virkemidler, Grundfos gør brug af for at vise 

virksomhedens engagement i den bæredygtige udvikling. De analyserede elementer er rapportens brug af 

ordvalg og konstative udsagn, samt rapportens fortælling. Derudover ser jeg også på rapportens dimension 

af autokommunikation og ambitionssnak.  
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5.4.1 Ordvalg 
Dokumentets ordvalg påkalder sig specifik opmærksomhed, da der hurtigt tegner sig konturer af et 

værdiunivers, hvori Grundfos fremstiller sig selv som en virksomhed, der tager samfundsansvar med fokus 

på den fælles kamp om bæredygtig udvikling. Grundfos’ ord- og sprogvalg gennem rapporten tegner et 

billede af virksomhedens ansvar og positionering. Nedenstående citater er eksempler på virksomhedens 

ordvalg og sprogbrug: 

 

”These are challenges that can only be solved if we act together” (Bilag 3: 3) 

 

”The priority SDGs as well as the 13 other SDGs help us to ground the impact outcomes of our business and 

gain a cross-sectoral understanding of how we can together drive positive change.” (Bilag 3: 13). 

 

Gennem disse ordvalg forsøger virksomheden at udtrykke, at alle må arbejde sammen for at skabe en bedre 

verden. Ordvalget udtrykker, at Grundfos forsøger at vise, at vi – virksomheder, regeringer og civilsamfundet 

– er sammen om at kæmpe. Ved at skrive ”We act together” søger Grundfos at skabe fællesskabsfølelse 

blandt forbrugerne, medarbejdere og samarbejdspartnere. Gennem teksten forsøger Grundfos at udtrykke, 

at virksomheden forstår det fælles ansvar, som bæredygtig udvikling kræver, og at den i høj grad tager 

udfordringen op for at skabe positiv forandring: 

 

”Grundfos is a global leader in advanced pump solutions and a trendsetter in water technology.”  

(Bilag 3: 4). 

 

”[…]  the core of our formula for delivering sustainable pump solutions, services and water technologies for 

a better tomorrow; solutions that benefit our customers and the environment.” (Bilag 3: 7). 

 

Gennem sprog og ordvalg forsøger Grundfos at positionere sig selv som leder – både inden for sin branche 

men også inden for bæredygtig udvikling. Ligeledes omtaler virksomheden sig selv som ansvarstager i 

arbejdet for at gøre verden til et bedre sted. Denne fremstilling af virksomheden er gennemgående i hele 

teksten, hvor Grundfos ligeledes omtaler sig selv som forandringsskaber og samarbejdspartner og beskriver, 

hvordan det ligger til virksomheden at hjælpe med at gøre verden til et bedre sted og tage ansvar: ”We also 

believe in our duty to make a difference locally and globally. Back in 1968, we created the first flexible 

workshop in Denmark.” (Bilag 3: 7). Grundfos demonstrerer således handlingsorientering ved at understrege 

sin position som leder og ved at bruge rapporten til at beskrive, hvad virksomheden har gjort, og hvad den 

fremadrettet vil gøre for at påvirke med den bæredygtige udvikling. 
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5.4.2 Konstative udsagn 
Grundfos gør brug af konstative udsagn til at udtrykke sin autoritet og lederposition. I konstative udsagn står 

verbet i præsens aktiv. Denne verbalform giver teksten et autoritært præg, hvor Grundfos står som den 

erfarne og velorienterede, der kender til samfundets problemer og ved, hvordan disse skal løses. Dette ses 

bl.a. i følgende citat: “The Organisation for Economic Cooperation and Development is calling for an 

immediate halt to the ‘slide towards protectionism’. There is a surge in nationalism. Income inequality is at 

its highest level in the past half century, and the stream of refugees continues while some countries close their 

borders. These are challenges that can only be solved if we act together” (Bilag 3: 3). 

 

Således gives et indtryk af, at Grundfos forstår verdenssituationen, og sætningerne skal markere, at der ikke 

er andre løsninger end at arbejde sammen. Ligeledes bruger Grundfos konstative udsagn til at fortælle om 

og redegøre for virksomhedens prioritetsområder. I beskrivelsen af prioritetsområdet Green at heart skriver 

Grundfos blandt andet: ”Global emissions of carbon dioxide (CO2) have increased by almost 50% since 1990” 

(Bilag 3: 8). Grundfos beskriver verdens forfærdelige situation, men kommer efterfølgende med forklaringen 

på, hvordan virksomheden har tænkt sig at løse dette problem: ”An estimated nine out of every 10 pumps 

operate inefficiently. Our solutions can help to reduce the world's total electricity consumption by as much as 

5%.” (Bilag 3: 8). Herved bruger Grundfos konstative udsagn til at skabe autoritet og til at legitimere 

virksomhedens arbejde. Således gør Grundfos det svært at stille spørgsmålstegn ved virksomhedens 

handlinger. 

 

5.4.3 Fortællingen 
Gennem rapporten fortæller Grundfos en historie. Fortællingen følger plottet, ”the hero’s journey”, hvor 

helten konfronteres med fjender og overkommer forhindringer (Campbell, 1972). En fortælling, hvor verden 

står med udfordringer og mangler hjælp til at løse dem. Helten, Grundfos, har fundet løsningen og hjælper 

med at overkomme disse forhindringer. Denne fortælling er tydelig I virksomhedens purpose: “Grundfos is a 

global leader in advanced pump solutions and a trendsetter in water technology. We contribute to global 

sustainability by pioneering technologies that improve quality of life for people and care for the planet.” (Bilag 

3: 4). 

 

Fortællingen tager udgangspunkt i, at Grundfos overkommer forhindringer for at gøre verden til et bedre 

sted for os alle: ”Delivering sustainable pump solutions, services and water technologies for a better 

tomorrow; solutions that benefit our customers and the environment” (Bilag 3: 7). Gennemgående i hele 

rapporten, understøttet af de konstative udsagn, beskriver Grundfos de udfordringer, som verden står over 

for, samt hvordan virksomheden arbejder på at løse dem. Ligeledes nævnes det, hvordan det var en del af 
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grundlæggernes overbevisning, at Grundfos skulle arbejde på at gøre samfundet bedre, både lokalt og 

globalt. Herfra fortælles det, hvordan Grundfos altid har ageret helt og kæmpet for at overkomme 

udfordringerne som både virksomheden og samfundet mødte. Denne fortælling er en generel del af 

Grundfos’ eksterne kommunikation, og virksomheden har både skabt film og kampagner, der bygger på 

fortællingen. Fortællingen er med til at bygge virksomhedernes forståelse af fortiden og fremtiden (Kaye & 

Jacobsen, 1999). 

 

5.4.4 Autokommunikation og ambitionssnak  
Bæredygtighedsrapporten har en autokommunikativ dimension. Autokommunikation finder sted, når en 

afsender agerer modtager på egne beskeder (Christensen, 2004). Virksomheders eksterne 

kommunikationssituation rummer en dimension af autokommunikation, hvor en virksomhed officielt retter 

kommunikation eksternt, men i virkeligheden taler den primært til sig selv og interne parter 

(medarbejderne). Gennem autokommunikation kan ekstern kommunikation blive omdannet til ideelle og 

selvbekræftende billeder (ibid). At kommunikere med sig selv handler om selvobservation, og tilpasning. Det, 

som Grundfos kommunikerer med sig selv, er præget af, hvad der forventes, og ændres i takt med dennes 

udvikling (Athens, 1994). Grundfos’ bæredygtighedsrapport kan ses som en måde for Grundfos at bruge 

ekstern kommunikation til at udvikle virksomhedens identitet som en bæredygtig pioner. Samtidig lytter 

Grundfos til samfundets forventning om at inkludere bæredygtighed i virksomhedens praksis. Hvorvidt 

autokommunikation finder sted, er et empirisk spørgsmål, hvorfor analysen af Grundfos’ 

autokommunikation baseres på formodninger om kommunikationens intention, og hvordan denne kan 

modtages.  Når Grundfos i sin bæredygtighedsrapport i høj grad kommunikerer om, hvad virksomheden har 

opnået, samt hvad den fremadrettet har af mål og ambitioner, kan det i høj grad være en autokommunikativ 

dimension. Gennem rapporten forpligter Grundfos sig til at være førende inden for bæredygtighed og 

innovation. Samtidig kan rapporten også bruges til at bekræfte og fortælle hele virksomheden, hvem den er, 

hvad den står for, og hvor den er på vej hen (Christensen, 2004). I forlængelse herfra kan der ligeledes findes 

elementer af ambitionssnak. Ambitionssnak finder sted, når en virksomhed kommunikerer ambitiøse 

målsætninger og herfra fortæller hvor den ønsker at bevæge sig hen. Ambitionssnak har til formål at inspirere 

medarbejderne, hvorfor budskabet ikke nødvendigvis skal være opnåeligt eller sandt på det tidspunkt, hvor 

det offentliggøres. Muligheden for at realisere ambitionerne skal dog være åben (Christensen et al., 2013). 

Der skal derfor eksistere huller mellem virksomhedens nuværende situation og den ønskede situation, for at 

virksomheden har noget at arbejde hen imod (ibid). Ambitionssnak har potentialet til at skabe positiv 

udvikling inden for CSR, da mål og ambitioner bruges til at inspirere medarbejderne, så der arbejdes for, at 

forskellen mellem tale og handling bliver mindre (ibid). 
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Grundfos har et mål om at skabe banebrydende og innovative løsninger, der bidrager til global 

bæredygtighed - dette er det ideelle selvbillede, virksomheden stræber efter. Som det fremgår af 

nedenstående udklip fra rapporten, sætter Grundfos ligeledes ambitiøse mål for virksomhedens 

bæredygtighedsindsats (Bilag 3: 15): 

 

  
 

Ovenstående mål er en del af virksomhedens ideelle selvbillede. Om det er muligt at opnå alle målene kan 

diskuteres, da der er flere, der er vagt formulerede herunder ”Zero tolerance for bribery and corruption”. 

Muligheden for, at disse mål kan realiseres, er dog åben, og virksomheden kommunikerer et løfte om at 

fokusere på dem og arbejde efter dem. Målene kan herigennem bruges til at inspirere medarbejderne til at 

arbejde efter disse, så forskellen mellem tale og handling bliver mindre (Christensen, 2013). 

 

Fra ovenstående tekstanalyse af rapporten er det tydeligt, at Grundfos søger at fremstille sig selv som en 

virksomhed, der tager samfundsansvar med fokus på den fælles kamp om bæredygtig udvikling. Dette er 

både afspejlet i rapportens sprog og ordvalg samt i rapportens fortælling og brug af konstative udsagn. 

Endvidere har Grundfos skabt ambitiøse mål, som kan bruges til at inspirere og motivere medarbejderne, 

således at forskellen mellem tale og handling bliver mindre. 

 

5.5 Grundfos respons til og brug af det institutionelle pres  
Den kritiske diskursanalyse viser, hvordan Grundfos forsøger at deltage i den igangværende bæredygtigheds-

diskussion ved bl.a. at bruge FN’s verdensmål som kommunikativ ramme for indsatsen og dets initiativer. 

Dette ses blandt andet gennem trådene tilbage til verdensmålene, samt gennem ordvalget, der læner sig 

meget op ad sproget i verdensmålene og den igangværende samtale og diskussion om bæredygtig udvikling. 

Ligeledes deltager Grundfos aktivt i diskussioner om bæredygtighed og fremgang og er med til selv at forme 

det pres, der lægges på virksomheden udefra. Gennem bæredygtighedsindsatsen, hvori bæredygtigheds-

rapporten indgår, har Grundfos i høj grad forsøgt at forme de forventninger, som offentligheden har til 

virksomheden på området. Virksomheder kan generelt vælge at forme strategien efter omverdenens 

forventninger, men de kan også forme omverdenens forventninger til strategien, og derved sætte sig selv i 

en stærk position, da de bliver benchmark for andre virksomheder. Forventningerne til Grundfos er 

forventninger, som virksomheden selv har været med til at skabe, og derfor har strømlinede svar til. 
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Ved at sammenligne Grundfos’ indsats med Olivers (1991) model om strategiske svar til institutionelle 

processer, er det muligt at finde elementer fra flere forskellige strategiske svar i virksomhedens 

kommunikation og indsats. Først og fremmest har Grundfos’ respons til det institutionelle krav om 

bæredygtighed mange elementer af føjelighed/tilpasningsstrategien. Helt specifikt er der elementer af 

indordningstaktikken, hvor virksomheden bevidst og responsivt inkorporerer de institutionelle krav (Oliver, 

1991). Rapportens brug af verdensmålene kan delvist ses som et resultat af det institutionelle pres og derved 

en direkte tilpasning. Der kan dog også argumenteres for, at der findes elementer af manipulationsstrategi, 

herunder især influere-taktikken. Grundfos har ikke blindt inkorporeret FN’s verdensmål, men ved hjælp af 

en nytænkende indsats har virksomheden tværtimod forsøgt at påvirke det pres, der bliver lagt på den. Ved 

brug af influere-taktikken forsøger virksomheden at forme eller påvirke de institutionelle værdier og krav, 

samt definitionerne for evaluering (ibid). Grundfos deltager både i den offentlige og politiske debat om 

bæredygtighed og ansvar, og viser, gennem prioritetsområderne, indsatsen og innovationerne, hvordan 

virksomheder kan arbejde med verdensmålene. Ved at beskrive sig selv som ledende inden for 

bæredygtighedsløsninger, hæver virksomheden sin indsats over andres. Som ledende virksomhed er 

Grundfos med til at forme forventninger og kravene for virksomheder og derved også, hvordan disse måles. 

Gennem dette kan Grundfos sikre, at virksomheden lever op til de krav, der bliver sat til den. Derved opnår 

Grundfos potentielt en konkurrencemæssig fordel. 

 

I Olivers model bliver manipulationsstrategien beskrevet negativt i den forstand, at en virksomhed aktivt 

prøver at manipulere presset i et forsøg på at mindske eller fjerne det (Oliver, 1991). I Grundfos’ situation 

prøver virksomheden dog hverken at mindske eller fjerne presset. Tværtimod stiller virksomheden større 

krav til sig selv, end den behøver, og lægger mere pres og opmærksomhed på sin indsats ved at deltage i 

debatten. Dette kan sammenlignes med resultaterne fra Clemens og Douglas (2005) studie, hvor de fandt, at 

ud fra et virksomhedsperspektiv kan manipulationsstrategien være et forsøg på at deltage i den 

institutionelle proces på en produktiv måde, og netop ikke et forsøg på at fjerne presset. Derfor kan man 

kritisere Olivers model for at mangle en strategi, der beskriver, hvilke taktikker virksomheder bruger, når de 

proaktivt søger at være med til at forme det institutionelle pres på en konstruktiv måde. Ud fra Olivers 

synspunkt synes virksomheder at forme strategien efter omverdenens forventninger eller modarbejde disse 

forventninger for at undgå tilpasning. Analysen viser dog at virksomheder også kan påvirke omverdenens 

forventninger, så de passer til virksomhedens strategi, og derved sætte sig selv i en strategisk stærk position, 

da den derved bliver benchmark for andre virksomheder, hvilket Grundfos bæredygtighedsindsats og strategi 

er et godt eksempel på.  
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5.6 Delkonklusion 
Formålet med denne analyse var at vise, at der er flere elementer af virksomheders strategiske svar til den 

bæredygtige udvikling og FN’s verdensmål, som Olivers (1991) model ikke indfanger. Oliver udfordrede neo-

institutionel teoris firkantede syn på forandringsprocesser, og udviklede en model, der viser, at virksomheder 

kan agere på forskellige måder alt efter den enkelte virksomheds situation (Oliver, 1991). Hendes model 

synes ikke at anerkende, at virksomheder har mulighed for at præge det institutionelle pres på en konstruktiv 

måde. Ovenstående analyse viser, at Grundfos er med til både at påvirke det institutionelle pres ved at 

bidrage til diskussionerne og at være frontløber inden for sin branche. Således har Grundfos formået at bruge 

det institutionelle pres til potentielt at skabe en konkurrencemæssig fordel og opnå legitimitet i samfundet. 

 

Analysen af bæredygtighedsrapporten gav et indblik i, hvordan virksomheden gennem ekstern 

kommunikation har reageret på og brugt det institutionelle pres om bæredygtighed og FN’s verdensmål. 

Afhandlingens anden analyse undersøger herfra, hvordan virksomheden internt har oplevet og handlet på 

det institutionelle pres og de omgivelsesmæssige ændringer.  



 

Kandidatafhandling – Forår 2020 

Amanda Nissen Sandager 
51 

6. Teoretisk tolkningsanalyse 
Dette er en teoretisk tolkningsanalyse af afhandlingens interviews med nøglepersoner og medarbejdere i 

Grundfos. Analysen inddrager elementer fra Olivers (1991) artikel og Weicks (1979) organiseringsmodel, for 

at kunne besvare problemformuleringens U2, ’Hvordan har Grundfos oplevet det institutionelle pres?’, samt 

U3, ’Hvilke interne processer har virksomheden sat i gang for at håndtere det institutionelle pres?’ for herfra 

at kunne forstå og formulere Grundfos’ strategiske svar på det institutionelle pres. 

 

6.1 Del 1: Omgivelsesmæssige forandringer  
For at undersøge Grundfos’ måde at håndtere bæredygtighedspresset er det først vigtigt at forstå, hvordan 

virksomheden har oplevet presset og de omgivelsesmæssige ændringer. Denne del af tolkningsanalysen 

søger derfor at besvare U2. Analysen tager udgangspunkt i de fem forhold og faktorer for institutionelt pres, 

som Oliver (1991) opstiller. Disse forhold og faktorer er beskrevet i afsnit 3.2.2. Da Olivers model ikke var 

empirisk valideret, opstillede hun hypoteser ud fra, hvordan hun forventede, at virksomheder ville reagere 

på det institutionelle pres. Denne analyse tager udgangspunkt i empirisk materiale for at kunne beskrive de 

forudsigende faktorer for det strategiske svar, som Grundfos har haft til presset. Da Grundfos’ strategiske 

svar ikke er inkluderet i Olivers model, er det muligt at det heller ikke er alle hypoteserne, der stemmer 

overens med dette svar. 

 

6.1.1 Årsag 
Den første faktor, som Oliver (1991) nævner, er årsag. Det er vigtigt at få en indikator på, hvorfor presset 

bliver udøvet, og hvad organisationen kan opnå ved at tilpasse sig presset. Oliver opstiller to dimensioner 

inden for årsag: Legitimitet eller socialt fit og effektivitet eller økonomisk fit (Oliver, 1991). 

 

Oliver nævner, at pres, der søger at gøre virksomheder mere legitime, herunder også mere socialt ansvarlige, 

blandt andet kan være pres ift. bæredygtighed, herunder love om CO2-udledning eller farlige produkter. 

Afhandlingens kritiske diskursanalyse viste tydeligt, at presset fra både regulerende og normative 

institutioner handler om social tilpasning og legitimitet. Ligeledes beskrev alle respondenterne presset 

omkring bæredygtighed og verdensmålene som normativt. Målene har medført et skift i forventningerne til 

virksomheder. Moberg udtalte i denne forbindelse, følgende: ”Men man kan sige, at hele verden er 

opmærksomme på det [bæredygtighed], og så begynder hele verden at kigge på virksomhederne. Og dermed 

selvfølgelig også os.” (Bilag 6.1). Presset bliver udøvet for at få virksomheder til at tage samfundsansvar og 

deltage i den globale udvikling (Scheyvens et al., 2016).  Blandt respondenterne var der enighed om, at 

arbejdet med - og kommunikation omkring verdensmålene var nødvendigt for at opnå legitimitet. Campos 
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udtalte eksempelvis, at ”Der en forventning om, at man forholder sig til dem [verdensmålene]. Ja. Så jo, der 

er et pres og en forventning om, at man tager de emner, der bliver taget i SDG’erne alvorligt og forholder sig 

til dem.” (Bilag 6.3). Verdensmålene er blevet symbolet på global udvikling og, måden at forstå en 

virksomheds indsats er gennem dennes tilknytning til verdensmålene, hvilket alle respondenter 

fremhævede. For at opnå legitimitet bliver virksomheder således nødt til at tilpasse sig presset og 

forventningerne. 

 

Der er økonomisk gevinst at opnå for Grundfos ved at tilpasse sig. Virksomheden bruger bæredygtighed til 

at skabe konkurrencemæssige fordele i den forstand, at den bruger bæredygtighed til at differentiere sig fra 

konkurrerende virksomheder. Som Møller-Nielsen sagde ”Vi ser det da som en måde, hvorpå vi kan 

differentiere os fra konkurrencen.” (Bilag 6.2). Det er vigtigt for virksomheder at være økonomisk stærke, og 

Grundfos arbejder i den forbindelse med bæredygtighed for at opnå økonomisk gevinst. Moberg påpegede 

endvidere, at bæredygtighed er kommet højere op i beslutningsprocessen hos både professionelle indkøbere 

og private, hvorfor Grundfos drager stor fordel af et stærkt bæredygtighedsimage. Grundfos’ forsøg på at 

hæve presset kan derfor ses som en strategisk beslutning. Ved at hæve grænserne for, hvad der ses som en 

legitim og rigtig virksomhedspraksis, skaber Grundfos fordele for sig selv, da virksomheden skubber kravene 

i en retning, som virksomheden allerede har. 

 

6.1.2 Udøver 
Næste faktor handler om, hvem der udøver pres på organisationen (Oliver, 1991). Herunder nævner Oliver 

graden af interessent-mangfoldighed og afhængighed af presserende interessenter som afgørende faktorer 

for virksomheders tilpasning (ibid). 

 

Organisationer står over for meget, og ofte modstridende pres, som er afgørende for, hvordan virksomheden 

agerer (Oliver, 1991). Ud fra de gennemførte interviews er der intet, der tyder på, at Grundfos har oplevet 

pres, der var i modstrid med bæredygtighedskravet og forventningerne. Ud fra respondenternes svar er det 

tydeligt, at virksomheden har oplevet pres ift. bæredygtighed og FN’s verdensmål fra mange sider - herunder 

samfundet, regeringen, kunder, medarbejderne og bestyrelsen. Moberg beskrev, at en grund til, at 

virksomheden påbegyndte arbejdet med verdensmålene var ”Dels fordi det er vigtigt for kunderne, men det 

er også vigtigt for medarbejderne.” (Bilag 6.1). Således er Grundfos yderst afhængig af de interessenter, der 

udøver presset.  
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I en virksomhed er der altid pres for økonomisk bæredygtighed, da dette er afgørende for virksomhedens 

overlevelse. Dette er en af hovedsætningerne inden for økonomisk teori af Milton Friedman (1970). I sin 

doktrin skriver Friedman, at virksomheder udelukkende eksisterer for at maksimere profit, og virksomheder 

derfor ikke har nogen form for socialt ansvar; deres eneste ansvar er over for aktionærerne (og de forventer 

et afkast) (ibid). Hvis bæredygtighed krævede mange ressourcer, uden at dette gavnede virksomheden rent 

økonomisk, ville der være et modstridende pres fra virksomhedens bestyrelse og ejere om profitabilitet. Da 

Grundfos har formået bruge bæredygtighedspresset til at opnå økonomiske fordele, er disse to pres ikke 

modstridende. 

 

6.1.3 Indhold 
Den næste faktor handler om, hvilke normer eller krav organisationen bliver presset til at tilpasse sig efter 

(Oliver, 1991). De to dimensioner inden for denne faktor omhandler, hvorvidt kravene er konsistente med 

virksomhedens mål, samt hvor mange begrænsninger kravet lægger på virksomheden (ibid). 

 

Det blev af alle respondenter beskrevet, hvordan de ser bæredygtighed som en del af Grundfos’ kerne, og at 

Grundfos har arbejdet med socialt ansvar og bæredygtighed, siden virksomheden blev grundlagt i 1945. Det 

blev blandt andet udtalt således: ”[…] when you talk about sustainability, it has been there In Grundfos for 

many many years before the SDGs. It is already been embedded as our value” (Bilag 6.4). Derfor synes kravene 

at stemme overens med det arbejde, virksomheden lavede i forvejen. Grundfos har taget verdensmålene til 

sig og indarbejdet dem i sin strategi og kommunikation. Denne proces lader ikke til at have krævet mange 

ressourcer, da verdensmålene (ud fra respondenternes svar) var konsistente med virksomhedens egne mål 

og arbejde. Ved at sammenligne Grundfos’ bæredygtighedsrapporter før og efter inkluderingen af 

verdensmålene ses det, at virksomheden ikke ændrede synderligt ved sine mål eller initiativer. I stedet blev 

verdensmålene brugt som kommunikative rammer for virksomhedens indsats (Grundfos’ 

bæredygtighedsrapporter, 2015-2018). 

 

Møller-Nielsen beskrev også, hvordan verdensmålene tvinger virksomheden til at tænke mere innovativt og 

kreativt for at løse problemerne. Her sammenlignes verdensmålenes krav om rent drikkevand med 2015-

målenes krav; ”Da man gik fra MDG’er [2015-målene] til SDG’er, så hævede man også barren for, hvad det 

egentlige ambitionsniveau er i form af, hvor rent og sikkert er det vand, der skal leveres til folk. Så med 

MDG’erne var der én forståelse af, hvad det vil sige at skaffe vand til folk, med SDG’erne er det faktisk lidt 

højere barre.” (Bilag 6.2). Verdensmålene synes ikke at lægge beslutningsmæssige begrænsninger på 

virksomheden. Tværtimod synes de at tvinge virksomheden til at tænke ud af boksen for at løse problemerne, 
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da der hverken er ét simpelt problem eller én enkelt løsning. Derudover blev det af flere respondenter 

beskrevet, hvordan målene hjælper Grundfos med at lokalisere områder og problemer, hvor virksomheden 

kan gøre en indsats (Bilag 6.2; Bilag 6.3). 

 

6.1.4 Kontrol 
Institutionel kontrol handler om, hvordan og med hvilke remedier virksomheder bliver presset (Oliver, 1991). 

Her omtaler Oliver to processer, hvorpå pres bliver påført; Gennem retslig tvang eller frivillig spredning (ibid). 

 

Verdensmålene er en normativ institution, og der er ingen retslig tvang forbundet med denne. Derfor skal 

virksomheder selv tage initiativ til at bruge og støtte målene (Van Zanten & Van Tulder, 2018). Målenes 

institutionelle pres er derfor ikke eksplicit, da normative institutioner former adfærd gennem fælles normer 

for, hvad der i samfundet opfattes som god opførsel (Scott, 2001). Der var uenighed blandt respondenterne 

om, hvorvidt virksomheden havde følt et decideret pres fra målene. Der var dog enighed om, at det var 

nødvendigt for virksomheden at bruge målene til at kommunikere sin bæredygtighedsindsats for at kunne 

deltage i den samfundsmæssige diskussion. Dette ses bl.a. gennem følgende citat: ”I would not say that the 

SDGs would put a lot of pressure but it is a common language that is being used quite a lot – everywhere. […] 

It is a matter of having the SDGs as a common language.”  - Tayip (Bilag 6.4). 

 

Målene bliver beskrevet som et referencepunkt og en fælles forståelse for bæredygtig udvikling. Ligeledes 

beskrev Møller-Nielsen målene som en ”standard ting”, som virksomheder forventes at støtte og 

kommunikere om. Der er ingen retslig tvang forbundet med målene, men det er tydeligt, at virksomheden 

har følt et pres ift. implementeringen af verdensmålene for at kunne kommunikere og sammenligne sin 

indsats med eksterne parter. Målene er udbredt i virksomhedens eksterne miljø, og da dette ikke sker 

gennem retslig tvang, er det sket gennem det, som Oliver beskriver som frivillig spredning. Frivillig spredning 

sker, når en institutionel forventning spreder sig frivilligt gennem det organisatoriske felt. En respondent 

beskrev således: ”Der er vel ikke nogen større internationale virksomheder, som ikke på en eller anden måde 

har indarbejdet verdensmål og bæredygtighed og sådan noget i deres beskrivelse af sig selv og 

kommunikation” (Bilag 6.2).  Dette gælder især store danske virksomheder – herunder Mærsk, Arla og 

Carlsberg (Maersk, 2020; Arla, 2020; Carlsberg, 2020) – men også internationale virksomheder på samme 

marked som Grundfos – herunder amerikanske Xylem og Pentair Water Solutions, har taget stilling til 

verdensmålene (Xylem sustainability report, 2018; Pentair CSR report, 2018). 
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6.1.5 Kontekst 
Den sidste faktor, som Oliver (1991) beskriver, er kontekst. Den omgivelsesmæssige kontekst, hvori det 

institutionelle pres bliver udøvet på organisationer, spiller rolle for, hvilke strategiske svar virksomheden 

vælger at bruge. Miljømæssig usikkerhed og miljømæssig forbundenhed bliver af Oliver beskrevet som vigtige 

dimensioner af konteksten, der påvirker organisationen (Oliver, 1991). 

 

Miljømæssig usikkerhed handler om, hvorvidt den fremtidige situation i det eksterne miljø kan forudsiges 

(Oliver, 1991). Ved at kigge på tidslinjen for bæredygtig udvikling er det tydeligt, hvilken retning udviklingen 

går. Deraf kan man forvente, at det bæredygtighedspres, der bliver lagt på virksomheder, kun vil blive større. 

Dette er også forståelsen hos flere respondenter. Moberg hverken forventer eller mener, at mennesker skal 

nedsætte forbrug eller livskvalitet for at redde planeten, men at vi skal innovere os ud af krisen: ”jeg tror, vi 

skal sige og fokusere på, hvordan innoverer vi os så ud af det her? Og udvikler os ud af det.” (Bilag 6.1). 

Bæredygtighed er således et krav, der kun forventes at vokse. Campos udtalte, at hun ikke tror, at 

verdensmålene bliver ved med at have samme relevans, da verden er ved at have en mæthed for dem. Men 

hun mener, at bæredygtighed er et krav, der kun bliver større. Grundfos vil derfor lægge mindre vægt på 

verdensmålene i virksomhedens kommunikation fremadrettet, men stadig bruge målene som retningslinjer 

for hvilke områder virksomheden kan bidrage til (Bilag 6.3). 

 

Miljømæssig forbundenhed handler om densiteten af interorganisatoriske relationer blandt virksomhederne 

i det organisatoriske felt (Oliver, 2019).  Grundfos deltager i nationale og internationale interorganisatoriske 

samarbejder og brancheforeninger. Grundfos er medlem af Global Compact, og Mads Nipper er formand for 

Danske Produktionsvirksomheders Klimafællesskab, der er et samarbejde fokuseret omkring danske 

virksomheders bæredygtighed og ansvar (UN Global Compact, u,å.B; Grundfos 2019). Derudover er Grundfos 

medlem af både den danske og den europæiske brancheforening for pumpefabrikanter (DK Pumps, 2019; 

Europump, u.å.). På baggrund af Grundfos’ deltagelse i ovenstående samarbejder og brancheforeninger 

vurderes det, at densiteten af de interorganisatoriske relationer er høj, og at virksomheder på tværs af både 

lande og brancher deler viden og erfaringer med Grundfos. 

 

6.1.6 Delkonklusion 
Ovenstående analyse af, hvorledes Grundfos har oplevet presset fra bæredygtighed og verdensmålene ud 

fra Olivers (1991) faktorer og dimensioner er opsummeret i nedestående tabel.  
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Tabel 4: Forudsigende faktorer for Grundfos strategiske svar 

 

Grundfos har oplevelet et normativ pres og forventninger til at italesætte virksomhedens indsats gennem 

verdensmålene. Presset er kommet for at få virksomheder til at tage mere socialt ansvar, og ved at gøre dette 

kan en virksomhed opnå legitimitet i samfundet. Derudover har Grundfos brugt sin tilpasning til og brug af 

presset til at opnå økonomisk gevinst. Dette pres er blevet udøvet af interessenter, som virksomheden i høj 

grad er afhængig af. Dette er både interne interessenter og eksterne interessenter. Verdensmålene og 

bæredygtighedspresset var ifølge respondenterne i høj grad konsistente med virksomhedens mål og 

ambitioner. Dog tvang målene Grundfos til at tænke kreativt for at løse de givne bæredygtighedsproblemer. 

Den normative institution udøver ingen retslig tvang for at få virksomheden til at tilpasse sig. Der er i 

Grundfos’ eksterne miljø sket en stor frivillig spredning af og tilpasning til institutionen. Der er lav 

miljømæssig usikkerhed, da Grundfos kan forvente, at bæredygtighedspresset ikke forsvinder i nærmeste 

fremtid, men tværtimod stiger.  Og slutteligt blev det vurderet, at der er høj densitet af de 

interorganisatoriske relationer, da virksomheder på tværs af både lande og brancher deler viden og 

erfaringer med Grundfos. 

 

6.2 Del 2: Interne processer 
Med udgangspunkt i Weicks (1979) organiseringsmodel, vil denne del af den teoretiske tolkningsmodel 

fokusere på de interne processer, som virksomheden har igangsat for at håndtere det institutionelle pres. 

Herigennem søges U3 besvaret. 

 

Som skrevet i afhandlingens teoretiske grundlag inkluderes Weicks organiseringsmodel, da hans teori, 

modsat institutionel teori, fokuserer på, hvordan virksomheder opererer, handler og organiserer sig internt 

for herigennem at skabe deres egen virkelighed (Weick, 1979; Christensen, 1994). I samspil med 

omgivelserne danner organiseringsprocessen det materiale, som derefter kan gøres meningsfuldt og 

efterfølgende påvirker organisationens fremtidige relationer til sine omgivelser. Ved at analysere Grundfos’ 

processer for enactment, selection og retention er det muligt at få en indblik i virksomhedens håndtering af 

de omgivelsesmæssige ændringer skabt af verdensmålene og bæredygtighedspresset. 
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Organiseringsprocessen består af tre del-processer, der påvirker og bliver påvirket af ændringer i 

virksomhedens omgivelser. I realiteten sker disse tre processer ofte simultant og influerer hinanden, hvorfor 

der ikke er klare linjer mellem de forskellige processer, og det er derfor svært at fastsætte, hvad der skete 

først eller sidst. Da den måde, som Grundfos har håndteret ændringerne i sine omgivelser på, i høj grad 

bygger på retention (viden og erfaringer), vil analysen starte med at forklare om virksomhedens viden og 

bæredygtighedsforståelse, inden verdensmålene blev lanceret. Herefter følger en beskrivelse af, hvordan 

virksomheden tog denne viden med ind i sine processer for enactment og selection, og herfra påvirkede sine 

omgivelser. 

 

6.2.1 Retention – Grundfos’ viden, erfaring og arbejde med bæredygtighed 
Retention omhandler virksomhedens videns- og erfaringsramme, som enactment og selection processerne 

holdes op imod (Christensen, 1994). Dette inkluderer erfaringer og viden omkring virksomhedens 

kompetencer, begrænsninger, arbejde osv. Disse størrelser påvirker forståelsen og behandlingen af nye 

input. Ud fra respondenternes svar var det tydeligt, at Grundfos’ historie og erfaring med bæredygtighed 

spillede en stor rolle for, hvordan virksomheden har håndteret og arbejdet med verdensmålene og 

bæredygtighedspresset. 

 

Hos alle respondenterne fremgik det, at Grundfos i mange år har haft et fokus på social ansvarlighed og 

bæredygtighed, og at målene derfor ikke indebar store ændringer i det interne arbejde. En af Grundfos’ seks 

værdier har i mange år været bæredygtighed (Grundfos, u.å.C), og som det fremgår af følgende citat, har 

denne værdi været synlig i virksomhedens arbejde, allerede inden verdensmålene blev introduceret: ”When 

you talk about sustainability, it has been there in Grundfos for many many years before the SDGs. It’s already 

been embedded as our value.” (Bilag 6.4). Som beskrevet i første del af tolkningsanalysen, synes lanceringen 

af målene ikke at have ændret ved virksomhedens interne arbejde.  

 

Disse svar kan sammenholdes med Grundfos’ eksterne kommunikation, hvor det også er muligt at spore et 

bæredygtighedsfokus, der går mange år tilbage (Grundfos, u.å.A; Grundfos’ bæredygtighedsrapporter, 2001-

2018). Virksomhedens formål, der lyder ”We pioneer solutions to the world’s water and climate challenges 

and improve quality of life for people” (Grundfos, u.å.C), kan spores tilbage til Grundfos’ bæredygtigheds-

rapport fra 2008, hvor virksomheden beskrev en ambition om at skabe banebrydende bæredygtige løsninger 

(Grundfos Bæredygtighedsrapport, 2008). Samtidig kan Grundfos’ løfte ”be à think à innovate” findes i 

virksomhedens miljøberetning fra 2001 (Grundfos Miljøberetning, 2001). Dette viser, hvordan Grundfos 
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allerede kommunikerede bæredygtighed med særlig vægt på innovation inden for vand- og 

klimaproblemerne, inden verdensmålene blev introduceret. 

 

Alle respondenterne fortalte, hvordan bæredygtighed er en del af alt virksomhedens arbejde, og at det altid 

har ligget til Grundfos at tænke på socialt ansvar. Derfor fandt de det svært at definere, hvordan 

bæredygtighed er blevet brugt strategisk. Nedenstående citat viser eksempelvis, hvordan det var svært for 

Møller-Nielsen at forklare specifikt, hvordan Grundfos bruger bæredygtighed strategisk, da han mener, at 

bæredygtighed er et element af alt virksomhedens arbejde: ”Altså man kan sige, at det [bæredygtighed]  er 

i Grundfos og i Grundfos’ DNA uafhængigt, om der er defineret verdensmål, eller om det har heddet Millenium 

development goals eller det ene eller det andet. I Grundfos’ 75 års historie har der været en meget stærk 

kultur og formål om at gøre noget positivt for verden. Det startede med at være meget nært i Bjerringbro 

med fokus på dem, der havde behov for det i Bjerringbro, og så er det blevet nogle større og større cirkler i 

vandet.” (Bilag 6.2). 

 

At bæredygtighed er en del af virksomhedens ’DNA’, er en beskrivelse, som går igen hos flere af 

respondenterne. Tillige er det en beskrivelse, der i høj grad fremgår af virksomhedens eksterne 

kommunikation (Grundfos, u.å.B). Samtidig forekommer en fortælling om grundlæggerens fokus på socialt 

ansvar også hos alle respondenterne. Eksempelvis udtalte Moberg således:  ”Det har altid været vigtigt for 

grundlæggeren, hvor han for 75 år siden udtalte - man brugte ikke ordet bæredygtighed - men udtalte at 

socialt ansvar går ud over skattebetaling… Så grundlæggeren Poul Due Jensen, har været fremme i skoene 

fra starten.”  (Bilag 6.1). Disse meget ensartede gengivelser om virksomhedens historie og 

bæredygtighedsindsats, kunne tyde på, at dette er en intern og en autokommunikativ fortælling til 

medarbejderne. 

 

Virksomhedens ansvarlighedsfokus synes også at have spredt sig fra et lokalt fokus i Bjerringbro til et mere 

internationalt fokus som følge af, at virksomheden ekspanderede til andre lande. Moberg nævnte bl.a., at 

virksomheden i mange år, har haft en aftale med Bjerringbro Fjernvarmeværk om at lede varme fra køling og 

maskineri ud i fjernvarmenettet, så borgerne i byen kan få gavn af det. Ligeledes nævnes også samarbejder 

med både virksomheder og regeringen i Kina i forsøget på at gøre landet mere bæredygtigt (Bilag 6.1).  

 

Ud fra respondenternes svar synes arbejdet med bæredygtighed umiddelbart ikke at have været brugt 

strategisk. I stedet var bæredygtighed en implicit del af virksomhedens arbejde og værdier. Campos udtalte 

eksempelvis: ”[...] det har mere været omkring en god mavefornemmelse end det har været en strategisk 
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proces” (Bilag 6.3). Det beskrives desuden af respondenterne, at bæredygtighed i Grundfos ikke har været 

noget eksplicit og veldefineret, men snarere noget ”flydende”, der påvirker alle medarbejderes arbejdsgang, 

hvorfor virksomheden har haft svært ved at definere og kommunikere det ud. Bæredygtighed har således 

været en mere implicit del af virksomhedens arbejde. Dette arbejde, samt denne viden og erfaring med 

bæredygtighed har spillet en stor rolle i virksomhedens senere indsats, da denne viden har påvirket, hvordan 

nye input bliver forstået og behandlet. 

 

6.2.2 Kommunikationsændring - Verdensmålene som et fælles sprog 
Grundfos’ første reaktion på verdensmålene var at indarbejde og bruge målene i sin eksterne 

kommunikation. Herfra valgte Grundfos de, for virksomheden, mest relevante verdensmål, som den kunne 

kommunikere sit bidrag til og indvirkning på baseret på virksomhedens daværende arbejde og kompetencer. 

 

6.2.2.1 Enactment 
Enactment og består af de aktiviteter, som en virksomhed sætter i gang over for ændringerne i omgivelserne 

(Weick, 1979). Bæredygtighedspresset har påvirket Grundfos til at kommunikere mere eksplicit omkring 

virksomhedens bæredygtighedsinitiativer, og virksomheden har brugt verdensmålene som rammesættende 

referencepunkt. Campos udtalte eksempelvis, at ”Verdensmålene er sindssygt gode til at italesætte og 

kommunikationsmæssigt bruges” (Bilag 6.3). Målene blev i høj grad inkluderet i virksomhedens eksterne 

kommunikation, da de kunne bruges til at kommunikere det interne arbejde. Ved at kommunikere sin indsats 

ud fra målene var det ligeledes muligt for Grundfos at sammenligne sig med andre virksomheder. Tayip 

udtalte eksempelvis: ”The SDGs was released, and with the SDGs you can see it also as an opportunity and 

also as a common language and a common voice as companies worldwide use the same measurements, for 

instance, on how do we track progress.” (Bilag 6.4). 

 

Verdensmålene skabte en mulighed for Grundfos for at bruge sin tidligere indsats mere strategisk. Det, der 

tidligere havde været mere internt og implicit, blev vendt til noget strategisk, da en mere eksplicit 

kommunikation omkring virksomhedens indsats gav Grundfos muligheden for at vise denne frem udadtil. 

Virksomhedens dominerende status inden for bæredygtighed blev endvidere slået fast gennem dens 

deltagelse i diskussionerne omkring bæredygtig udvikling. Dette beskriver Møller-Nielsen bl.a. i følgende 

citat: ”Det har altid været i Grundfos’ natur at blande sig i debatten. Og kan man sige, blande sig i debatten 

på den grønne side, for at sige det sådan lidt poppet. Så derfor har vi jo set verdensmålene som en super god 

løftestang til at komme ud med nogle af de budskaber, som vi har og altid har haft. Og derfor var vi ret hurtige 

til at springe på verdensmålene, om man vil. Og bruge dem meget aktivt i vores kommunikation.” (Bilag 6.2) 
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Citatet viser, at Grundfos har brugt målene til at positionere sig og komme ud med budskaber, som 

virksomheden ikke har kunne formulere eller kommunikere tidligere. Ifølge respondenterne har Grundfos i 

mange år fokuseret på og tillige lobbyet for grøn omstilling og større krav til virksomheder. 

 

Verdensmålene har skabt flere samfundsmæssige debatter end tidligere, hvilket Grundfos har udnyttet til at 

tale for større krav til virksomheder – krav som Grundfos selv drager fordel af. Moberg udtalte eksempelvis, 

at ”Det er klart, at jo mere barren bliver løftet for, hvor lidt strøm pumpen skal bruge, jo bedre er det for os, 

for vi er bedre end vores konkurrenter… Selvfølgelig kan man sige, at når vi så lobbyer for energieffektivitet, 

er det så for egen vindings skyld eller er det fordi vi synes det er godt for verdenen? Tingene hænger sammen.” 

(Bilag 6.1). 

 

Grundfos har i mange år ønsket større krav til virksomheders adfærd, og virksomheden har lobbyet for netop 

dette i både lokale og internationale sammenhænge. Moberg udtaler blandet andet, at Grundfos har lobbyet 

i EU, og at Grundfos samtidig har været en del af Global Compact siden 2002 og har herfra deltaget i 

diskussionerne om virksomheders ansvar (UN Global Compact, u.å.A). Virksomheders ansvar blev med 

verdensmålene en del af den offentlige diskussion, og Grundfos’ brug af målene til at kommunikere 

virksomhedens arbejde og indsats var herigennem en måde at deltage i diskussionen og forsøge at få højere 

krav og forventninger til virksomhederne.  

 

Ovenstående beskriver i hovedtræk Grundfos’ enactment som følge af de omgivelsesmæssige forandringer. 

Gennem dette præger Grundfos sine egne omgivelser ved at handle ud mod dem (Weick, 1979). Grundfos’ 

enactment medfører omgivelsesmæssige ændringer, der påvirker hvordan virksomheden derefter agerer. 

 

6.2.2.2 Selection 
Selection omhandler de processer, der trækker mening ud af de omgivelser, som organisationen har enacted 

og herfra blevet opmærksom på (Weick, 1979). I Grundfos’ situation omhandler selection de specifikke 

verdensmål og bæredygtighedstemaer, som Grundfos har valgt at fokusere nærmere på.  

 

I Grundfos blev der i 2017 foretaget en dybdegående væsentlighedsvurdering af verdensmålene, hvor 

virksomheden kortlagde de områder og mål, som den syntes at have en direkte indvirkning på (Grundfos 

Bæredygtighedsrapport, 2018). Men ud fra respondenternes svar var denne væsentlighedsvurdering mere 

en formalitet end en vurdering med indflydelse, idet det ikke krævede mange ressourcer at finde de primære 

verdensmål, som virksomheden ville fokusere på. Møller-Nielsen, der var en del af denne analyse, forklarede 
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følgende: ”Men altså det er klart, at da verdensmålene eksempelvis kom, så var det mega nemt for os, fordi 

det krævede ikke nogen lang analyse, hvordan vi så os selv ind i sådan nogle bæredygtighedsmål. Så helt 

åbenlyst det var vand og klima. Punktum. Så det var SDG 6 og 13 – ISÆR.” – Møller-Nielsen (Bilag 6.2). 

Virksomhedens overordnede fokus har længe været på vand og klima, og det var derfor naturligt, at det var 

målene med fokus på disse områder, som virksomheden primært ville støtte. Gennem virksomhedens 

arbejde og kommunikation lægges der derfor primært vægt på disse to mål. 

 

Det beskrives ligeledes, at der har været processer hele vejen gennem virksomheden, hvor hver afdeling har 

lavet en analyse af, hvilke mål den kan støtte. Dette beskriver Tayip i følgende citat: ”This exercise has been 

done a lot internally within several departments. So HR departments have their own SDG assessment, and 

then our colleagues in compliance have their own assessment.” (Bilag 6.4). I virksomheden har hver afdeling 

skabt sin egen forståelse af og støtte til verdensmålene ud fra den virkelighed og de kompetencer, den 

specifikke afdeling har. Disse interne vurderinger bliver dog ikke kommunikeret eksternt. Grundfos definerer 

overordnet set sig selv som en verdensmål nr. 6 og nr. 13 virksomhed, da fokus på disse gør det muligt at 

kommunikere virksomhedens primære arbejde i forhold til pumper og vandsystemer. I sin eksterne 

kommunikation anerkender virksomheden, at alle verdensmålene hænger sammen og at virksomhedens 

arbejde derfor støtter flere mål, end der bliver kommunikeret (Grundfos Bæredygtighedsrapport, 2017). 

 

Grundfos har brugt verdensmål nr. 6 og nr. 13 bruges til at beskrive de to fokuspunkter ’Green at heart’ og 

’Passionate about water’. Udover disse to mål har virksomheden også kommunikeret støtte til mål nr. 8 om 

anstændige jobs og økonomisk vækst og nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner. Det var tydeligt 

hos respondenterne, at mål nr. 8 og nr. 16 ikke er primære fokuspunkter. Ved at kommunikere 6 og 13 som 

virksomhedens primære mål, har det ifølge respondenterne været nemmere for eksterne parter at forstå 

virksomhedens arbejde. Eksempelvis udtalte Campos følgende: ”Vi kan bare sige 6 og 13, og så ved 

omverdenen hvilken bås, de skal parkere os i. Når Mads [Nipper]  har været ude og snakke med omkring C40, 

altså de her 40 borgmestre, som har lavet en organisation i forhold til klima, har han kunnet gå ind og sige, 

at vi er en SDG-6 og en SDG-13 virksomhed. Så ved de, hvad det er. Går du 5-10 år tilbage, skulle vi have en 

lang forklaring omkring, at vi arbejder med klima og vi arbejder med vand.” 

 

Ved at dele verdensmålene op efter, hvilke der er relevant for virksomheden, har Grundfos udvalgt de 

primære mål, som den vil støtte og herfra mere eksplicit koblet virksomhedens indsats op på disse mål. Hvad 

der er vigtigt og relevant defineres ud fra virksomhedens videnslager ift. erfaring og kompetencer, hvilket 

betyder, at andre mål eller aspekter af verdensmålene kunne være relevante for virksomheden, hvis 
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relevansen blev vurderet ud fra et andet synspunkt. Således udfører Grundfos en række handlinger, der 

kaster lys på visse aspekter af materialet og ignorerer andre.  Dette er også afspejlet i virksomhedens proces 

mhp. at finde nye initiativer. Når Grundfos skal formulere eller finde nye initiativer, bliver virksomhedens 

eksisterende kompetencer holdt op mod verdensmålene i en iterativ proces. Møller-Nielsen beskriver 

processen på følgende vis: ”Vi kan jo sagtens kigge igennem, hvad der er af verdensmål og problemer og så 

finde nogle, som vi synes kunne være mega fedt at løse. Men vi bliver jo også nødt til at holde det sammen 

med, hvad er det egentlig for nogle kompetencer, vi har i huset, som er relevante at bringe i spil, så det er jo 

sådan lidt frem og tilbage.” (Bilag 6.2). Her er det tydeligt, at beslutningen i høj grad bygger på virksomhedens 

viden om egne kompetencer og erfaringer. Da virksomheden tilsyneladende kun ser muligheder inden for 

egen erfaringsramme, vælger den kun initiativer, der er med til at bekræfte denne erfaring om, at det er 

inden for disse områder, at virksomheden kan gøre en forskel. Det er muligt, at virksomheden har både 

kompetencer og ressourcer til at løse andre problemer, som ikke ligger inden for dens umiddelbare 

erfaringens- eller vidensramme, og dette bliver overset, da virksomheden fokuserer på det, den allerede ved.  

 

I organiseringsprocessen af verdensmålene har Grundfos lavet en kommunikativ ændring i retning mod 

verdensmålene, hvor kommunikationen og udvælgelsen af mening i høj grad bygger på virksomhedens 

tidligere erfaringer og videnslager. Den kommunikative ændring har vist sig succesfuld og har hjulpet 

virksomheden til at få en plads som frontvirksomhed inden for bæredygtighedsarbejde. Grundfos’ 

kommunikationsmateriale (2018 Bæredygtighedsrapport) har vundet priser, og virksomhedens indsats er 

blevet synlig og anerkendt (Danske revisorer, 2019; Grundfos bæredygtighedsrapport, 2018; Dansk industri, 

u.å.).  

 

6.2.3 Strategiændring - Bæredygtighed som en del af virksomhedens succeskriterier 
Som følge af ovenstående organiseringsproces og herfra påvirkning af omgivelserne blev Grundfos’ 

bæredygtighedsarbejde indskrevet som del af Grundfos’ 2025-strategi, så virksomhedens bæredygtigheds-

arbejde blev en del af en strategisk proces. 

 

6.2.3.1 Enactment 
Grundfos’ 2025-strategi blev lanceret i 2019, og påbegyndt udrullet fra 2020. Det var nødvendigt at formulere 

en ny strategi, da den tidligere 2020-strategi kun var gældende t.o.m. 2020. Hvordan strategien er 

formuleret, og hvilke fokuspunkter den har, er en reaktion på virksomhedens situation og miljø. I denne 

strategi er Grundfos’ bæredygtighedsfokus blevet mere eksplicit koblet sammen med virksomhedens 

strategiske arbejde. 
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Som det fremgik af 2018 bæredygtighedsrapporten, så Grundfos mange muligheder med verdensmålene 

både i form af økonomisk vækst og politisk magt (Bæredygtighedsrapport, 2018). Disse muligheder er blevet 

taget med ind i 2025-strategien, hvor bæredygtighed er blevet tildelt samme vigtighed som profitabilitet og 

vækst (Bilag 6.1). På sin hjemmeside har Grundfos kaldt strategien ”We are pioneers”, hvilket konkret 

indebærer, at Grundfos vil være banebryder inden for bæredygtige løsninger. Derved refererer strategien 

tilbage til virksomhedens formål, der også handler om at skabe banebrydende bæredygtige løsninger 

(Grundfos, 2019C; Grundfos, u.å.C). Moberg beskrev, at kampen om bæredygtig udvikling ikke handlede om 

konkurrence, men om samarbejde og en fælles indsats: ”Det er ikke spørgsmål om, at vi er de bedste, men 

det er et spørgsmål om, at vi alle skal gøre det her sammen.” (Bilag 6.1). Dog indikerer ordene ”pioner” og 

”banebryder”, at virksomheden ønsker at være i spidsen af den bæredygtige udvikling, hvilket også kan 

forstås som, at den vil være først og bedst. Ved at være banebryder forsøger Grundfos at være med til at 

præge kravene og retningen for andre virksomheder, hvilket giver Grundfos større mulighed for at selv at 

definere de krav, som virksomheden bliver pålagt. 

 

Gennem 2025-strategien er virksomhedens arbejde med sit formål således blevet mere eksplicit: ”I 

strategien bruger vi vores formål mere aktivt end man har gjort tidligere” (Bilag 6.2). Ifølge Møller-Nielsen 

betyder dette, at bæredygtighed spiller en vigtigere rolle i virksomhedens strategiske beslutninger: ”[...] det 

[bæredygtighed] er egentlig et parameter i vores strategiske beslutninger. Så lad os sige at der bliver 

præsenteret en eller anden business case for, om vi skal gøre noget mere inden for X,Y,Z applikation, så er der 

en masse finansielt omkring det, gå til markedet strategier osv. Alt det klassiske kan man sige. Men så er der 

altid et element, der også handler om; gør det her noget godt for vores formål?” (Bilag 6.2).  

 

Ifølge respondenterne har bæredygtighed spillet en relativt implicit rolle i beslutningerne tidligere, men nu 

er den blevet mere eksplicit. Dette er blandt andet afspejlet ved, at virksomhedens topledelse nu også bliver 

bedømt ud fra et bæredygtighedsparameter, og ikke kun i forhold til vækst og profitabilitet, som tidligere 

har spillet den største rolle. Således er topledelsen i højere grad nødsaget til at tænke bæredygtighed ind i 

sit arbejde, og dette skal desuden kunne måles og specificeres ud fra virksomhedens fastsatte Key 

Performance Indicators (herefter ”KPI’er”). Dette fører os til selection-processen, og hvilke initiativer og 

KPI’er, som Grundfos har valgt at lægge vægt på og måle ud fra.  

 

6.2.3.2 Selection  
Bæredygtighed et flydende begreb, og virksomheder skal i vid udstrækning selv tage stilling til, hvordan de 

forstår bæredygtighed, hvordan de bidrager til bæredygtig udvikling, og hvordan de måler dette bidrag. Dette 
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har også været tilfældet for Grundfos. 2025-strategien har fulgt virksomhedens kommunikative fokus og 

kommunikerer således støtte til verdensmål nr. 6 og nr. 13. Ud fra dette fokus har Grundfos defineret 

specifikke mål for, hvad virksomheden vil opnå, og således også kriterier for, hvad virksomheden betegner 

som succes. Disse mål kommer til udtryk i et nydefineret sustainability-indeks, der er blevet inspireret af 

verdensmålene (Bilag 6.4; Bilag 6.2). Ved at tilføje dette indeks signalerer Grundfos, at virksomheden sætter 

høje krav til sig selv, da disse nye mål går ud over alle officielle krav, der er til virksomhedens indsats.  

 

I 2025-strategien har Grundfos således stillet sig nogle ambitiøse mål for, hvad virksomheden gerne vil opnå 

frem mod 2025 og 2030. Virksomheden har kommunikeret et ønske om at blive klimapositiv. Dette 

indebærer blandt andet en halvering i både CO2-udledning og vandforbrug inden 2025 i forhold til 

virksomhedens 2008-niveauer (Grundfos, 2019C). Virksomheden vil samtidig bekæmpe verdens 

vandproblemer, og har i den forbindelse sat sig selv et mål om inden 2030 at skaffe vand til 300 millioner 

mennesker, der i dag ikke har adgang vand. Gennem intelligent vandhåndtering vil virksomheden spare mia. 

50m3 kubikmeter frisk vand (ibid). 2025-strategien indeholder også andre KPI’er og mål for virksomhedens 

arbejde, men dette er de mål, der primært er lagt vægt på i virksomhedens eksterne kommunikation og i 

respondenters svar. 

 

Det nye sustainability-indeks indeholder de vigtigste KPI’er og skal være med til at afgøre, om virksomheden 

bevæger sig i den ’rigtige’ retning. Møller-Nielsen beskriver det således: ”Vi har defineret et sustainability-

indeks, som er en af de 6 vigtigste strategiske KPI’er i strategien, som består af 10 forskellige målepunkter, 

som vi synes tilsammen giver et indtryk af, om vi bevæger os i den rigtige retning. Altså i den mere 

bæredygtige retning. Det er et mix af internt i vores eget footprint, og eksternt på impact” (Bilag 6.2). 

Herigennem har Grundfos valgt de vigtigste KPI’er og målepunkter, som den mener kan og bør definere 

virksomhedens indsats. Disse målepunkter trækker på Grundfos’ erfarings- og vidensramme omkring hvor 

virksomheden har erfaring med at den kan gøre en forskel. 

 

Til og med 2018 fik Grundfos ikke ekstern revision på sin bæredygtighedsrapportering. Det blev udtrykt af 

respondenterne, at dette var en prioritet at få på virksomhedens 2019-rapport. Denne revision blev 

prioriteret, fordi Campos som nyansat i virksomheden så en mangel fra virksomhedens side. Hun mente ikke, 

at det var nok, at Grundfos selv mente, at den var bedst. Der var andre, der blev nødt til at bekræfte det. I 

forbindelse med dette udtalte Moberg følgende: ” Man kan sige, at ideelt set burde alt kunne måles. Men 

man kan sige; Det er ikke alt, der tæller, der kan måles, og det er ikke alt, der måles, som tæller. Så man kan 

sige, hvad er det for nogle ting, der virkelig gør en forskel? Og der har vi så sagt, at vi mener, at rent drikkevand 
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til verdens befolkning er noget, der er stort behov for. Men hvordan man skal revidere det, det er nok umuligt, 

og vores egne tal er også overslag” (Bilag 6.1). 

 

Som Moberg nævner i ovenstående citat, er der elementer af virksomhedens bæredygtighed, som ikke kan 

måles af andre, og som virksomheden selv har svært ved at måle præcist. Med det sagt har virksomheden 

alligevel defineret nogle klare mål, som ikke nødvendigvis kan måles rigtigt, eller som kun virksomheden selv 

kan måle. Således er det også kun virksomheden, der kan definere succes, da det ikke er muligt for eksterne 

parter at be- eller afkræfte virksomhedens resultater. På denne måde er Grundfos med til at påvirke og 

fastsætte, hvad der betegnes som succes for virksomheden. 

 

6.2.4 Positionering som en selvopfyldende profeti 
Det fremgår tydligt af ovenstående analyse, at Grundfos’ tidligere arbejde og videnslager spiller en stor rolle 

i den måde, virksomheden opfatter og herfra arbejder med verdensmålene og bæredygtighedspresset. 

Grundfos har organiseret og tolket de omgivelsesmæssige forandringer i forhold til virksomhedens egen 

virkelighedsopfattelse ved at udvælge og fokusere på de elementer, som den selv finder relevante (Weick, 

1979). Herigennem påvirker og ændrer Grundfos de observerede omgivelsesmæssige forandringer, så de 

passer til virksomhedens virkelighed. Således ses Grundfos’ organiseringsproces som en bekræftelse af 

virksomhedens virkelighedsopfattelse. Det kan diskuteres, hvorvidt denne bekræftelsesproces, hvor 

virksomheden primært ser indad, er negativ eller positiv, da en sådan proces kan være en begrænsning for 

virksomheden, da den kan blive ’blind’ overfor nye muligheder (Christensen, 1994). Det er muligt, at 

Grundfos ville se andre muligheder for at bidrage til verdensmålene, hvis målene blev vurderet på baggrund 

af andre kriterier eller faktorer, end virksomheden hidtil har gjort det. Weick argumenterer for, at 

virksomheders begrænsninger ofte er begrænsninger, som de pålægger sig selv, fordi de antager, at der er 

begrænsninger og ikke gør noget for at be- eller afkræfte denne antagelse (Weick, 1979). 

 

Uanset om Grundfos’ begrænsninger er imaginære eller ej, har virksomheden gennem sin organisering 

succesfuldt positioneret sig og befinder sig tilsyneladende, hvor den ønsker at være – som banebryder inden 

for bæredygtige løsninger. Grundfos’ adfærd og kommunikation som bæredygtig frontvirksomhed har fået 

omverdenen til at tildele virksomheden denne titel og senere bekræfte virksomhedens ønskede position. 

Som nævnt har Grundfos til og med 2018 ikke fået ekstern revision på sin bæredygtighedsrapportering. Dette 

betyder, at virksomhedens bæredygtighedsrapporter, herunder den prisvindende 2018-rapport, ikke har 

været valideret af eksterne parter. Ligeledes er det stadig svært for eksterne parter at bekræfte en stor del 

af virksomhedens data, da disse elementer ikke alle er målbare. Selvom dette er tilfældet, har virksomheden 
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opnået en stærk position inden for bæredygtighed, og det er min vurdering, at virksomhedens adfærd og 

egen positionering i høj grad har påvirket dette. Grundfos’ adfærd virker således som en selvopfyldende 

profeti, hvor virksomhedens adfærd som banebrydende bæredygtighedsvirksomhed har fået omverdenen 

til at opfatte Grundfos således. Gennem denne positionering har Grundfos med andre ordopnået magt til at 

påvirke og sågar sætte kravene for, hvad en bæredygtig virksomhed er. Denne magt kan Grundfos bruge som 

en konkurrencemæssige fordel. Ved at styre, hvilke krav der bliver lagt på virksomheden, sørger Grundfos 

for at kunne være et skridt foran. Dette er således endnu en bekræftelse og styrkelse af virksomhedens 

position. 

 

6.2.5 Delkonklusion 
I ovenstående analyse er afhandlingens interviews blevet tolket og analyseret ved brug af Weicks (1979) 

organiseringsmodel, for at få et indblik i de interne aktiviteter, som Grundfos har sat i gang som følge af FN’s 

verdensmål. Der blev identificeret to overordnede aktiviteter, som virksomheden har igangsat – en 

kommunikativ ændring og en strategisk ændring. Endvidere vurderes det, at Grundfos’ tidligere arbejde og 

erfaring med bæredygtighed har haft stor indflydelse på, hvordan presset er blevet håndteret. 

 

Alle respondenterne forklarede, at bæredygtighed altid har været en stor del af virksomhedens kerne og 

værdier. I implementeringen af verdensmålene skinnede dette igennem og påvirkede, hvordan Grundfos 

håndterede og udvalgte relevante mål. Virksomheden har efter indførelsen af FN’s verdensmål fået nogle 

retningslinjer at kommunikere efter og en måde, hvorpå Grundfos kan måle sin indsats, og sammenligne sig 

med andre virksomheder. Internt har virksomheden ikke ændret sit arbejde betydeligt, men 

bæredygtigheden er blevet mere eksplicit og kommunikeret, således at bæredygtighed nu er tildelt samme 

vigtighed som vækst og profitabilitet i Grundfos’ 2025-strategi. I 2025-strategien bruger Grundfos 

bæredygtighed og verdensmålene til at differentiere og positionere sig som bæredygtig leder. Virksomheden 

lobbyer for højere standarder og deltager i diskussionerne om grøn udvikling for at kunne skabe 

konkurrencemæssige fordele.  

 

Grundfos’ organisering af de omgivelsesmæssige forandringer synes at underbygge virksomhedens 

strategiske og perceptuelle udgangspunkt, således at virksomheden bekræfter sin egen status som 

dominerende inden for bæredygtighed og påvirker sine omgivelser.  
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7. Diskussion 
Indeværende kapitel indeholder afhandlingens diskussion og tilføjelse til Olivers (1991) model. Kapitlet tager 

udgangspunkt i de mangler, som jeg på baggrund af analyserne i denne afhandling har konstateret, at Olivers 

model har. Jeg vil her diskutere, hvorvidt disse mangler kan inkluderes ved en udvidelse af Olivers model med 

udgangspunkt i det strategiske svar, som Grundfos har brugt til at håndtere det institutionelle pres skabt af 

FN’s verdensmål og den bæredygtige udvikling. 

 

7.1 Opsummering af analysernes resultater 
For at udfordre og derfra videreudvikle Olivers (1991) model var det i indeværende afhandling nødvendigt at 

identificere modellens mangler. Dette blev gjort med udgangspunkt i den måde, som Grundfos har håndteret 

og arbejdet med bæredygtighedspresset og FN’s verdensmål. Gennem afhandlingens kritiske diskursanalyse 

blev det tydeliggjort, at Grundfos forsøger at opnå en nøgleposition i diskussionerne om virksomheders 

ansvar og herfra påvirke, hvilke krav og forventninger, der stilles til virksomheden selv og konkurrerende 

virksomheder. Det var muligt at identificere elementer af flere af Olivers responsstrategier i Grundfos’ 

håndtering af og arbejde med presset. Dog synes Olivers model ikke at anerkende, at virksomheder har 

mulighed for at præge det institutionelle pres på en konstruktiv måde. Virksomhederne tildeles ej heller 

muligheden for at bruge presset til deres fordel. Gennem den teoretiske tolkningsanalyse blev det 

tydeliggjort, hvordan Grundfos har udviklet sit svar til og håndtering af presset. Ved at inddrage Weicks 

(1979) organiseringsmodel analyserede jeg, hvordan Grundfos har forstået og organiseret FN’s verdensmål 

og bæredygtighedspresset. Gennem sin kommunikation og adfærd forsøger Grundfos at positionere sig som 

en frontvirksomhed inden for bæredygtighed. Dette har påvirket virksomhedens eksterne omgivelser til at 

bekræfte denne position, hvorfor positioneringen på en vis måde har virket som en selvopfyldende profeti. 

Ved at blive anset som frontvirksomhed inden for bæredygtighed, og derved et eksempel, som andre 

virksomheder søger at følge, er Grundfos med til at skabe og påvirke de forventninger og krav, der er til 

virksomheder, således at de passer til Grundfos’ strategi. 

 

7.2 Ejerskabsstrategi 
Grundfos’ strategiske svar på det institutionelle pres er at påvirke presset på en konstruktiv måde, så kravene 

og forventningerne til virksomheden selv, såvel som til konkurrerende virksomheder, stiger. Grundfos’ formål 

med dette var og er at tage ejerskab over definitionen af en bæredygtig virksomhed, og virksomheden bruger 

derfor bæredygtighed som et strategisk redskab til at positionere sig. Derfor vil jeg kalde strategien 

Ejerskabsstrategi. Jeg vurderer, at Grundfos’ strategiske svar ved at forsøge at tage ejerskab over definitionen 

på bæredygtighed og herfra øge det institutionelle pres er en aktiv form for konkurrencestrategi, da 
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virksomheden ønsker at øge kravene for bæredygtighed, således at disse passer til virksomheden. Det kan 

sammenlignes med det engelske begreb ’preemptive action’, hvilket betyder at gøre noget i forventning om 

en anden handling/begivenhed eller for at forhindre noget andet i at ske (Your Dictionary, 2020). Grundfos 

prøver at foregribe forståelsen af, hvad en bæredygtig virksomhed er for at forhindre, at andre virksomheder 

gør dette først. Hvis en anden virksomhed tog ejerskab over definitionen af en bæredygtig virksomhed, ville 

den være med til at skabe de forventninger, der bliver lagt på resten af industrien, heriblandt Grundfos. Ved 

at foregribe denne forståelse, argumenterer jeg for, at Grundfos har skabt en konkurrencemæssig fordel. 

Dette kan ligeledes sammenlignedes med det at være ’first mover’ og herfra få ’first mover fordele’, da 

Grundfos herigennem ønsker at opnå definitionsretten og være med til at forme de nye rammer, og herfra 

være med til at skabe definitionen af, hvad en bæredygtig virksomhed er. Grundfos’ strategiske svar bygger 

på virksomhedens forståelse og organisering af presset og forventningerne. Grundfos stod i en favorabel 

situation inden verdensmålenes lancering, da virksomheden allerede havde en indsats, der mere end levede 

op til kravene og de forventninger, som verdensmålene medførte. Derfor kunne Grundfos bruge 

verdensmålene til at organisere arbejdet mere strategisk og kommunikere det eksternt. Herfra er det vigtigt 

at huske, at virksomheder overlever ved at være profitable (Friedman, 1970). Et strategisk svar med fokus på 

at øge et pres på alle aktører på ens marked handler derfor om at opnå konkurrencemæssige fordele og 

økonomisk gevinst. På baggrund af analyserne er det min vurdering, at Grundfos’ måde at ændre presset 

også er en form for manipulation, da virksomheden ønsker at forme presset efter virksomhedens egen 

strategi. Dette hænger sammen med, at der blev identificeret elementer af både manipulation og tilpasning 

i Grundfos’ strategiske svar, da dette svar er en form for konstruktiv manipulation. 

 

 
Tabel 5: Forudsigende faktorer for Grundfos strategiske svar 

 

Ovenstående tabel fra første del af afhandlingens tolkingsanalyse (afsnit 6.1.6) viser, hvad faktorerne og 

dimensionerne for presset har været i Grundfos’ situation. Jeg inkluderer denne tabel her, da formålet med 

denne afhandling er at videreudvikle på Olivers (1991) model, så denne inkluderer Grundfos’ strategiske svar 

til det institutionelle pres. For at ovenstående svar ville kunne blive tilføjet til modellen, er det derfor 

nødvendigt at definere de forudsigende faktorer for virksomhedens strategiske svar. Hvorvidt disse faktorer 
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reelt er forudsigende, kan diskuteres, da de ikke tager højde for virksomheders interne arbejde med eller 

organisering af et pres. Jeg udelukker ikke, at faktorerne og dimensionerne spiller en rolle i virksomheders 

udvikling af strategiske svar, men som den teoretiske tolkningsanalyse viste, er der flere elementer, der er 

afgørende for det strategiske svar, en virksomhed vælger, bl.a. virksomhedens størrelse, mængde af 

ressourcer og organisering af de omgivelsesmæssige forandringer.   

 

7.3 Et kontinuum af strategiske svar 
I afhandlingen har jeg argumenteret for, at Olivers (1991) model har mangler ift. hendes syn på virksomheder 

og disses muligheder for konstruktivt at præge det pres, der bliver lagt på dem. Ved at inddrage Weicks 

(1979) organiseringsperspektiv, argumenterer jeg for, at virksomheder ikke er reaktive sensorer for 

udefrakommende pres, men selv i vid udstrækning skaber forståelsen for, hvad presset er, og hvordan dette 

skal organiseres. Denne organisering kan både være at mindske eller øge de krav, der stilles til virksomheden 

alt efter virksomhedens specifikke situation, og hvilke muligheder eller begrænsninger, der er ved at 

implementere og arbejde med presset.  Olivers antagelse om, at virksomheder enten tilpasser sig blindt eller 

prøver at undgå presset, bygger på en formodning om, at institutionelt pres lægger begrænsninger på 

virksomhederne og deres arbejde. Jeg medgiver, at dette kan være tilfældet, og nogle virksomheder kan have 

svært ved at ændre virksomhedspraksis bl.a. grundet mangel på ressourcer. Jeg mener derfor ikke, at Olivers 

model er direkte forkert, men at hendes model mangler et mere nuanceret syn på forholdet mellem 

organisationer og institutionelt pres.  

 

Figur 6 illustrerer min tilføjelse til Olivers (1991) model. Med udgangspunkt i Grundfos er det tydeligt, at 

virksomhedens strategiske svar til det institutionelle pres handler om at udvikle og bruge presset til 

virksomhedens fordel frem for at modstå det. Jeg mener, at dette er en form for aktiv udvikling. Dette svar 

er skabt på baggrund af Grundfos’ egen opfattelse og forståelse af presset og de omgivelsesmæssige 

forandringer, og herfra gennem virksomhedens interne arbejde og organisering af presset. Som nævnt kan 

Grundfos’ strategiske svar ses som et aktivt forsøg på at tage ejerskab over presset og definitionen på, hvad 

en bæredygtig virksomhed er og herfra udvikle og øge presset til virksomhedens fordel. 

 

 
Figur 5: Illustration af min tilføjelse til Olivers (1991) model 
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Ligesom der er forskellige muligheder for aktiv modstand over for et institutionelt pres, vil jeg argumentere 

for, at der er et kontinuum af muligheder for aktivt og konstruktiv udvikling af et pres, da virksomheder kan 

arbejde med presset på mange forskellige måder ud fra den enkelte virksomheds organisering af de 

omgivelsesmæssige forandringer. Jeg argumenterer derfor for, at Olivers model ikke mangler ét svar, men et 

kontinuum af strategiske svar, der inkluderer virksomheders aktive og konstruktive arbejde med 

institutionelt pres.  Selvom Grundfos’ strategiske svar kan ses den mest aktive form for konstruktiv udvikling, 

er det muligt, at andre virksomheder i mindre grad prøver at påvirke presset til deres fordel. Dette kan bl.a. 

være en mere passiv form for deltagelse i IAS’er, hvor virksomheder kan bruge deres deltagelse til at opnå 

legitimitet, og samtidig være med til at påvirke presset til deres fordel. Det er ikke muligt for alle 

virksomheder at tage ejerskab over en definition eller et pres, i stedet kan virksomheder påvirke områder 

inden for eks. bæredygtighed, der er relevante for deres virksomhedspraksis. 

 

I teoriafsnittet introducerede jeg teori om forskellige former for IAS. Jeg inkluderede disse teorier, da de 

viser, at flere virksomheder deltager i og støtter op omkring normative institutioner, der sætter større krav 

til virksomheders sociale og miljømæssige ansvar, end hvad de regulative institutioner gør (Gilbert et al., 

2011; Rasche et al., 2013). Herfra ses det, at mange virksomheder prøver at påvirke kravene og presset på 

en konstruktiv måde. Ligesom det er tilfældet hos Grundfos, prøver disse virksomheder ikke at undgå 

bæredygtighedskravene, men ønsker at skabe eller støtte op om strengere krav. Jeg vil dog argumentere for, 

at de ikke alle kan bruge og påvirke presset i samme grad som Grundfos, da virksomheder bl.a. har forskellige 

formål og strategier at arbejde med, samt har forskellige ressourcer, som de kan tilføre deres 

bæredygtighedsindsats og kommunikation. Derfor består en virksomheds strategiske svar af dennes 

forståelse og organisering af de omgivelsesmæssige forandringer, samt virksomhedens størrelse og 

tilgængelige ressourcer. 

 

Verdensmålenes opsætning som målbaseret institution tilbyder flere virksomheder muligheden for at 

deltage i diskussionerne og identificere, hvordan deres specifikke virksomhedspraksis kan bidrage til den 

bæredygtige udvikling. Verdensmålene kan således ses som en mulighed for virksomheder for, til en vis grad, 

selv at definere hvilke krav, der stilles til dem ift. bæredygtighed. Med andre ord lægger verdensmålene op 

til, at virksomheder indgår i en mere aktiv udvikling af omverdenens forventninger og krav. Ved at tilføje 

ovenstående dimension til Olivers model er de strategiske svarmuligheder, som verdens-målene lægger op 

til, blevet inkluderet, så modellen nu inkluderer virksomheders muligheder for at arbejde konstruktivt med 

institutionelt pres.
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8. konklusion 
8.1 Konklusion 
Kravet om bæredygtighed skabt af den globale bæredygtige udvikling og FN’s verdensmål lægger op til, at 

virksomheder i høj grad selv skal definere deres bæredygtighedsindsats, og hvordan de måler effekten af 

denne. Der lægges således op til virksomheders aktive indsats. Som det blev vist i afhandlingens analyser, 

inkluderer Olivers (1991) model ikke ovenstående proces. Formålet med indeværende afhandling var derfor 

at udfordre og bygge videre på Olivers model om virksomheders strategiske svar til institutionelle processer, 

så modellen inkluderer virksomheders muligheder for at arbejde aktivt og konstruktivt med institutionelt 

pres. Hvilket førte til følgende problemformulering: 

 

Hvilken type af strategisk respons har Grundfos anvendt for at håndtere det institutionelle pres skabt af 

den bæredygtige udvikling og FN’s verdensmål? 

 

Ved at inddrage Grundfos som eksemplarisk case-virksomhed har det været muligt at identificere modellens 

mangler, og herefter videreudvikle modellen. I afhandlingen blev det tydeliggjort, at Grundfos forsøger at 

opnå en nøgleposition i diskussionerne om virksomheders ansvar og herfra påvirke, hvilke krav og 

forventninger der stilles til Grundfos selv og konkurrerende virksomheder. Grundfos’ strategiske svar til det 

institutionelle pres var således hverken aktiv modstand eller passiv tilpasning, hvilket er det spektrum af 

strategiske responsmuligheder, som Olivers model indeholder. På baggrund af min analyse konkluderer jeg 

derfor, at Grundfos har gjort brug af en ejerskabsstrategi, hvor virksomheden ønsker at tage ejerskab over 

det institutionelle pres og således øge presset til virksomhedens fordel. Gennem sin kommunikation og 

adfærd har Grundfos gjort en stor indsats for at positionere sig som en frontvirksomhed inden for 

bæredygtighed. Dette har påvirket virksomhedens eksterne omgivelser til at bekræfte denne position, 

hvorfor positioneringen på en vis måde har virket som en selvopfyldende profeti. Ved at blive anset som 

frontvirksomhed inden for bæredygtighed, og derved et eksempel som andre virksomheder søger at følge, 

er Grundfos med til at skabe og påvirke de forventninger og krav, der er til virksomheder, således at de passer 

til Grundfos’ strategi. Dette strategiske svar er en aktiv form for konkurrencestrategi, da Grundfos ønsker at 

øge kravene til bæredygtighed, således at disse passer til virksomhedens interne arbejde. Denne måde at 

påvirke et krav eller pres konstruktivt, så presset øges, var ikke inkluderet i Olivers model. 

 

På baggrund af Grundfos’ arbejde med bæredygtighed og FN’s verdensmål viser analyserne i afhandlingen, 

at Olivers (1991) model har mangler ift. hendes syn på virksomheder og disses muligheder for konstruktivt 

at udvikle og præge det pres, der bliver lagt på dem. Jeg konkluderer derfor, at virksomheder både har 
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muligheden for at modarbejde et pres eller udvikle et pres. Hvordan virksomheder arbejder med det 

institutionelle pres, afhænger af virksomhedens organisering af de omgivelsesmæssige forandringer. Det kan 

således være at mindske eller øge de krav, der stilles til virksomheden alt efter virksomhedens specifikke 

situation, og hvilke muligheder eller begrænsninger der er ved at implementere og arbejde med presset. 

Derfor argumenterer jeg for, at Olivers model ikke mangler ét svar, men et kontinuum af strategiske svar, 

der inkluderer virksomheders aktive og konstruktive arbejde med institutionelt pres. Ved at tilføje en ny 

dimension til Olivers model inkluderer denne både ejerskabsstrategien, som Grundfos gør brug af, men 

lægger også op til andre former for konstruktive strategiske svar, der bygger på virksomheders organisering 

af de institutionelle pres. 

 

8.2 Perspektivering 
Resultaterne fra denne afhandling lægger op til yderligere undersøgelser på flere niveauer – både på 

organisationsniveau og på institutionsniveau. 

 

Først og fremmest ville det være interessant at foretage flere og længerevarende casestudier af 

virksomheders arbejde med FN’s verdensmål, da brugen af ét enkelt casestudie begrænser muligheden for 

at generalisere resultaterne. Ved at analysere flere virksomheder på tværs af brancher og lande, vil det være 

muligt at få en mere nuanceret og dybere forståelse af, hvordan virksomheder håndterer målene, hvis de har 

færre ressourcer eller oplever andre former for pres. 

 

Mit fokus for afhandlingen var at indfange Grundfos’ strategiske svar til det institutionelle pres skabt af FN’s 

verdensmål, og jeg har derfor afgrænset mig til at undersøge Grundfos’ arbejde med dette ene pres. Min 

videreudvikling af modellen tager derfor ikke højde for andre eller modsigende pres. Det ville dog være 

interessant at undersøge, hvordan virksomheder arbejder med modsigende pres. En virksomhed, der kunne 

være interessant at inddrage i en sådan analyse, er Carlsberg. Carlsberg forsøger at arbejde konstruktivt med 

bæredygtighedspresset, ligesom Grundfos, men samtidig er under flere og modstridende pres. Carlsbergs 

primære marked er alkoholmarkedet. Dette marked er under pres fra flere sider, da alkohol kan føre til 

misbrug, vold, ulykker mm. Både regulative og normative institutioner prøver at påvirke og regulere denne 

industri. I Carlsbergs bæredygtighedsprogram Together Towards Zero har virksomheden formuleret fire mål 

for dens bæredygtighedsarbejde, herunder en ambition om at opnå ZERO irresponsible drinking (Carlsberg, 

u.å.). Presset om at opnå profit ved at sælge øl kan være modstridende med ambitionen om ZERO 

irresponsible drinking. Derfor må Carlsberg håndtere et pres om ansvarstagen fra omverdenen, samtidig med 

et pres om at opnå profit fra investorerne. Carlsbergs situation er markant anderledes end Grundfos’, og til 
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trods for at det udadtil er et lignede strategisk svar, som virksomheden har brugt, er de interne processer og 

aktiviteter anderledes. 

 

Slutteligt, mener jeg, at det ville være interessant at undersøge, hvordan forskellige institutioner lægger op 

til forskellige former for strategiske svar. I afhandlingen har jeg argumenteret for, at FN’s verdensmål lægger 

op til virksomheders aktive arbejde, og således giver virksomheder mulighed for, til en vis grad, selv at 

definere presset og forventningerne til dem. Det synes derfor interessant at undersøge, hvilke former for 

responsstrategier, som institutioner og institutionelle strukturer lægger op til, da dette ikke direkte kan 

defineres ud fra en institutions natur (regulativ, normativ eller kognitiv), men handler om dennes opbygning. 

Et interessant eksempel er den tidligere omtalte §99a. Dette er en regulativ institution, der forpligter alle 

større virksomheder til årligt at rapportere på, hvordan de varetager deres samfundsansvar. Det er en 

institution, der kræver, at virksomheden skal rapportere. Hvordan virksomheden rapporterer, og hvad den 

gør af indsats, er til gengæld op til virksomheden selv. Her anvendes regulative midler til at få virksomheder 

til selv at tage stilling til deres indsats og selv regulere deres adfærd. Denne form for reflexive lov, og 

kombinerer hard eller soft lov for at stimulere organisationel selvregulering (Hess, 1999). Således kan en 

regulativ institution også presse virksomheder til at tænke kreativt og formulere, hvilke krav den selv skal 

leve op til.  
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