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Abstract 
 

This thesis examines how the Danish government's implementation of Climate Partnerships at-

tempts to attribute new meaning to corporate social responsibility in a climate political context. 

The thesis takes a poststructuralistic direction through a hegemonic discourse analysis using Laclau. 

It shows how the government attributes corporate social responsibility through five discursive posi-

tions: Global Export Adventure, Winning Nation, Innovation, The Danish Model and Welfare. In ad-

dition, the analysis shows that the government is trying to reinvent the Danish community of common 

destiny by attributing a new and broader social responsibility to the business community. This goes 

beyond economics and climate policy, as the business community is attributed responsibility for se-

curing the Danish welfare society policy on social policy ideals. Furthermore, it analyses how the 

Government's Climate Partnerships create new opportunities for governance by constructing the 

business community as a political partner that contributes to the political framework and regulations 

by formulating climate policy.  

Secondly, Foucault's concept of self-governance is included in order to demonstrate how the gov-

ernment's attributions to corporate social responsibility creates new opportunities for governance. 

Here, five subject positions were analysed: The market-creating subject, The leading subject, The 

innovative co-creating subject, The policy-creating subject and the socially responsible subject. 

Furthermore, it is discussed how social responsibility is framed differently according to the society 

as a whole it is constructed from. To discuss this, Danish Shipping, as part of the 13 Climate Part-

nerships, is included. The discussion shows that Danish Shipping attributes social responsibility 

based on global shipping as a whole, and not the national community of common destiny that the 

government is trying to create through the Climate Partnerships. Finally, the form of responsibility is 

discussed by including the concept of hyper-responsibility. This shows that the form of responsibility 

is complex because the business community is both assigned responsibility and must constantly 

describe the potential responsibility on its own. 
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Indledning 

”Danmark skal gå forrest i kampen for klimaet. Regeringen har sat et historisk ambitiøst 

mål om nedbringelse af Danmarks udledning af drivhusgasser. Det når vi kun, hvis alle bidrager.” 

(Statsminister Mette Frederiksen 2019.) 

Den 5. juni 2019 skiftede regeringsmagten i Danmark, og Socialdemokratiet etablerede en mindre-

talsregering. Det altoverskyggende tema under valgkampen var klima, og med et regeringsskifte 

blev der fra start af sat en ny kurs for klimapolitik i Danmark. I foråret 2020 vedtog Folketinget Dan-

marks første klimalov, der blandt andet slår fast, at Danmark skal reducere sit CO2 aftryk med 70 % 

i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990 og at Danmark skal være klimaneutrale i 2050 (Altinget 

2, 2019). Med klimaloven og målsætningen om at reducere Danmarks CO2 aftryk i 2030 har den 

nye regering, med deres egne ord, sat et ambitiøst klimaprojekt i søen.  

 

Den 13. november 2019 inviterede statsminister Mette Frederiksen toppen af dansk erhvervsliv til 

møde på Marienborg, hvor statsministeren lancerede Klimapartnerskaberne. 13 partnerskaber med 

13 sektorer, for at sætte ” (…) fokus på, hvordan erhvervslivet og regeringen i samarbejde kan bi-

drage til at løse klimaudfordringerne på en måde, der samtidig understøtter dansk konkurrenceevne, 

eksport, job, velfærd og velstand samt ikke skaber øget ulighed.” (Kommissorium for Klimapartner-

skaberne). 

 

Partnerskaberne mellem regeringen og dansk erhvervsliv har til formål både at få erhvervslivet til at 

forpligte sig til at reducere deres branchers CO2 aftryk, samtidig med at erhvervslivet forenes i part-

nerskaber, som skal bidrage med politiske initiativer og reguleringer til regeringen, som kan indgå i 

regeringens klimahandlingsplan i løbet af 2020. Partnerskaberne bliver derved nyt afsæt for samar-

bejde mellem regering og erhvervsliv, hvor parterne gensidigt forpligtes til at skabe løsninger, så 

regeringen og Danmark, kan nå målet om 70 % CO2 reduktion om 10 år (Kommissoriet for Klima-

partnerskaberne). 

 

Citatet ovenfor fra statsminister Mette Frederiksens tale til toplederne sætter partnerskaberne ind i 

en dansk historisk kontekst, hvor samarbejde om den danske økonomi, beskæftigelse og velfærd 

tidligere har været løst i fællesskab mellem det offentlige og private. Med citatet viser statsministe-

ren, at Klimapartnerskaberne ikke blot har til formål at definere erhvervslivets klimapolitiske ansvar, 

i citatet lægger statsministeren også op til en ny forståelse af hvad erhvervslivets samfundsansvar 

er.  
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I Kommissorium for Klimapartnerskaberne skriver regeringen blandt andet om Klimapartnerska-

berne: ”Det er ambitiøst og vil kræve løsninger, som vi end ikke kender til i dag.” (Kommissorium for 

Klimapartnerskaberne).  Klimapartnerskaberne åbner dermed op for nye måder hvorpå erhvervsli-

vets samfundsansvar på én og samme tid både defineres som og selv skal definere sig i.  

Erhvervslivets samfundsansvar har siden 1970’erne været emne for diskussion og fortolkninger af, 

hvad erhvervslivets samfundsansvar er eller bør være. Ud fra et neoliberalt økonomisk ideal har 

virksomheders primære formål tidligere været økonomisk rentabilitet. Som Milton Friedman skrev i 

en artikel i The New York Times tilbage i 1970:      

“There is only one and only one social responsibility of business - to use its resources and 

engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, 

which is to say, engages in open and free competition without deception fraud ” (Friedman, 1970). 

I det moderne liberale samfund i 1970’erne blev erhvervslivets samfundsansvar anset som værende 

et rent økonomisk ansvar med øget profit som eneste ansvarsområde og mål. I takt med at verden 

er blevet mere globaliseret, og samfund og verdens gensidige afhængighed er steget, er synet på 

udfordringer blev flyttet fra et lokalt til et globalt anliggende. Herunder blandt andet klimaudfordrin-

gerne, der i dag forsøges at løses gennem globale samarbejder på tværs af regeringer, NGO’er, 

private og offentlige institutioner mm.  

I en artikel i Børsen i 2020 beskrives denne samfundsmæssige udfordring og nødvendige samhø-

righed: 

“Vi lever i en tid, hvor de globale udfordringer er så overvældende, at de kun kan løses i 

fællesskab. F.eks. vil klimaudfordringerne kræve nye teknologier, som vi slet ikke kender endnu, og 

som kun kan udvikles i et samarbejde mellem politikeres prioriteter, læreanstalters forskning og pri-

vate virksomheders kundeforståelse. Private virksomheder er en del af løsningen, ikke en del af 

problemet.” (Lunde, 2020).  

Citatet viser netop ansvaret for globale udfordringer som et fælles ansvar, der kræver samarbejde 

på tværs af offentlige og private institutioner, brancher og organisationer. Der tegner sig et billede 

af, at der i højere grad bliver skabt en fælles forståelsesramme for at løse globale udfordringer, og 

at partnerskaber konstrueres til at skabe nye mulighedsrum, hvor det offentlige og private kan udar-

bejde løsninger i fællesskab. Dette gør, at ansvar og erhvervslivets ansvar, forankret på en ny måde.  

Thomas Bredgaard beskrev i 2014 i Virksomhedernes sociale ansvar: et studie i politisk forandring, 

hvordan forståelsen af samfundsansvar har flyttet sig fra tidligere at være noget, der primært 
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omhandler det social- og beskæftigelsespolitiske område i form af  blandt andet arbejdskraft og so-

cialt ansvar, til en i dag nyere og mere international opfattelse af samfundsansvar som er fikseret 

omkring økonomi- og erhvervspolitik, hvor samfundsansvar i højere grad iagttages som et ansvar 

for verdens tilstand og et ansvar, der er integreret i virksomhedernes strategier, mere end et ansvar 

for det enkelte individs tilstand (Bredgaard, 2014: 21). Det er en interessant pointe, som jeg vil un-

dersøge nærmere med dette speciale. Jeg vil således undersøge hvordan der er sket et skifte i 

måden erhvervslivets samfundsansvar opfattes på. 

Træder man et par skridt tilbage og kigger den globale klimapolitiske scene, blev der i FN-regi i 2015 

vedtaget nye måder at regulere erhvervslivets samfundsansvar i et større perspektiv, da FN’s 17 

Verdensmål blev vedtaget.  

Inden 2015 vedtog FN i en række mindre bindende verdensmål for bæredygtig udvikling, målene, 

Millennium Development Goals (MDG) løb fra 2000-2015. Og da de i 2015 blev fornyede af verdens 

stats- og regeringsledere, blev de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling (The Sustainable Deve-

lopment Goals) startskuddet til, at der for alvor blev dannet en ny fælles, global ramme for samar-

bejde om bæredygtig udvikling på tværs af regeringer, NGO’er, erhvervsliv, offentlige og private 

organisationer mm. (The Global Goals 2, 2020), og dermed blev artikulationsfeltet om erhvervslivets 

samfundsansvar, åbnet op i en global kontekst, hvor nye samarbejdsmuligheder mellem offentlige 

og private virksomheder og organisationer blev sat på spil. 

De 17 bindende verdensmål skal frem til 2030 agere pejlesnor for, hvordan FN’s 193 medlemslande 

skal sætte kursen mod en bæredygtig verden. 

 “The Global Goals simply cannot be achieved without businesses. Through their 

core operations, financial commitments, employee networks, consumer facing platforms and 

high-level influence, businesses can make a vital contribution to accelerating progress towards 

the Goals. Every company and every employee have a role to play in creating a more peaceful 

and prosperous future for people and for the planet” (The Global Goals 1, 2020). 

Citatet viser, at implementeringen af de 17 Verdensmål ganske enkelt ikke er mulig, hvis ikke der 

bliver etableret samarbejder på tværs af offentlige og private organisationer og myndigheder. Som 

det netop blev skrevet i Børsen i citatet ovenfor, bliver private virksomheder konstrueret som en del 

af løsningen, ikke en del af problemet (Lunde, 2020). 

Vedtagelsen af de 17 Verdensmål i 2015 åbner op for nye måder at anskue samfundsansvar på. 

Jeg ser et klart skifte fra 1970’erne, hvor virksomhederne i høj grad blev opfordret til at fokusere på 
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økonomisk profit som ansvarsområde til 2015 hvor erhvervslivets samfundsansvar i højere grad 

konstrueres til at bidrage med løsninger til globale udfordringer herunder klimaudfordringerne.  

Landene i FN har implementeret de 17 Verdensmål forskelligt. I Danmark blev de i 2017 inkorporeret 

i dansk politisk kontekst gennem den daværende V-LA-K regerings Handlingsplan for FN’s Verdens-

mål med udviklingsminister Ulla Tørnæs i spidsen: 

“Verdensmålene er meget ambitiøse, og det forpligter os alle sammen. Myndig-

heder, erhvervsliv og civilsamfund skal arbejde sammen for at skabe bæredygtig udvikling og 

vækst.” (Handlingsplan for FN’s 17 Verdensmål). 

I en dansk politisk kontekst blev Verdensmålene i 2017 implementeret som en forpligtelse for både 

erhvervslivet, myndighederne og civilsamfundet, der skal ” (…) bidrage til innovative og nye løsnin-

ger til fordel for verdensmålene og Danmark. Alle aktører på tværs af samfundet opfordres således 

til at engagere sig og bidrage til opnåelsen af verdensmålene i Danmark og internationalt.” (Hand-

lingsplan for FN’s 17 Verdensmål). 

Citatet viser, at FN’s 17 Verdensmål har åbnet et nyt artikulationsfelt op hvor samarbejdet mellem 

stat og erhvervsliv dislokeres, og der skabes rum for ny meningstilskrivelse af virksomhedernes 

samfundsansvar i et større globalt perspektiv. Med Handlingsplanen for FN’s Verdensmål konstrue-

rede den daværende regering verdensmålene som pejlemærker for udvikling: 

“Verdensmålene kan ses som pejlemærker for en udvikling, hvor forventninger til lokal og 

global ansvarlighed og bæredygtighed i stigende grad vil påvirke virksomhedernes vækstvilkår, og 

hvor det forventes, at nye markeder og forretningsmuligheder vil opstå. Regeringen tror på, at er-

hvervsliv og investorer har en forretningsmæssig interesse i at arbejde strategisk med verdensmå-

lene, som rummer gode muligheder for nye partnerskaber.” (Handlingsplan for FN’s 17 Verdensmål). 

Jeg ser her et skifte i måden at regulere og anskue erhvervslivets samfundsansvar, fra 2015 hvor 

FN’s Verdensmål blev konstrueret som pejlemærker hvor det ‘forventedes’, at der i en inkorporering 

af målene, ville være et vækstpotentiale for erhvervslivet, til november 2019 hvor statsminister Mette 

Frederiksen inviterede det danske erhvervsliv med ind til det politiske bord for at være politiske part-

nere, der i fællesskab skaber de politiske rammer for globale udfordringer i en dansk kontekst. Med 

Klimapartnerskaberne åbnes artikulationsfeltet om erhvervslivets samfundsansvar op ved at define-

ret en ny fælles forståelsesramme af samfundsansvar i en dansk politisk kontekst. 

Da statsminister Mette Frederiksen i november 2019 præsenterede de 13 klimapartnerskaber med 

det danske erhvervsliv, beskrev statsministeren, at hovedformålet med partnerskaberne var, og er, 
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at skabe et tæt samarbejde mellem regeringen og erhvervsliv, til at finde løsninger på klimaudfor-

dringerne (Regeringen 1, 2019).  

 

“Vi gik i gang med at forhandle en mulighed for at danne regering. Klimaet fyldte rigtig meget 

i de diskussioner, og allerede på det tidspunkt kunne jeg godt se, at hvis vi skal nå derhen, hvor vi 

gerne vil, kommer vi til at skulle inddrage alle dele af vores danske samfund og gøre det på den 

danske måde. Og hvordan gør man det? Ja det gør man ved at samarbejde og insistere på, at alle 

løfter deres del af ansvaret.” (Statsminister Mette Frederiksen 2019).   

 

Det bliver tydeligt i citatet, at regeringen trækker på historiske henvisninger til ‘den danske måde’ at 

løse samfundsudfordringer på. Og det er netop det, regeringen i høj grad søger at skabe en helhed 

omkring med partnerskabsstrukturen, hvilket gør at samarbejde og det at løfte i fælles flok, sætter 

styringsforholdet mellem stat og erhvervsliv på spil på en ny måde.  

Jeg finder det derfor interessant at undersøge, hvordan meningstilskrivelsen af erhvervslivets ansvar 

kobles til Danmarks verdensmålspolitik i en ny partnerskabsmodel, samt hvordan dette er en ny 

forpligtende konstellation med nye reguleringsmuligheder for erhvervslivet og staten.  

I en historisk-politisk kontekst iagttager jeg et skifte fra at samfundsansvar blev anskuet som et øko-

nomisk ansvar til FN’s 17 Verdensmål i 2015 og Danmarks politiske implementering af de 17 Ver-

densmål i handlingsplanen i 2017, hvor FN åbner samfundet op til at være et globalt samfund imens 

regeringen med Klimapartnerskaberne i 2019 skaber et dansk nationalt skæbnefællesskab med alle 

brancher i Danmark, ved at ville løse klimaudfordringerne “på den danske måde.” (Regeringen 1, 

2019). 

Erhvervslivets samfundsansvar gå dermed fra at være baseret på opfordringer til at tage ansvar for 

klimaudfordringerne, til at blive inddraget som politiske partnere i samarbejder med regeringen om 

Klimapartnerskaberne. Det nye artikulationsfelt af erhvervslivets samfundsansvar åbnes op ved at 

sætte erhvervslivet i midten for udviklingen af klimaløsningerne. Åbningen af artikulationsfeltet gør 

blandt andet, at nye samarbejdsordninger ”tvinger” erhvervslivet til at iagttage sin eksistensberetti-

gelse i et større samfundsmæssigt perspektiv end tidligere, hvor det globale marked blev anskuet 

som konkurrenter om profit og markedsandele til også at skulle anskue det globale marked som 

mulighedsskabende for samarbejde, ved at tage fælles ansvar for de udfordringer verden står over-

for.   
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Jeg vælger med dette speciale at sætte fokus på erhvervslivets samfundsansvar ved at undersøge, 

hvordan regeringen med Klimapartnerskaberne forsøger at tilskrive mening til erhvervslivets sam-

fundsansvar, samt hvordan det diskursive felt åbner op for nye styringsforhold mellem stat og er-

hvervsliv.  

Dette nye forhold mellem erhvervsliv og stat sætter Steen Vallentin i 2011 fokus på i bogen Afkastet 

og anstændighed. I bogen iagttager Vallentin en stigende politisering af private virksomheders sam-

fundsansvar. Helt konkret beskriver Vallentin en dobbeltbetydning af begrebet politisering, der på 

den ene side henviser til, at samfundsansvar er noget, som private virksomheder selv tager del i via 

fx. virksomhedsstrategier, og på den anden side er noget, private virksomheder bliver tilskrevet (Val-

lentin, 2011: 101). Jeg finder Vallentins pointe interessant, og jeg vil derfor bruge pointen om dob-

beltbetydning som et diagnostisk afsæt for specialet ved at undersøge, hvordan der er sket et skifte 

i måden erhvervslivets samfundsansvar anskues fra at være en politisk ansporing af erhvervslivets 

samfundsansvar i 90’erne til i dag, hvor erhvervslivet på en og samme tid tilskrives samfundsansvar 

samtidig med at aktivt påtager sig et samfundsansvar. 

Da jeg med Klimapartnerskaberne iagttager, at der er noget konstitutivt på spil i styringsforholdet 

mellem stat og erhvervsliv, fordi statens klimaregulering af erhvervslivet er gået fra at være baseret 

på mål, standarder og pligt, til at erhvervslivet selv skal skabe klimapolitik, er det sidst men ikke 

mindst interessant at spørge ind til om erhvervslivet med klimapartnerskaberne bliver en stat i sta-

ten? 

Med specialet vil jeg først undersøge hvordan implementeringen af Klimapartnerskaberne danner 

nyt politisk terræn, som sætter erhvervslivets samfundsansvar på spil på en ny måde. Derefter vil 

jeg undersøge hvordan det nye politiske terræn skaber nye muligheder for styring af selvstyring. 

Derfor ledes jeg til at stille følgende problemformulering: 
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Problemformulering 

Hvordan søger regeringen med Klimapartnerskaberne at skabe ny meningen til erhvervslivets sam-

fundsansvar? Og hvordan skaber dette nye mulighedsbetingelser for styring? 

 

Underspørgsmål 

For at kunne besvare problemformuleringen opstiller jeg nedenfor to undersøgelsesspørgsmål, som 

jeg vil arbejde ud fra gennem to analyser, hvis pointer jeg efterfølgende vil diskutere.  

Analyse 1: Laclauiansk Hegemonianalyse  

Analyse et vil besvare følgende undersøgelsesspørgsmål: 

Hvordan fikseres der mening om erhvervslivets samfundsansvar ud fra det diskursive artikulations-

felt, der fremkommer med regeringens Klimapartnerskaber?  

Med Laclaus hegemonianalyse vil jeg i første analyse undersøge det diskursive artikulationsfelt, der 

tilskriver mening til erhvervslivets samfundsansvar. For at kunne iagttage hvordan regeringen åbner 

op for artikulationsfeltet, vil jeg inddrage empiri om klimapartnerskaberne med regeringen som af-

sender. Med hegemonianalysen vil jeg fremanalysere hvordan regeringen kæmper om at menings-

tilskrive diskurser om erhvervslivets samfundsansvar. 

Jf. Vallentins dobbletbetydning af politisering, vil denne analysedel have blik for, hvordan private 

virksomheder tilskrives samfundsansvar gennem det diskursive artikulationsfelt, som åbnes op med 

regeringens Klimapartnerskaber.  

Analyse 2: Foucauldiansk analyse af Klimapartnerskabernes styringspotentiale 

Analyse to vil besvare følgende undersøgelsesspørgsmål:  

Hvordan søges erhvervslivets selvstyring formet i regeringens tilskrivning af samfundsansvar til er-

hvervslivet med implementeringen af Klimapartnerskaberne?  

I analyse to tager jeg konklusionerne fra analyse et for at iagttage hvilke mulighedsbetingelser for 

styring, der træder frem i den hegemoniske kamp om at meningstilskrive erhvervslivet samfundsan-

svar. Analyse to vil fremanalysere, hvordan regeringen søger at styre erhvervslivet til at styre sig 

selv ved at tilbyde flere subjektpositioner, der fremelsker forskellige kvaliteter og egenskaber hos 

erhvervslivet, og som erhvervslivet kan subjektiveres i. 
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Diskussion 

Efter de to analyser vil jeg i en diskussion vende mit blik fra at fokusere på regeringens artikulationer 

om erhvervslivets samfundsansvar til at kigge på hvordan én af organisationerne i én af de 13 Kli-

mapartnerskaber, nemlig Danske Rederier, knytter an til klimapolitik, samt diskutere hvorvidt Danske 

Rederier knytter an til de fremanalyserede subjektpositioner eller ej. Afslutningsvis vil jeg diskutere 

ansvarets form ved at inddrage begrebet hyperansvar (Knudsen & Andersen, 2013).  

Jf. Vallentins dobbletbetydning af politisering, vil diskussionen have blik for den anden side af dob-

beltbegrebet, nemlig hvordan private virksomheder selv tager del i at tilskrive sig selv samfundsan-

svar. Her vil jeg derfor diskutere, hvordan Danske Rederier gennem deres strategi Ahead of the 

curve 2018-2021 påtager sig samfundsansvar, og dermed underbygge Vallentins pointe ved på én 

gang at tilskrive sig selv samfundsansvar samtidig med at Klimapartnerskaberne tilskriver samfunds-

ansvar til erhvervslivet og dermed også til Danske Rederier som del af klimapartnerskabet for Det 

Blå Danmark.  
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Regeringens Klimapartnerskaber 

Inden jeg går videre med det teoretiske afsæt for specialet, vil jeg kort redegøre for Klimapartner-

skaberne og Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark.  

Klimapartnerskaberne blev, som nævnt i indledningen, præsenteret af statsminister Mette Frederik-

sen i november 2019, som led i den danske klimaindsats (Klima, - energi, - og forsyningsministeriet, 

2019).  

I kommissorium for klimapartnerskaberne beskrives partnerskaberne således:  

“Klimapartnerskaberne består af erhvervslivets egne forpligtelser til reduktioner og initiativer 

samt regeringens forpligtelser til de initiativer, som vil indgå i regeringens klimahandlingsplan i løbet 

af 2020, samt en forståelse om et løbende samarbejde herom. Der er således tale om en gensidig 

forpligtelse til at arbejde for at opnå regeringens mål om 70 pct. Reduktion i drivhusgasudledning.” 

(Kommissorium for klimapartnerskaberne).  

 

Med Klimapartnerskaberne søger regeringen at tilskrive erhvervslivet i en central rolle, når det kom-

mer til at føre Danmark igennem en grøn omstilling. Regeringens visioner for Klimapartnerskaberne 

er, at: 

”Danmark skal gå forrest i kampen for klimaet. Regeringen har sat et historisk ambitiøst 

mål om nedbringelse af Danmarks udledning af drivhusgasser. Det når vi kun, hvis alle bidrager. Jeg 

er glad for, at dansk erhvervsliv har taget så konstruktivt imod regeringens klimapartnerskaber. Med 

samarbejdet inviterer vi erhvervslivet med helt ind til bordet. Hver sektor skal formulere køreplaner 

for, hvordan de kan reducere deres klimaaftryk og foretage konkrete reduktioner. Men samarbejdet 

er gensidigt. Regeringen vil også se på de barrierer, virksomhederne møder på vejen mod den 

grønne omstilling. Jeg tror, at vi på denne måde kan finde de bedste og mest effektive løsninger.” 

(Statsminister Mette Frederiksen 2019.) 

Regeringen italesætter partnerskaberne som et gensidigt samarbejde med dansk erhvervsliv for at 

Danmark kan gå forrest i kampen for klimaet. Alle 13 Klimapartnerskaber er blevet stillet den samme 

opgave, nemlig at “ (…) definere, hvordan branchen kan og vil mindske sit klimaaftryk frem mod 

2030.” (Altinget 2, 2019).  
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Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark 
 

Et af de 13 partnerskaber er Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark med Søren Skou, CEO, A.P. 

Møller- Mærsk som formand. Det Blå Danmark udkom med sine anbefalinger i en 61 sider lang 

rapport til regeringen i marts 2020. Konstruktionen af Det Blå Danmark beskrives bedst i rapportens 

indledende afsnit:  

 

“Vi er et bredt erhverv. Det Blå Danmark favner store såvel som mindre rederier, der sejler 

både i nationale og internationale farvande, havne, udstyrsproducenter som arbejder globalt, værfter 

som bygger, ombygger og opgraderer skibe og fiskeribranchen, som også opererer både kystnært 

og i internationalt farvand.” (Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark).   

 

Partnerskabet er det første sted, hvor de fem organisationer Danske Rederier, Danske Maritime 

(Dansk Industri), Danske Havne, Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorga-

nisation er gået sammen for at finde fælles løsninger for den konstruerede branche under navnet 

Det Blå Danmark. Der findes derfor ikke noget kommunikation om klima og miljø fra Det Blå Danmark 

før introduktionen til Klimapartnerskaberne.  

 

Men for at forstå den politiske historie, som Det Blå Danmark skrives ind i, har jeg valgt at kigge på 

én af de fem organisationer i partnerskabet, nemlig Danske Rederier, for at undersøge, hvordan 

Danske Rederier med deres strategi Ahead of the curve som løber fra 2018 - 2021 beskriver deres 

samfundsansvar i en national og international kontekst (Ahead of the curve, 2018).  

I specialets diskussion vil jeg, som beskrevet tidligere, ændre mit blik fra at fokusere på hvordan 

regeringen med Klimapartnerskaberne konstruerer erhvervslivets samfundsansvar, til at fokusere på 

ét af partnerskaberne, nemlig Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark, hvor jeg vil kigge på én af 

de fem organisationer samlet i partnerskabet, nemlig Danske Rederier.  

Danske Rederier 

Danske Rederier er en interesse- og arbejdsgiverorganisation, hvor knap 100 danske rederier er 

medlemmer i organisationen (Danske Rederier 1). På Danske Rederiers hjemmeside beskriver de 

deres eksistensberettigelse og baggrund for deres nuværende strategi således:  

 

”Danske Rederier er talerør for Danmarks største eksporterhverv. I en foranderlig ver-

den, er det afgørende at være på forkant med fremtidens trends for at kunne sikre konkurrencedyg-

tige rammevilkår og muligheder for rederierhvervet og Danske Rederiers medlemmer. Danske 
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Rederiers strategi for årene 2018-2021 indeholder fem strategiske pejlemærker, der skal sikre med-

lemmernes internationale konkurrenceevne via de bedste rammebetingelser.” (Ahead of the curve, 

2018).  

 

I citatet ses det, at Danske Rederier med deres strategi for årene 2018-2021 knytter an til en inter-

national kontekst.  

Shipping er et globalt erhverv og langt størstedelen af Danske Rederiers medlemmers 

aktiviteter finder sted uden for de danske grænser. Danske Rederier er medlemmer i flere internati-

onale organisationer som International Maritime Organization (IMO) (IMO 1), hvor Danske Rederier 

sammen med andre medlemsorganisationer arbejder for en ansvarlig og sikker shippingbranche i 

en international kontekst (Danske Rederier 1). Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark åbner op 

for, at Danske Rederier knytter an til national kontekst i langt højere grad, end det er tilfældet i deres 

nuværende strategi Ahead of the Curve. 
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Analysestrategi og metode 

Det følgende afsnit har til formål at præsentere mit videnskabsteoretiske ståsted for specialet, samt 

de teoretiske afsæt og perspektiver, som jeg vil arbejde ud fra i analyserne. Afsnittet har ydermere 

til formål at præsentere min analysestrategiske værktøjskasse, samt de relevante dele af Laclau og 

Foucaults begreber, jeg vil basere analyserne på herunder hvordan jeg vil anvende begreberne i 

praksis. 

Teoretiske valg og begrænsninger 

Til at besvare min problemformulering har jeg valgt at lave en hegemonisk diskursanalyse ved at 

gøre brug af Laclaus begrebsapparat. Dermed afgrænser mig fra store dele af Foucaults begrebs-

apparat ved ikke at udarbejde en governmentality analyse. I stedet inddrager jeg Foucaults magtbe-

greb ved at fremanalysere i analyse to, hvordan Klimapartnerskaberne muliggøre styring på afstand 

ved at undersøge, hvordan magt og viden subjektiverer erhvervslivet til at være et samfundsansvar-

ligt erhvervsliv, ved at styre erhvervslivet til at styre sig selv (Villadsen, 2013a: 55-57). Men fordi jeg 

først og fremmest interesserer mig for, hvordan regeringen åbner artikulationsfeltet om erhvervsli-

vets samfundsansvar op med introduktionen af Klimapartnerskaberne, har jeg valgt at gøre brug 

af Laclaus hegemonianalyse og ikke Foucaults governmentality analyse eller Luhmanns semantik 

analyse for den sags skyld. Med Laclau får jeg blik for det politiske i det sociale, og jeg bliver i stand 

til at fremanalysere de betydningselementer og ækvivalenskæder, der fremkommer i regeringens 

kommunikation om at meningstilskrive begreber om erhvervslivets samfundsansvar med Klimapart-

nerskaberne.  

Tom ontologi og anden ordens iagttagelser 

Som tidligere nævnt arbejder jeg med en epistemologisk orienteret præmis gennem hele specialet 

fordi jeg spørger ind til hvilke former og betingelser mening bliver til (Andersen, 1999: 10-11). Derfor 

arbejder jeg ud fra præmissen om en tom ontologi, hvor erhvervslivets samfundsansvar ikke forud-

sættes af nogen eller noget, men at det i stedet først emergerer i regeringens meningstilskrivelser. 

Ydermere arbejder jeg ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang gennem hele specialet i det jeg arbej-

der ud fra præmissen om, at verden erkendes gennem sproget.  

Afslutningsvis anerkender jeg Andersens argument om, at for at kunne kombinere teoretiske appa-

rater (for mit vedkommende Laclau og Foucault), må en analytisk præmis være, at analysere og 

iagttage på anden orden (Andersen, 1999: 177-179), Det vil sige, at jeg arbejder ud fra en analytisk 

præmis om at iagttage iagttagelser som iagttagelser (Nielsen og Skriver, 2019: 60). Blikket er 
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konstrueret af Niklas Luhmann, der karakteriserer en iagttagelse som “(...) en operation, der indikerer 

noget i verden inden for rammen af en forskel.” (Nielsen og Skriver, 2019: 60). Anden ordensblikket 

gør mig dermed i stand til at iagttage i forskelle, altså hvad der definerer erhvervslivets samfunds-

ansvar og hvad der falder uden for denne markering, som dermed bliver hvad der ikke defineres 

som erhvervslivets samfundsansvar. Med andre ord, alt det, der falder udenfor diskursen ’erhvervs-

livets samfundsansvar’. Dermed er min teoretiske gennemgang og konstruktion af teoretisk apparat 

også konstrueres på anden orden (Andersen, 1999: 13-14).  

Mit fokus i dette speciale er ene og alene kommunikation og diskursivitet, hvilket gør, at min virke-

lighedsopfattelse medieres gennem diskurserne. Jeg bliver dermed ikke i stand til at frembringe 

universelle sandheder om klimapolitik eller erhvervslivets samfundsansvar, og mine konklusioner 

kommer med almengyldige sandheder. Jeg bliver ene og alene i stand til at besvare min problem-

formulering ud fra de præmisser, jeg opstiller, og ud fra den sammensætning af empiri og teori, jeg 

vil præsentere nedenfor. 

Videnskabsteoretiske ståsted 

Det diskursteoretiske felt tager afsæt i to teoretiske rødder: marxismen og strukturalismen (Ander-

sen, 1999: 87). Kort fortalt introducerede Antonio Gramsci i 1930’erne begrebet om hegemoni (som 

var inspireret af marxismen), for at kunne beskrive politiske kampe om at vinde og forme den almin-

delige “sunde fornuft”, for på den måde at kunne vise, at samfundsforhold var mere end blot klasse-

kampe Laclau og Mouffe har senere fortolket på Gramscis hegemonibegreb, fordi de mente, at de 

hegemoniske projekter kunne udspringe mange steder fra uanset klasse, sociale kræfter mm. (An-

dersen, 1999: 87).  

Laclau definere diskurs “(...) som en strukturel helhed af forskelle” (Andersen, 1999, 89). Med andre 

ord betegnes diskurser af en række forskellige betegnelser, der kædes sammen til et samlet system 

af forskelle (Andersen, 1999: 89). Disse forskelle findes via artikulation, der er “enhver praksis, der 

etablerer relationer, dvs. Forskelle og ligheder mellem elementer. (Andersen, 1999: 89). Laclau an-

ses for at være postrukturalist, idet han anskuer samfundet som en samling af uafhængige struktu-

rer, og det netop denne anskuelse, der gør, at Laclau tager afstand fra marxismen, fordi diskursteo-

rien og hegemonibegrebet ligger i den postrukturalistiske skole (Laclau & Mouffe, 2014: 10-12). Spe-

cialet tages derfor i en poststrukturalistisk videnskabsteoretisk retning, hvor strukturerne anses for 

at være konstant foranderlige og ufuldstændige, i det de hele tiden konstrueres og dekonstrueres 

Det samme gælder for subjektpositionerne, som Laclau ligeledes anser som flydende og de kan 

dermed aldrig determinere forholdet mellem produktion og produktionskræfter (Hansen, 2005: 

177ff). 
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Med en postrukturelle teoridannelse søger jeg ikke at undersøge genstande som noget, der er fast-

låst i strukturer, jeg tilegner mig i stedet et analytisk blik, der gør det muligt for mig at undersøge, 

hvordan sproglige grænser er dynamiske og flydende og genstande for konstante omfortolkninger 

og forhandlinger i samfundet (Collin, 2003: 105). Dette blik gør samtidig, at jeg har en tom ontologi, 

hvor massen af flydende diskursivitet gør, at meningsdannelse er en konstant proces. Dermed for-

står jeg erhvervslivets samfundsansvar som en flydende enhed, der konstant er underlagt kampe 

om meningstilskrivelse. Samfundsansvar vil aldrig blive eller være stabilt, i det der hele tiden er kamp 

om at definerer, hvad erhvervslivets samfundsansvar er og ikke er. Dette blik udelukker samtidig min 

mulighed for at pege på objektive forhold og sandheder, der konstruerer erhvervslivets samfunds-

ansvar. Derfor vil jeg i analyserne søge at påvise regeringens kamp om at konstruerer erhvervslivets 

samfundsansvar i en klimapolitisk kontekst for at fremanalysere at der i implementeringen af Klima-

partnerskaberne er noget konstitutivt på spil i styringsforholdet mellem stat og erhvervsliv. 

Laclaus analytiske blik på verden konstrueres gennem diskurser, hvor noget kun er noget, i kraft af 

den mening der tilskrives gennem den diskursive artikulation. Det er med dette blik, analyserne vil 

tage udgangspunkt i. Med problemformuleringen søger jeg ikke at undersøge hvad det betyder at 

erhvervslivet eksisterer, ej heller hvad betyder, at regeringen eksisterer, jeg spørger i stedet ind til, 

hvordan erhvervslivets samfundsansvar tilskrives mening (Andersen, 1999: 13). Min læsning af Lac-

lau sker til dels ud fra Laclaus egne tekster, og til dels ud fra blandt andet Niels Åkerstrøm Andersens 

og Allan Dreyer Hansens læsning og fortolkning af Laclau (Hansen 2004; Hansen 2006b; Esmark et 

al. 2005) (Andersen 1999; Andersen 2019).  

Laclaus begrebsapparat 
 

Laclaus begrebsapparat skaber et analytisk blik for det politiske i det sociale, og dermed også hvor-

dan politik finder sted mange andre steder end i det politiske system.  

 

Laclau har konstrueret en systematisk politisk teori, der gør det muligt at dekonstruerer artikulære 

praksisser, for at vise, at samfundets diskurser er overdetermineret (Spicer & Böhm, 2007: 3ff). Ved 

at iagttage det politiske som allestedsværende og som et konstitutivt element, hvor al mening skabes 

i, kan det politiske begreb ikke isoleres til et system. Politik bliver i stedet et analytisk værktøj, der 

åbner op for artikulationer hvor der konstant søges at fiksere mening. Det er det analytiske blik, jeg 

har interesse for. En diskurs er den kontekst, der giver den enkelte sætning sin specifikke betydning 

(Hansen, 2017: 347). Til dette analytiske blik, har Laclau introduceret en række begreber, der gør 

muligt, at fremanalysere politiske kampe. Nedenfor vil jeg redegøre for de begreber, jeg vil gøre brug 

af i den hegemoniske diskursanalysen.  
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Hegemonibegrebet og kampen om hegemoni handler om hvordan selvfølgeligheder skabes inden 

for en given diskurs. Hegemoniske kampe, er kampe mellem partikulariteter, der kæmper om at 

opnå universel status inden for en given diskurs. Men dette vil aldrig lykkes, da diskurserne flyder 

over med mening – derfor vil kampene aldrig slutte (Laclau, 2005: 70-71). Dog kan diskurserne 

midlertidigt vinde hegemoni og stabilisere sig og bliver institutionaliseret. Dette kalder Laclau sedi-

mentering. Jeg bliver dog ikke i stand til at kunne konkludere endegyldigt, hvordan erhvervslivets 

samfundsansvar determineres og om Klimapartnerskabernes meningstilskrivelse til diskurserne vid-

ner hegemoni. Jeg bliver i stedet i stand til at vise, hvordan regeringen søger at determinere er-

hvervslivets samfundsansvar gennem klimapartnerskaberne.  

Hegemonianalysens start sker ved en dislokation, hvor en given hegemoniske diskurs bliver udfor-

dret/rystet, og nye forhold kæmper om at påvirke og ændre den dominerende diskurs (Hansen, 

2017:348). Rystelsen af diskursen sker, når diskursen ikke kan undgå at forholde sig til det nye 

overskud af mening, der opstår i diskursen (Holmer-Nadesan, 1996: 51). Dislokation bliver derfor 

hegemonianalysens startskud, idet nye diskurser artikuleres i kampen om at reartikulere det givne 

forhold. Jeg vil derfor kort redegøre for der hvor jeg iagttager, at der sker en dislokation, inden ana-

lyse et påbegyndes.  

Artikulation af diskurser er betinget af iagttagerens italesættelser, og den er dermed heller aldrig 

fuldstændig, idet nye iagttagelsespunkter giver mulighed for nye og andre artikulationer, som ønsker 

at skabe mening. (Hansen, 2017: 349). Kommunikationen bliver på den måde et middel til at præge 

kampen om mening fx. omkring erhvervslivets samfundsansvar. Specialet dækker ikke over flere 

aktørers politiske kamp om at skabe mening om noget, men dækker i stedet regeringens kamp om 

at præge artikulationen om erhvervslivets samfundsansvar.  

Det, der er afgørende for artikulationens betydning i en given diskurs, er den tom betegner/nodal-

punkt, som diskursen artikuleres omkring (Hansen, 2017: 349) Nodalpunktet forandres via diskurser 

med ækvivalens og differenskæder, hvor ækvivalente kæder af momenter meningstilskriver 

nodalpunktet. Når ækvivalenskæder knyttes til et nodalpunkt (fx samfundsansvar som nodalpunkt), 

bliver nodalpunktet på én gang fyldt og tømt for mening, fordi nodalpunktet er overdetermineret. 

Nodalpunktet kan nemlig aldrig blive determineret (Laclau & Mouffe, 2002: 270, Holmer-Nadesan 

1996: 51) (Laclau, 2005: 69-70). Ækvivalenskæder skabes som nævnt af elementer, der bliver 

tilknyttet hinanden for at tilskrive nodalpunktet mening. Forskellige elementer danner ækvivalente 

momenter inden for nodalpunktet. Ækvivalenskæder er diskursive formationer af momenter, der til-

sammen (over)fylder nodalpunktet med mening. Momenterne kan individuelt repræsentere forskel-

lige underforståelser, men når det samles i den ækvivalente kæde og dens kontekst, bindes de 
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sammen og bestemmer dermed hvilke fælles referencer, de har til hinanden inden for diskursen. Og 

dermed også hvilke forskelligheder de har uden for diskursen (Laclau & Mouffe 2014: 113f). Mo-

menter opstår altså når der skabes relationer mellem elementer. Elementerne er derfor de ord/be-

greber som står udenfor eller som står i differens til momenterne, og dermed skaber de differens-

kæder ved at sætte grænser for, hvilke elementer, der kan momentliggøres ved at blive forenet i 

ækvivalenskæderne (Hansen, 2017: 50).  

Ifølge Hansen hævdes det i diskursteorien, “(...) at det først er, når den enkelte diskurs afgrænser 

sig fra det, den ikke er, at den får sin specifikke form” (Hansen, 2017: 349). Ledeforskellen i hege-

monianalysen bliver derfor at kigge efter modsætningsforhold, herunder hvordan regeringen skaber 

et ‘os’ i Klimapartnerskaberne. Dette kaldes også et antagonistisk forhold, som er et forhold, “(...) 

hvor den ene diskurs ikke kan være, hvad den er, hvis den anden diskurs er til stede” (Hansen, 2017: 

349). Forholdet kendetegner en konflikt, hvor der er uenighed om målet, men enighed om de over-

ordnede regler. Et antagonistisk forhold kan fx være Klimapartnerskaberne, der anerkender, at kli-

maudfordringerne findes, mod dem, der ikke anerkender, at der er klimaudfordringer. Her er der 

kamp om hvilke fortolkning, der skal dominere (Laclau & Mouffe 2002: 264). 

Min anvendelse af Laclau 

Analyseværktøjet hos Laclau er begreberne, der giver muligheden for at åbne op for artikulatoriske 

processers evne til at fiksere mening i det kommunikationen interesserer sig for. Med Laclaus be-

grebsapparat på anden orden, vil mit analytiske blik interessere sig for, hvordan regeringens artiku-

lation bliver genstand for Klimapartnerskabernes konstruktion af erhvervslivets samfundsansvar. 

Derfor vil analysen undersøge, hvilke diskurser regeringen fikserer mening i, samt hvordan det poli-

tiske felt med Klimapartnerskaberne konstrueres. Analysen kan dermed ikke give eviggyldige svar 

på hvad samfundsansvar er, men jeg bliver i stand til at identificere hvilke diskursive positioner, der 

formes om erhvervslivets samfundsansvar, og at fremanalysere de hegemoniske kampe om at til-

skrive diskurser mening. 

Analytisk fremgangsmåde i hegemonianalysen 
 

Som tidligere beskrevet vælger jeg at placere mit startpunkt for dislokationen ved introduktionen til 

klimapartnerskaberne i 2019, hvor jeg iagttager en dislokation i erhvervslivets samfundsansvar fra 

Handlingsplanen for FN’s 17 Verdensmål i 2017.  

 

Som analysestrategi vil jeg gøre brug af Niels Åkerstrøm Andersens 7 trins strategi til en hegemoni-

analyse (Andersen, 2019: 327), som jeg vil redegøre for her:  
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Første trin i analysestrategien er at bestemme hvilken diskursiv kamp, analysen skal have fokus 

på. Her har jeg som bekendt valgt at sætte fokus på erhvervslivets samfundsansvar, som den fly-

dende betegner, regeringen med Klimapartnerskaberne kæmpes om at fiksere mening til. Starten 

for den diskursive kamp (dislokationen) har jeg sat ved Handlingsplanen for FN’s 17 Verdensmål i 

2017 og frem til regeringen præsenterer Klimapartnerskaberne i november 2019 (jeg vil argumentere 

for dislokationen og analysens startpunkt i et afsnit inden selve hegemonianalysen). For at kunne 

vise denne diskursive kamp, er det nødvendigt i trin to at indsamle kilder, der indgår i kampen om 

at fiksere mening om erhvervslivets samfundsansvar (se præsentation af empiri og afgrænsning 

længere nede i kapitlet Analysestrategi).  

 

Tredje trin er selve analysen, hvor jeg vil fremanalysere de flydende betydningselementer i den 

hegemoniske kamp om at fiksere mening til erhvervslivets samfundsansvar, fx ord, begreber og 

praksisser. Dette leder mig videre til trin fire, hvor jeg vil undersøge hvordan ligheder og forskelle 

artikuleres mellem de flydende betydningselementer fra trin tre. På den måde bliver jeg i stand til at 

fremanalysere de ækvivalens- og differenskæder, der forsøges at blive fastlagt. Dette leder mig vi-

dere til trin fem, hvor jeg undersøger, hvilke nodalpunkter ækvivalenskæderne søger at fiksere me-

ning til. Dette gør mig i stand til at gå videre til trin seks, hvor jeg vil undersøge de forskellige dis-

kursive strategier i kampen om hegemoni, så jeg kan komme frem til, hvorvidt der følges en ækvi-

valensstrategi eller en differensstrategi. Som tidligere beskrevet vil den ækvivalente strategi blive 

fulgt, hvis der er er mange betydningselementer på ækvivalenskæden. Omvendt hvis det er diffe-

rensstrategien, der bliver fulgt, vil der meget klart blive kommunikeret et konstitutivt ydre, for at 

snævre grænsen for hvilke elementer, der kan blive forenet i ækvivalenskæderne. Dette gør mig 

afslutningsvis i trin syv, i stand til at kunne sammenfatte det diskursive terræn og de mulige strate-

gier, regeringen søger at følge (Andersen, 2019a: 327).  

 

Foucaults begrebsapparat: Styring af selvstyring 

Til analyse to vil jeg inddrage Foucaults teori om magt, styring og institutioner. Med udgangspunkt i 

magtbegrebet vil jeg i anden analysedel fremanalysere hvordan Klimapartnerskaberne sætter nye 

mulighedsbetingelser for styring ved at styre erhvervslivet til at styre sig selv. 

Med Foucault tilegner jeg mig et analytisk blik, hvor jeg bliver i stand til at stille spørgsmålstegn ved 

de diskursive selvfølgeligheder, som driver den individuelle vilje og fornuft (Andersen 1999:30). Jeg 

spørger med andre ord ikke ind til, hvad Klimapartnerskaberne er, eller hvorfor Klimapartnerska-

berne findes. Jeg spørger i stedet ind til, hvordan Klimapartnerskaberne træder frem og styrer de 

diskursivt konstruerede subjekter til at styre sig selv (Andersen 1999:37-44). Analyse to vil dermed 
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undersøge, hvilke betingelser for styring, der opstilles for erhvervslivet med Klimapartnerskaberne. 

Til anden analyse benytter jeg mig som nævnt af Foucaults teori om styring, hvilket forstås som 

subjekt, magt og viden, hvilket gør mig i stand til at undersøge hvordan magtstrukturer determinerer 

og etablere forskellige subjektpositioner (Foucault, 1982: 791ff). 

 

Foucaults forfatterskab 
 

Foucault søgte med sit forfatterskab at vise, hvordan det moderne menneske erkender sig selv, samt 

hvordan erkendelse altid er forbundet med magtmæssige indgreb (Mik-Meyer & Villadsen, 2007: 

17). Til at undersøge dette har Foucault videreudviklet og udviklet analyser og begreber inden for 

diskursteorien, genealogi, governmentality, styringsteknologi og subjektivering. Selvom jeg kun vil 

gøre brug af styringsbegrebet, finder jeg det nødvendigt at lave et kort oprids af Foucaults forfatter-

skab inden jeg beskriver, hvordan jeg vil gøre brug af Foucault.  

 

Foucault har i høj grad haft blik for magt, og hvordan magt netop ikke er noget staten undertrykker 

eller noget der virker gennem repressive magtmidler så som tvang, undertrykkelse og forbud, lige-

som Foucault i sit forfatterskab tog afstand fra tanke om, at magten kan begrænses til kun at foregå 

som magtudøvelse fra stat til borger. Med afstandtagelse til denne opfattelse for magt, skal magt 

ifølge Foucault opfattes som en skabende, produktiv magt, der søger at fremelske, opdyrke og sti-

mulere bestemte evner hos subjektet. Det produktive i magtforståelsen findes netop der, hvor nogen 

eller noget ønsker at gøre individer til individer ved at subjektivere individerne (Mik-Meyer & Villad-

sen, 2007: 18).  

 

Foucaults arbejde handlede i høj grad om at identificere styring og styringsproblemer, en tankegang 

og analytisk blik Foucault tilbyder gennem governmentality, hvor man gå “bagom” institutioner for at 

undersøge, hvilke betingelser der muliggør styring og hvilke relationer styring baseres på (Villadsen, 

2013b: 353). Jeg ville godt kunne betragte Klimapartnerskaber som en styringsteknologi, men jeg 

vælger at afgrænse mig til kun at fokusere på subjektgørelse af erhvervslivet, fordi analysen kun har 

fokus på hvordan samfundsansvar bliver til i en styringsrelation. 

 

Foucaults subjektforståelse og magtbegreb 
 

Jeg inddrager Foucaults magtbegreb i analyse 2, fordi Foucaults magtbegreb tilbyder et blik for 

magtrelationer og subjektpositioner i Klimapartnerskaberne. Dette blik vil gøre mig i stand til at 
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undersøge, hvordan Klimapartnerskaberne sætter nye mulighedsbetingelser for styring mellem re-

geringen og erhvervslivet.  

 

Foucault udviklede sit magtbegreb, fordi han følte sig nødsaget til at udvide den daværende magt-

forståelse som enten var den institutionelle magt gennem staten eller gennem retslige modeller. Med 

sit magtbegreb søger Foucault at udvide magtbegrebet og forståelsen af magt ved at studere “(...) 

the objectivizing of the subject.” (Foucault, 1982: 777-781) (Villadsen, 2015: 153), altså hvordan 

nogen bliver gjort til subjekter for magten. Magt opstår og findes dermed i alle sociale relationer, 

hvilket gør magt til en kompleks størrelse, idet Foucault ser magt som noget, der kan forandre og 

påvirke individers tanke- og handlerum. Foucault interesserer sig for den immanente magt, hvor 

bestemte adfærdsformer fremelskes (Villadsen 2013b: 341ff). Med Foucault iagttager jeg magt som 

en subjektivering hvor erhvervslivets samfundsansvar skabes gennem de fremanalyserede diskur-

ser fra hegemonianalysen. Det er her vigtigt at have for øje, at Foucaults subjektforståelse har en 

iboende dobbelthed i sig, idet individet på en og samme tid er styret af andres kontrol og afhængig-

hed samtidig med at individet er bundet til sin egen identitet, som er styret af samvittighed og selv-

erkendelse (Foucault, 1982: 781). Styring handler altså om subjekt, magt og viden, idet magten 

gøres produktiv ved at subjektivere subjektet ud fra en given viden/diskurs.  

 

Jeg kan derfor se en tråd fra hegemonianalysen til styringsanalysen, hvor jeg tager de fremanalyse-

rede diskurser, der former og konstruerer erhvervslivets samfundsansvar med i styringsanalysen, 

for at fremanalysere, hvilke kvaliteter og målsætninger for styring af erhvervslivet (subjekterne), der 

er forbundet med subjektiveringen af erhvervslivet som et samfundsansvarligt erhvervsliv, samt 

hvordan subjektiveringen skaber nye mulighedsbetingelser for styring via styring af selvstyring.  

 

Foucault søger ikke at finde frem til hvad magt er, eller hvorfor magt opstår, han introducerer i stedet 

et analytisk blik på magt, der søger at belyse hvad der sker, når individer udøver magt over andre 

og hvilke midler magten udøves med (Foucault, 1982: 786). Det er derfor jeg i anden analysedel 

spørger ind til, hvordan de diskursive positioner subjektiverer erhvervslivets samfundsansvar. 

 

Jeg er bevidste om, at mine valg og fravalg skaber blindheder i analysen og har konsekvenser for, 

hvordan Klimapartnerskaberne og erhvervslivets samfundsansvar kommer til at fremstå. Jeg vil al-

drig kunne undersøge de to i sin “helhed”, men de kan i stedet analyseres med en optik og en teori, 

der skaber verden på en bestemt måde, og som jeg finder brugbar i henhold til specialets problem-

formulering. Jeg søger i analyse to at vise hvordan styring af selvstyring skaber bestemte roller for 

erhvervslivet, ved at forme og fremelske bestemte kapaciteter og kvaliteter som erhvervslivets 



Rikke Busk Folkmann – 30337          Afhandling september 2020 

Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse 

 

24 
 

samfundsansvar. På den måde afgrænser jeg mig fra at beskæftige mig med andre dele af Foucaults 

teoretiske verden inden for governmentality, teknologier og dispositiver.  

 

Empiri og afgrænsning 
 

Inden jeg går i gang med analyserne, vil jeg kort redegøre for min empiri, herunder hvilke kriterier 

jeg har opsat i indsamling af empiri, samt min bearbejdning af empirien. 

 

Det empiriske arkiv er indsamlet i forhold til at kunne besvare min problemformulering, og da jeg 

benytter mig af Laclau til at lave en hegemonisk diskursanalyse, arbejder jeg ud fra antagelsen om 

at alt er diskursivt.  

 

Jeg har først og fremmest afgrænses mit vidensfelt i analyserne til kun at beskæftige sig med empiri, 

der omhandler Klimapartnerskaberne og samtidig har regeringen som afsender, fordi jeg kun inte-

resserer mig for regeringens kommunikation om Klimapartnerskaberne. Det empiriske materiale er 

kommunikation fra regeringen om Klimapartnerskaberne, herunder artikler og debatindlæg med re-

geringen som afsender, en tale holdt af statsminister Mette Frederiksen, samt præsentationer af 

regeringens to kommissorier; Kommissorium for Klimapartnerskaberne og Kommissorium for Grønt 

Erhvervsforum. Jeg har udvalgt disse førstehåndskilder, da jeg undersøger regeringens kommuni-

kation og konstruktion af Klimapartnerskaberne. Det vil derfor ikke være relevant for analyserne at 

inddrage andres tolkninger af regeringens kommunikation, idet jeg kun interesserer mig for sprog og 

udsagn regeringen konstruerer om Klimapartnerskaberne.   

 

For at kunne identificere diskursanalysens dislokation, har jeg inddraget empiri fra før Klimapartner-

skabernes introduktion. Derfor er Handlingsplanen for FN’s 17 Verdensmål i 2017 inddraget, da det 

er fra dens indførelse og til introduktionen af Klimapartnerskaberne, jeg redegør for, som værende 

diskursanalysens dislokation, hvor Klimapartnerskaberne åbner for muligheden for at reartikulere 

erhvervslivets samfundsansvar i en klimapolitisk kontekst.  

I bearbejdningen af empirien har jeg kodet empirien for at kunne finde frem til hvilke temaer, der 

træder frem i Klimapartnerskaberne.  

 

Til at diskutere hvorvidt Danske Rederier, som en del af Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark, 

knytter an til de fremanalyserede subjektpositioner – og diskutere hvordan samfundsansvar forstås 

på forskellige måder, inddrager jeg Danske Rederiers strategi Ahead of the Curve 2018-
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2021. Strategien danner dermed det empiriske grundlag i diskussionen for, hvordan Danske Rede-

rier konstruerer deres samfundsansvar.  
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Analyse 
 

Analyse 1: Hegemonisk diskursanalyse om erhvervslivets samfundsansvar 

I denne analyse vil jeg besvare følgende undersøgelsesspørgsmål: Hvordan fikseres der mening 

om erhvervslivets samfundsansvar ud fra det diskursive artikulationsfelt, der fremkommer med re-

geringens Klimapartnerskaber?  

Dislokation og konstruktion af startpunkt for hegemonianalysen 

Diskursanalysens startpunkt er der, hvor jeg iagttager en dislokation, altså der hvor meningstilskri-

velsen kommer ud af led, fordi der åbnes op for nye meningstilskrivelser af erhvervslivets samfunds-

ansvar i relation til klimapolitik. Netop klimapolitik er det sociale felt jeg undersøger, ved at spørge 

ind til hvordan der kæmpes om at tilskrive mening til erhvervslivets samfundsansvar. Som tidligere 

beskrevet iagttager jeg, at der er sket en åbning i det diskursive artikulationsfelt fra Handlingsplan 

for FN’s Verdensmål i 2017 til Klimapartnerskaberne i 2019, der sætter erhvervslivets ansvar på spil 

på en ny måde. Dette er mit startpunkt for analysen, fordi jeg iagttager Handlingsplan for FN’s Ver-

densmål i 2017 som et forsøg på at skabe en dansk model på en international politisk arena. Her 

åbner FN samfundet op til at være et globalt samfund i 2015 og 2017, mens regeringen med Klima-

partnerskaberne i 2019 forsøger at skabe et dansk nationalt skæbnefællesskab med 13 brancher i 

Danmark, ved at ville løse klimaudfordringerne “på den danske måde” (Regeringen 1, 2019). 

I den følgende analyse vil jeg bryde regeringens kommunikation om Klimapartnerskaberne op ved 

at have blik for de konstitutive skel der kan identificeres i regeringens artikulationer. Til at gøre dette, 

benytter jeg mig af Laclaus diskursanalyse og Andersens 7-trins analysestrategi (Andersen, 2019). 

Eksporteventyr og Danmark som foregangsland 

Forud for d. 13. november 2019 havde statsminister Mette Frederiksen sammen med, klima- energi- 

og forsyningsminister Dan Jørgensen, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og erhvervsmi-

nister Simon Kollerup udarbejdet en fælles kronik med overskriften ‘Den grønne omstilling er mo-

derne industripolitik’.  

Med kronikken skriver regeringen sig ind i den politiske Danmarkshistorie om store bevægelser, der 

har forandret, styrket og formet Danmark til noget bedre gennem tiden.  
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“Danmark er skabt af store bevægelser – arbejderbevægelsen, andelsbevægelsen, kvinde-

bevægelsen – og den grønne bevægelse favner bredere end noget, vi har set før. De unge var først, 

men alle generationer og alle dele af vores samfund er med.” (Regeringen 1, 2019).  

Ministrene åbner i citatet det diskursive felt op ved at artikulere, at den grønne bevægelse favner 

bredere end noget andet, og at alle generationer og alle dele af vores samfund er med i den grønne 

bevægelse. Det er disse artikulationer af betydningselementer, der åbner kommunikationen op.  

Ved at artikulere den grønne omstilling i relation til ‘andre store bevægelser, som har skabt Dan-

mark’, tilskriver regeringen den grønne omstilling som en bevægelse, Danmark er fælles om, uanset 

hvor i landet ‘vi’ befinder os, og uanset hvilket samfundssyn ‘vi’ har. At kommunikere i ‘vi’, kan iagt-

tages som et forsøg fra regeringens side om at forme en diskurs om en samfundsmæssig helhed 

alle skal, og vil, være en del af uanset samfundssyn. Det er netop denne helhed, hvori regeringen 

søger at skabe et nyt fælles sprog om klimapolitik og erhvervslivets samfundsansvar.  

Regeringen artikulerer samarbejdet med erhvervslivet som et samarbejde, der giver erhvervslivet 

mulighed for at byde ind på nye store erhvervsmuligheder, der rækker ud over de danske grænser. 

“Netop nu er der store muligheder for, at Danmark kan spille en vigtig rolle i kampen mod 

klimaforandringer og samtidig skabe arbejdspladser herhjemme. Vi kan levere de løsninger, som 

verden efterspørger. Og vi kan noget endnu større og vigtigere. Vi kan vise, at der findes en vej, 

som både er grøn, konkurrencedygtig og solidarisk… Hvis vi lykkes med det, kan vi rejse et fyrtårn 

for resten af verden… Klima- og miljøudfordringerne er fælles problemer. Vores opgave er at over-

bevise verden om, at vi skal løse fælles problemer gennem fælles løsninger.” (Regeringen 1, 2019). 

Citatet ovenfor rummer mange betydningselementer: ‘store muligheder for at Danmark kan spille 

en vigtig rolle i kampen mod klimaforandringer’, ‘skabe arbejdspladser herhjemme’, ‘ vi kan levere 

de løsninger, som verden efterspørger’, ‘ vi kan noget endnu større og vigtigere. Vi kan vise, at der 

findes en vej, som både er grøn, konkurrencedygtig og solidarisk’, ‘Danmark som (klima) fyrtårn for 

resten af verden’, ‘Klima- og miljøudfordringerne er fælles problemer’ og ‘vores opgave er, at over-

bevise verden om, at vi skal løse fælles problemer med fælles løsninger’.  

Regeringen konstruerer erhvervslivets samfundsansvar for at løse klimaudfordringerne, ved at kon-

struere en samfundsmæssig helhed omkring at Danmark skal være et fyrtårn for klimaløsningerne.  

Dermed åbner regeringen op for, at partnerskabet med erhvervslivet ikke blot skal sikre, at dansk 

erhvervsliv kommer med klimaløsninger til Danmark, men at der er et potentielt eksporteventyr, som 

alle dele af erhvervslivet, ifølge regeringen, ønsker at bidrage til og blive en del af. Regeringen 
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tillægger erhvervslivet et stort ansvar i samarbejdet med regeringen, der i fællesskab skal få Dan-

mark til at blive et fyrtårn, andre lande vil handle de grønne løsninger fra. Regeringen konstruerer 

sig selv og erhvervslivet som et nyt fælles partnerskab, der skal hjælpe resten af verden. Danmark 

skal ikke blot komme med løsningerne, Danmark skal også hjælpe resten af verden med at forstå, 

at fællesskab skaber løsninger. Dermed konstruerer regeringen også en modsætning, nemlig at de 

nationer, der ikke vil være en del af fællesskabet og de fælles løsninger, er nationer, der fralægger 

sig ansvaret for verden og de fælles udfordringer, verden deler.  

Regeringen søger at skabe en diskurs om erhvervslivets rolle og ansvar ved at opremse regeringens 

egne ambitioner, som dermed bliver konstituerende for erhvervslivets ambitioner. I kommunikatio-

nen sker det til dels ved at reartikulere, hvad samfundsansvar for erhvervslivet er og dels ved at 

reartikulere, hvordan erhvervslivet har en rolle i at føre Danmark frem som et klimaneutralt fyrtårn 

for resten af verden. Klimapolitik bliver dermed mere end blot klimapolitik, det favner bredere, lige-

som regeringen selv artikulerer det. Regeringens artikulation kæmper om at skabe ambitionsni-

veauet og brede rammerne for erhvervslivets samfundsansvar ud, for derefter at lade det være op 

til erhvervslivet i partnerskaberne, at udfylde rammerne og indfri regeringens ambitioner.  

“Desuden spiller dansk erhvervsliv en central rolle i at fremme Danmarks globale lederskab 

på klimadagsordenen.” (Kommissorium for Klimapartnerskaberne).  

Underbyggende for min pointe viser citatet her, at dansk erhvervsliv bliver artikuleret som en ‘central 

rolle’, gennem betydningselementet ‘Fremme Danmarks globale lederskab på klimadagsordenen’. 

På den måde former regeringens artikulation en diskurs om erhvervslivets ansvar om at påtage sig 

lederskabet og føre Danmark igennem den grønne omstilling. Erhvervslivet skal lede Danmark på 

den globale scene hvilket gør, at erhvervslivets samfundsansvar både bliver et nationalt ansvar og 

et globalt ansvar.  

Måden erhvervslivet blandt andet skal føre Danmark igennem den grønne omstilling på, er ved at 

skabe markedet for de grønne løsninger: 

“Verdensmarkedet for grøn omstilling bliver kun større. For at nå målet i Paris-aftalen om at 

begrænse temperaturstigningerne skønnes det, at verdenssamfundet de næste 11 år skal investere 

90.000 mia. kr. i den grønne omstilling. Her er der en unik mulighed for dansk erhvervsliv, som skal 

udnyttes” (Kommissorium for Klimapartnerskaberne).   

Den grønne omstilling bliver i citatet artikuleret som en unik mulighed for at indtage markedsandele, 

som dansk erhvervsliv skal udnytte ved at sikre sig (Danmark) en stor markedsandel. Det gør 
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regeringen ved at knytte betydningselementerne: ‘stort marked for grøn omstilling’ og ‘unik, øko-

nomisk mulighed for dansk erhvervsliv, som skal udnyttes’ til ‘den grønne omstilling’. 

Regeringen forsøger her at skabe en samfundsmæssig helhed i en global kontekst, hvor erhvervs-

livet skal indtage en styrkeposition. 

 

Den danske model 

Regeringen forsøger med Klimapartnerskaberne at skabe en ny platform der kan fordre et nyt politisk 

samarbejde, der skal løse klimaudfordringerne. 

 

“Vi har en stærk, dansk tradition for kollektive løsninger på kollektive problemer. Vi har ikke 

overladt vores fremtid til markedet. Vi har derimod skabt fælles løsninger og selv skabt markedet. 

Den grønne teknologi, vi sælger i dag, er skabt inden for rammerne af et velfærdssamfund, hvor vi 

har løst udfordringer med varme, strøm, affald og rent vand sammen... Vi skal løse klimaudfordrin-

gen i respekt for den unikke, stærke danske samfundsmodel.” (Regeringen 1, 2019).  

 

Regeringen artikulerer her betydningselementerne ‘stærk, dansk tradition for kollektive løsninger 

på kollektive problemer’, ‘skabt fælles løsninger og selv skabt markedet’ og ‘klimaudfordringerne 

skal løses i respekt for den unikke, stærke samfundsmodel’. Fællesskab træder med andre ord ty-

deligt frem i kommunikationen.  

 

Ved at tilskrive den grønne omstilling værdier som ‘fælles løsninger’ og ‘stærke, danske traditioner’, 

skriver regeringen sig ikke blot ind i en historisk kontekst, de skriver også fællesskabet og de kollek-

tive løsninger på kollektive problemer ind som den måde, samfundet skal agere på for at skabe den 

grønne omstilling. Ved at artikulere den grønne omstilling i strømmen af tidligere samfundsudfordrin-

ger iagttager regeringen den grønne omstilling som mulig at løse i fællesskab, på lige fod med tidli-

gere samfundsmæssige udfordringer. Den grønne omstilling forudsættes med andre ord af erhvervs-

livets vilje til at indgå i et politisk fællesskab med regeringen.  

 

Citatet er ydermere interessant, fordi regeringen italesætter, at markedet ikke er løsningen på klima-

udfordringerne. De grønne løsninger artikulerer regeringen i stedet som noget, der skabes i samfun-

dets tjeneste. Det er en interessant artikulation, idet jeg iagttager, at regeringen søger at skabe en 

anden politisk omverden hvor i erhvervslivets samfundsansvar konstrueres. En omverden, hvor re-

geringens ambitioner er, at erhvervslivet frivilligt skal lade sig binde af et nationalt skæbnefællesskab 

i en globaliseret, politisk verdensøkonomi.  
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“Derfor er vi glade for og stolte over, at vi i dag, sammen med dansk erhvervsliv, lancerer 13 

klimapartnerskaber, der spænder fra energi over fødevareproduktion til transport. I partnerskaberne 

skal hver branche definere, hvordan den kan og vil mindske sit klimaaftryk frem mod 2030. For at 

fastholde inddragelsen af alle sektorer opretter vi et Grønt Erhvervsforum, der skal sikre handling og 

opfølgning.” (Regeringen 1, 2019).   

 

Regeringen placerer erhvervslivets rolle i centrum for løsningerne af klimaudfordringerne og opretter 

et forum bestående af ministre og andre relevante fagpersoner, til at ‘fastholde inddragelsen af alle 

sektorer’ for at regeringen når sin ambitiøse målsætning med at reducere CO2 med 70% i 2030. 

 

“Vi oplever, at dansk erhvervsliv er dybt engageret i klimasagen. Vi vil være ærlige og sige, 

at mange virksomheder er et skridt foran os politikere. Mens vi har været optaget af at sætte høje 

klimamål for Danmark – 70 procents reduktion af udledningerne i 2030 – er den grønne omstilling 

allerede i fuld gang på arbejdspladserne. Ørsted, Vestas, Grundfos, Danfoss, Velux og mange flere 

danske virksomheder sælger bæredygtige løsninger til hele verden. Der går en lige linje fra det ar-

bejde, som danske lønmodtagere er en del af på Danmarks grønne produktionsarbejdspladser og 

til den kæmpe respekt, Danmark nyder internationalt.” (Regeringen 1, 2019). 

 

Regeringen åbner her de diskursive artikulationsfelt om erhvervslivets rolle op, ved at konstruere 

erhvervslivet som afgørende for at regeringen og Danmark når sit klimamål i 2030, og fordi regerin-

gen er ambitiøse på erhvervslivets vegne, artikulerer regeringen erhvervslivet som nogen, der alle-

rede er foran regeringen. Regeringen iagttager dermed ikke blot erhvervslivet som nogen, der strider 

imod regeringens mål, fordi regeringen skaber et erhvervsliv i diskursen, der allerede er i gang, 

modsat regeringen selv, og netop derfor artikulerer regeringen, at det er erhvervslivet, der nyder 

kæmpe, international respekt, og ikke regeringen eller staten. Der skabes altså en helhed omkring, 

at erhvervslivet leverer løsninger, mens regeringen blot opstiller målbare krav uden at levere løsnin-

ger til at indfri kravene. 

 

I citatet artikulerer regeringen betydningselementerne ‘dybt engageret i klimasagen’, ‘virksomhe-

derne er et skridt foran politikerne’, ‘international respekt’ og ‘den grønne omstilling’. 

 

Her konstruerer regeringen en fælles platform og et nyt fælles politisk grundlag med Klimapartner-

skaberne, hvor erhvervslivet og regeringen rykkes tættere sammen i en ny politisk kontekst, ved at 

artikulere klimaudfordringerne som udfordringer, der skal løses i fællesskab. Dermed konstituerer 
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regeringen erhvervslivets rolle for at løse klimaudfordringerne som sidestillede med regeringen, 

modsat tidligere, hvor regeringen opstillede mål som erhvervslivet skulle indfri - nu skal der sættes 

fælles mål og findes løsninger i fællesskab til at løse klimaudfordringerne. Ansvaret for Danmarks 

(og verdens) fremtid bliver af regeringen artikuleret som et lige ansvar, der påhviler både regering 

og erhvervslivet. Dette underbygges i citatet her: 

 

“ Og jeg vil også gerne sige til jer, det gælder både fagbevægelsen og erhvervsledere, at det 

slår mig næsten hver eneste gang, jeg besøger en dansk virksomhed, hvor langt I er. Mens vi poli-

tikere taler om den grønne omstilling, så er I i fuld gang med at lave den allerede. Derfor fortjener I 

jo en regering, der er lige så ambitiøse, som I selv er. Og jeg tror, man må være ærlig og sige, at i 

en årrække, der har danske virksomheder, dansk erhvervsliv, danske lønmodtagere været foran 

Christiansborg på den grønne dagsorden. Nu er tiden til, at vi står det samme sted, og tager de 

næste skridt. “ (Statsminister Mette Frederiksen 2019).  

 

Regeringen søger i citatet at forme en diskurs omkring et lige partnerskab, og tager på den måde 

afstand fra tidligere regeringers måde at samarbejde med erhvervslivet om klimaudfordringerne på, 

ved at artikulere, at erhvervslivet fortjener en regering, der også er ambitiøs. Her konstruerer rege-

ringen erhvervslivet som en ligeværdig partner ved at tilskrive kæden af betydningselementerne: 

‘Mens vi politikere taler om den grønne omstilling, så er I i fuld gang med at lave den’, ‘ fortjener en 

regering, der er lige så ambitiøse, som I selv er’ og ‘tid til at stå sammen og tage det næste skridt’.  

 

“Vi skal sammen finde løsningerne på de omstillingsudfordringer, som samfundet og virk-

somhederne står overfor, for at vi i fællesskab kan indfri regeringens ambitiøse reduktionsmål... Er-

hvervslivet har en vigtig rolle i indsatsen for at realisere regeringens mål om 70 pct. Reduktion af 

drivhusgasudledning i Danmark i 2030.” (Kommissorium for Klimapartnerskaberne). 

 

Citatet her ligger sig i tråd med den førnævnte pointe, nemlig at regeringen artikulerer ind i et dis-

kursivt felt, hvor fællesskab er det bærende element for at sikre, at det mål regeringen har sat på 

vegne af Danmark, indfries. Fællesskab betegner den danske samfundsmodel, og regeringen arti-

kulerer i betydningselementerne: ‘erhvervslivets vigtige rolle’, ‘ fællesskabet skal indfri regeringens 

ambitiøse reduktionsmål’. På den måde søger regeringen at forme en helhed, som de iagttager, at 

alle skal være en del af, fordi ‘vi, i fællesskab’ skal løse klimaudfordringerne.  

Den grønne omstilling er et solidarisk projekt 
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Regeringen forsøger med Klimapartnerskaberne at konstruere en ny rammesætning omkring det at 

agere samfundsansvarligt erhvervsliv. Det kommer blandt andet til udtryk i citatet her:  

 

“Regeringen ønsker på den baggrund at indgå et tæt samarbejde med erhvervslivet i form af 

Klimapartnerskaber med fokus på, hvordan erhvervslivet og regeringen i samarbejde kan bidrage til 

at løse klimaudfordringerne på en måde, der samtidig understøtter dansk konkurrenceevne, eksport, 

job, velfærd og velstand samt ikke skaber øget ulighed.” (Kommissorium for Klimapartnerska-

berne).   

I citatet træder betydningselementerne: ‘Indgå i et tæt samarbejde med erhvervslivet’, ‘Fokus på 

hvordan erhvervslivet og regeringen i samarbejde kan bidrage til at løse klimaudfordringerne’ og ‘ 

Løsningerne skal understøtte dansk konkurrenceevne, eksport, job, velfærd og velstand’, og ‘ ikke 

skabe øget ulighed’ frem i regeringens kommunikation om regeringens ønske til samarbejdet med 

erhvervslivet. Diskursen om fællesskab og samarbejde for klimaløsningerne, som regeringen søger 

at meningstilskrive, skal ikke blot sikre at ‘vi’ når regeringens ambitiøse klimamål, det skal også sikre 

den danske samfundsmodel ved at tilskrive den danske samfundsmodel de ovennævnte betydnings-

elementer. Klimapartnerskaberne kommer i citatet til at handle om mere end blot klimapolitik, fordi 

regeringen artikulere klimapolitik ind i en større samfundsmæssig helhed, hvor klimaløsningerne ikke 

må blive løsninger, der svækker den danske samfundsmodel.  

Dette pointe uddybes i følgende citat: 

“(...) vi skal jo løse klimakrisen på den danske måde, så vi bruger vores samfunds styrkepo-

sition til at nå i mål. Det vil sige med høj beskæftigelse, stærk konkurrenceevne, muligheden for at 

kunne eksportere vores gode løsninger og uden at uligheden stiger. Nogen siger, at det er en spæn-

detrøje for den grønne omstilling. Jeg har det helt modsat, jeg mener, at det er hele forudsætningen. 

For hvis ikke vi viser, at vi kan gøre det op den særlige danske måde, så taber vi enten vores sam-

fundsmodel, vores virksomheder, danske lønmodtagere eller vores sammenhængskraft.” (Statsmi-

nister Mette Frederiksen 2019).  

Regeringen åbner i citatet op for artikulationen ved at sætte ’den danske måde’ ved at opstille for-

udsætninger for den grønne omstilling. Regeringen meningstilskriver den grønne omstilling, ved at 

artikulere, at den danske, solidariske sammenhængskraft i er en forudsætning for løsningerne. I 

citatet artikulerer regeringen, at vi skal løse klimakrisen på den danske måde, hvortil betydnings-

elementerne: ‘løse klimakrisen på den danske måde’, ‘styrkeposition til at nå i mål’, ‘høj beskæfti-

gelse, stærk konkurrenceevne, muligheder for at eksportere løsninger’, ‘ uden at uligheden stiger’.  
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Regeringen tilbyder med Klimapartnerskaberne et nyt skæbnefællesskab, der er formet omkring kli-

maudfordringerne. I følgende citat bliver skæbnefællesskabet formet om at Danmark skal være et 

klimaland, hvilket Klimapartnerskaben skal sikre at Danmark bliver ’på den danske måde’: 

“(...) derfor skal vi jo holde fast i, at vi er et landbrugsland, vi er et produktionsland, vi er et 

industriland og vi skal også være et klimaland. Og derfor skal vi selvfølgelig stille krav til hinanden.” 

(Statsminister Mette Frederiksen, 2019).  

Regeringen søger her at artikulere om Danmark som et klimaland, ved at skrive sig ind i en politisk, 

historisk kontekst, hvor tidligere samfundsændringer, der har skabt og formet Danmark med eksport-

muligheder, jobs og velfærd, skal legitimisere den ændring, regeringen søger at skabe med Klima-

partnerskaberne. Det artikulerer regeringen gennem betydningselementerne: ‘klimaland’ og ‘stille 

krav til hinanden’ afhængige af hinanden, for stiller ‘vi’ ikke krav til hinanden, bliver vi ikke et klima-

land, og ‘vi’ går dermed glip af markedsandele, jobs og velfærd. 

“Jeg ved, at mennesker med forskellige interesser kan finde fælles løsninger, hvis de 

vil det og sætter sig sammen. Det samfundssind viser virksomheder og organisationer hver eneste 

dag. De tager ansvar for det samfund, de er en del af. Jeg er glad for og stolt over de 13 klimapart-

nerskaber, vi kan præsentere, der hver især har stærke, kompetente erhvervsledere i spidsen. Sam-

men kan vi vise verden, at Danmark er både grønt, konkurrencedygtigt og solidarisk.” (Regeringen 

2019d).  

 

Det nationale skæbnefællesskab artikulerer regeringen i citatet her med betydningselementerne 

‘samfundssind’ og ‘fælles løsninger’, fordi de fælles løsninger kræver samfundssind. På den måde 

artikulerer regeringen ind i en diskurs om et kollektivt ansvar/samfundsansvar, både over for det 

danske samfund og et kollektivt ansvar over for klimaet. I citatet opstiller regeringen forventninger 

til, hvad partnerskaberne og dermed fællesskabet skal føre til, nemlig at vise verden, den grønne 

omstilling kan gennemføres uden at det har negative konsekvenser for konkurrenceevnen og soli-

dariteten. Begge er betydningselementer, der er interessante, fordi konkurrenceevne og solidaritet 

ikke tidligere er blevet knyttet an i en klimapolitiks kontekst. Men her iagttager regeringen en nød-

vendighed for at artikulere, at solidaritet knyttes an til klimapolitik.  

I kampen om at meningstilskrive erhvervslivets samfundsansvar ved at bryde med tidligere regerin-

gers forsøg på at implementerer FN’s verdensmål, har regeringen artikuleret mange betydningsele-

menter, som knytter an til samfundsansvar på en ny måde. Dem vil jeg nu vil forsøge at kategori-

sere.  
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De flydende betydningselementer 

Jeg har nu fremanalyseret betydningselementer i den hegemoniske kamp om at tilskrive mening til 

erhvervslivets samfundsansvar. Det bliver først og fremmest tydeligt, at samfundsansvar artikuleres 

på flere måder i diskurserne alt efter hvilke samfundsmæssig helheder regeringen konstruerer. Efter 

at have kortlagt betydningselementerne træder der fem temaer frem: Global konkurrence, Danmark 

som foregangsland, Innovation, Samarbejde og Velfærd. 

Global konkurrence 

Det første tema tegnes af betydningselementer, der knytter an til en økonomisk diskurs hvor den 

grønne omstilling har et overordnet økonomisk vækstpotentiale, som partnerskaberne skal udnytte. 

I temaet samles betydningselementerne: eksporteventyr, skabe markedet, kollektivt samfundsan-

svar, international respekt, erhvervslivet laver den grønne omstilling, ambitiøse, erhvervslivet har en 

vigtig rolle, skabe løsninger der understøtter dansk konkurrenceevne, eksport, job, skabe markedet, 

velfærd, velstand, skabe arbejdspladser herhjemme, levere løsninger som verden efterspørger, er-

hvervslivets styrkeposition skal få os i mål, eksportere løsninger, stort markedspotentiale og unik 

økonomisk mulighed for dansk erhvervsliv som skal udnyttes. 

Danmark som foregangsland 

Det andet tema der træder frem i betydningselementerne, tegner Danmark som foregangsland på 

den grønne omstilling. Temaet formes ved at artikulere, at Danmark skal gå fra at være et industri-

land til et klimaland, som resten af verden skal tage ved lære af. Her samles følgende betydnings-

elementer i temaet: Den grønne bevægelser favner alle, stærk, dansk tradition for kollektive løsnin-

ger på kollektive problemer, samfundskontrakt med erhvervslivet, international respekt, ambitiøse, 

erhvervslivets vigtige rolle, fælles bidrag til løsningerne, løsninger, Danmark har en vigtig rolle i kam-

pen mod klimaforandringerne, levere løsninger, som verden efterspørger, vise verden, at der både 

er en grøn, konkurrencedygtig og solidarisk måde at løse problemerne på, Danmark som fyrtårn, 

overbevise verden om at fælles problemer kræver fælles løsninger, verdensansvar, fremme globalt 

lederskab, den danske måde, klimaland.  
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Innovation 

Det tredje tema, jeg ser tegne sig i regeringens artikulationer, handler om innovation. Her knyttes 

der an med betydningselementer der understøtter partnerskabernes betydning, nemlig at finde løs-

ninger i fællesskab. Derfor samles følgende betydningselementer i temaet: 

Stærk, dansk tradition for kollektive løsninger på kollektive problemer, skabe markedet, samfunds-

kontrakt med  erhvervslivet, international respekt, erhvervslivet laver den grønne omstilling, ambiti-

øse, erhvervslivets vigtige rolle, fællesskabet skal indfri regeringens mål, fælles bidrag til løsnin-

gerne, løsninger der understøtter dansk konkurrenceevne, eksport, job, velfærd og velstand, levere 

løsninger som verden efterspørger, overbevise verden om at fælles problemer kræver fælles løsnin-

ger, erhvervslivets styrkepositioner skal få os i mål, eksportere løsninger, afhængige af hinanden, 

stort markedspotentiale og unik, økonomisk mulighed for dansk erhvervsliv, som skal udnyttes.  

Samarbejde 

Samarbejde er det fjerde tema, der står stærkt i regeringens kommunikation om partnerskaberne. 

Den grønne omstilling skal ikke længere foregå individuelt i de enkelte virksomheder, udfordringerne 

skal i stedet løftes i fællesskab og omstillingen skal bygges i samarbejde mellem stat og erhvervsliv. 

Temaet formes af følgende betydningselementer: Den grønne bevægelse som alle vil være en del 

af, stærk, dansk tradition for kollektive løsninger på kollektive problemer, fælles løsninger på fælles 

problemer, løsninger i respekt for den unikke, stærke samfundsmodel, kollektivt ansvar, kollektivt 

ansvar for klimaet, samfundskontrakt med erhvervslivet, ambitiøse, erhvervslivets vigtige rolle, fæl-

lesskab skal indfri regeringens mål, tæt samarbejde, fælles bidrag til løsningerne, den danske måde, 

erhvervslivets styrkepositioner skal få os i mål, stille krav til hinanden og afhængige af hinanden.  

Velfærd 

Det sidste tema, der træder frem i analysen af betydningselementer, er temaet velfærd. Regeringen 

artikulerer vigtigheden af at den grønne omstilling ikke sker på bekostning af den danske velfærds-

model og skabe øget ulighed i Danmark. Her tegnes velfærd som tema af følgende betydningsele-

menter: Fælles løsninger på fælles problemer, løsninger i respekt for den unikke, stærke samfunds-

model, samfundssind, kollektivt samfundsansvar, kollektivt ansvar for klimaet, job, velfærd og vel-

stand, ikke skabe øget ulighed, skabe arbejdspladser herhjemme. 
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I de fem fremanalyserede temaer bliver elementerne til momenter, der kædes sammen om de en-

kelte temaer, og samfundsansvar forstås derfor forskelligt, alt efter hvilken helhed, regeringen iagt-

tager samfundsansvar ud fra. 

Under temaet ‘global konkurrence’ bliver regeringens helhed det globale marked, hvor erhvervsli-

vet skal sikre det næste eksporteventyr for Danmark. Her kædes konkurrencetematiske elementer 

til betydningskæden, ved at artikulere, at erhvervslivet skal sikre markedsandele. Der er altså her 

tale om samfundsøkonomisk tematisering og ideal, hvor erhvervslivets konkurrenceevne genskrives. 

Det at regeringen udfordrer konkurrencenormen, iagttager jeg, at regeringen forsøger at skabe part-

nerskaber, der skal sikre, at Danmark og erhvervslivet kan levere de løsninger, som verden efter-

spørger. Hvor det tidligere har været sådan, at dansk erhvervsliv har været stærke på nicheproduk-

tion på specialiserede markeder, artikulerer regeringen nu, at erhvervslivet mere proaktivt skal op-

søge og skabe nye markeder, ved at udnytte teknologiske, ledelsesmæssige og sociale potentialer 

for at tilbyde fremtidens klimaløsninger. Partnerskaberne skal facilitere, at erhvervslivet går forrest 

ved at skabe nye bæredygtige teknologier og udvikle nye bæredygtige løsninger. Jeg iagttager her 

en særlig diskursiv position, hvor erhvervslivets konkurrenceevne sættes på spil på en ny måde i 

kommunikationen, fordi erhvervslivet ikke bare skal være en del af løsningerne, de skal skabe løs-

ningerne ved at gå forrest og skabe det marked, der skal sikre det næste danske eksporteventyr. 

Jeg kan dermed også iagttage en dislokation i måden, hvorpå regeringen iagttager og konstruerer 

industripolitik og konkurrenceevne på. Erhvervslivet forventes ikke blot at være konkurrencedygtige, 

men også markedsskabende. 

Kigger jeg nærmere på temaet ‘Danmark som foregangsland’ artikulerer regeringen, at der er en 

dansk måde at implementere den grønne omstilling på. Her skaber regeringen en helhed, hvor ‘vi’ 

er et dansk skæbnefællesskab, og at ‘vi’ skal reducere vores CO2 aftryk på den danske måde. Re-

geringen konstruerer her en national samordning på tværs af det offentlige og private, der skal gøre, 

at Danmark bliver et foregangsland på den klimapolitiske, globale dagsorden. I temaet kædes ele-

menterne kollektivt ansvar, klimaland og fyrtårn sammen til en kæde af momenter sammen med 

globalt lederskab og international respekt. Erhvervslivets rolle artikuleres her, som mere end blot at 

skabe vækst og konkurrenceevne, for i temaet åbner regeringen op for, at erhvervslivet skal brande 

Danmark ved at stå på mål for den danske model ude i verden. Det er altså ikke længere statsover-

hoveder, der skal promovere Danmark via statsbesøg, nu skal erhvervslivet være foregangsland ved 

at vise verden, at vi er en grøn vindernation. Erhvervslivets rolle bliver her ikke blot at skabe marke-

det via løsninger, erhvervslivet skal også høste international respekt ved at udvise globalt lederskab, 

der ikke blot repræsenterer egne produkter, virksomhed eller branche, men hele den danske sam-

fundsmodel, der skaber de bæredygtige løsninger. 
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Det tredje tema jeg har fremanalyseret, er ’Innovation’, hvor helheden sættes på spil ved at ind-

skrive erhvervslivet i en helhed omkring den kreative virksomhed, hvor forudsætningen er, at inno-

vation skabes i samarbejde med andre virksomheder og brancher. Her iagttager jeg et brud på må-

den at tænke innovation og erhvervsliv på, fordi innovation tematiseres på en særlig måde her med 

fokus på hvor samarbejde på tværs af brancher, private og offentlige organisationer, er nøglen til 

løsningerne. Erhvervslivet skal altså ikke sidde hver for sig og udtænke løsninger, søge fonde og 

patenter, de skal i stedet gå sammen i innovative fællesskaber og netværk i Klimapartnerskaberne, 

fordi det nu udgør en forudsætning for innovation. Erhvervslivet og brancherne skal ikke se hinanden 

som konkurrenter, de skal i stedet se hinanden som en ressource. Temaets ækvivalenskæde mo-

mentliggøres i en innovativ diskurs, hvor erhvervslivet skal indgå i netværk og tværgående projekter 

med henblik på at samskabe bæredygtige løsninger. Her bliver samarbejde også et moment i ækvi-

valenskæden, men fordi samarbejde knyttes an til en innovativ diskurs, danner samarbejde i den 

her relation en anden mening, fordi samarbejde sættes i relation til at se andre som en ressource, 

der i fællesskab skal levere de løsninger, som verden efterspørger. Samarbejde opstår her som en 

mulighed for samspil med andre brancher og fx forskningsinstitutioner, fordi erhvervslivet skal gå fra 

at være soloryttere indkapslet i hver deres brancher til at samskabe løsninger på tværs af organisa-

tioner og interesser.  

I temaet ‘Samarbejde’ iagttager jeg, at regeringen konstruerer en beslutningsmodel, hvor samar-

bejde sættes i centrum for beslutningsprocesserne. Erhvervslivet kan altså ikke træffe beslutninger 

alene og hver for sig, de skal mødes i partnerskaberne med regeringen for at træffe fælles beslut-

ninger om de fælles løsninger. Her tilskriver regeringen mening til erhvervslivet om at partnerska-

berne er ligeværdige, solidariske skæbnefællesskaber med regeringen, hvor der stilles gensidigt 

krav til hinanden i beslutningsprocesserne. Denne tilgang bryder med den dansk neo-korporative 

model, hvor man tidligere har set institutionaliserede interessekanaler for varetagelse af private in-

teresser i statsapparatet, til at nu at fremstå som et mere flydende og åbent samarbejde, der gensi-

digt forpligter sig til et politisk fælles klimamål. Dette skaber nye positioner for erhvervslivet, der nu 

er med til at forme politiske beslutninger og samtidig skal implementere disse beslutninger.  

Den danske model bliver her ikke blot at udvise samfundssind og sikre velfærd, regeringen tilskriver 

ny mening til den danske model ved at åbne op for, at det nu også er vigtigt at erhvervslivet forpligtes 

i et politisk fællesskab på tværs af organisatoriske interesser, og at erhvervslivet implementerer disse 

i praksis. Klimapartnerskaberne kobler her solidaritet, gensidige forpligtelser, skæbnefællesskab og 

fælles løsninger sammen i en ækvivalenskæde. Beslutninger træffes ikke individuelt eller af staten, 

fordi partnerskaberne tilbyder en fælles forståelse af ansvar og samarbejde om at løse udfordrin-

gerne. Fælles løsninger knyttes både til ‘innovation’ og til ‘samarbejde’, men det knyttes til på en 
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særlig måde i begge to. I temaet ‘samarbejde’ er det det processuelle og beslutningstagen, der 

sættes på spil, modsat temaet ‘innovation’, hvor erhvervslivet i samarbejde skal opfinde grønne løs-

ninger. 

Det femte og sidste tema, jeg har fremanalyseret, er hvor betydningselementerne fællesskab, social 

lighed og socialt ansvar mfl. former temaet ‘Velfærd’. Her ønsker regeringen at skabe en samfunds-

mæssig balance mellem økonomisk vækst og velfærd. Regeringen knytter her an til at velfærd, 

vækst og balance forudsætter hinanden. Jeg iagttager her et forsøg på at genfortolke velfærdspolitik 

og den dansk velfærdsstat, som ‘vi’ har rødder i. Ved at regeringen trækker på den historiske arv i 

kommunikationen og skabelsen af partnerskaberne, knytter regeringen an til velfærd på en ny måde, 

hvor økonomisk vækst ikke må skabe øget ulighed. Denne tankegang står i kontrast til neoliberalis-

mens grundopfattelse af økonomisk vækst, der skaber øget ulighed. Dermed gør regeringen op med 

en neoliberal tankegang, ved at knytte velfærd, vækst og lighed til velfærd. Lighed træder frem i 

artikulationen på en særlig måde i understregningen af, at klimareguleringer ikke skal skabe øget 

social ulighed, og dermed opstiller regeringen krav om, at erhvervslivet indtænker social balance i 

alle løsninger og forslag. Ydermere artikulerer regeringen, at der ikke skal ske en forskydning af 

uligheden, og derfor er den danske løsning ikke at flytte produktioner til udlandet, den danske model 

og løsning er i stedet at koble lighed og klimaløsninger sammen. På den måde handler velfærd her 

om beskæftigelse og sikring af den danske velfærdsmodel, herunder at undgå at implementere so-

cialt skæve klimaafgifter eller andre tiltag, der vil øge uligheden i samfundet.  

Både temaerne ‘velfærd’ og ‘global konkurrence’ knytter an til en samfundsøkonomisk forestilling, 

der udfordrer eller genformulerer den neoliberale konkurrencestatstænkning. Vækstkravet under-

ordnes således et fornyet fokus på ‘velfærd’, der handler om balancen mellem vækst, beskæftigelse 

og social lighed. Og temaet ‘global konkurrence’ indskrives ligeledes i et ideal om at levere nye 

bæredygtige løsninger, der skaber markedet og sikrer et nyt eksporteventyr til den danske industri, 

til gavn for det danske samfund. Jeg iagttager her en reorganisering af velfærdsstaten i en ny tolk-

ning af den samfundsøkonomiske balance mellem konkurrenceevne, beskæftigelse og social lighed, 

idet regeringen opstiller krav om, at Danmark ikke kan reducere sit klimaaftryk, hvis det bliver på 

bekostning af social bæredygtighed, det er netop dét, der skaber velfærd ifølge regeringen.  

Med denne temainddeling kan jeg nu gå videre til trin fire, hvor jeg vil fremanalysere, hvordan lighe-

der og forskelle artikuleres mellem de flydende betydningselementer.  
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Det konstitutive ydre 

Trin fire er som tidligere nævnt her hvor jeg kigger nærmere på, hvordan ligheder og forskelle arti-

kuleres mellem betydningselementerne. For at finde ud af hvordan en given diskurs ser ud, må jeg 

finde ud af, hvad den afgrænser sig fra, og hvordan den gør det (altså hvordan diskurserne optræder 

i kommunikationen, og hvordan de ofte optræder i konflikt med hinanden). 

Det der først og fremmest træder frem i regerings kommunikation, er konstruktionen af et ‘vi’. Rege-

ringen konstruerer rammen og handlemulighederne for ‘vi’, ved at artikulere i de fremanalyserede 

betydningselementer, der konstruerer en helhed om ‘den danske samfundsmodel’, som blandt andet 

kommer til udtryk i citatet her: 

“Vi har en stærk, dansk tradition for kollektive løsninger på kollektive problemer. Vi har 

ikke overladt vores fremtid til markedet. Vi har derimod skabt fælles løsninger og selv skabt marke-

det. Den grønne teknologi, vi sælger i dag, er skabt inden for rammerne af et velfærdssamfund, hvor 

vi har løst udfordringer med varme, strøm, affald og rent vand sammen... Vi skal løse klimaudfor-

dringen i respekt for den unikke, stærke danske samfundsmodel.” (Regeringen 1, 2019). 

Regeringen skaber her et fælles ‘vi’ sammen med erhvervslivet, hvor ‘vi’ bliver dem, der gerne vil 

løse klimaudfordringerne og sikre den stærke, danske samfundsmodel, som har dannet fundament 

for tidligere løste udfordringer så som varme, strøm, affald og rent vand. Ved at kommunikere i ‘vi’ 

skabes der et ‘dem’ - ’dem’ der står uden for klimapartnerskaberne ved at modsætte sig klimaudfor-

dringerne, som står i et antagonistisk forhold til ‘vi’. ‘Dem’ kan ikke sameksistere i artikulationen og 

dermed placeres ‘dem’ og differenskæderne i det konstitutive ydre.  

“(...) vi skal jo løse klimakrisen på den danske måde, så vi bruger vores samfunds styrkepo-

sition til at nå i mål. Det vil sige med høj beskæftigelse, stærk konkurrenceevne, muligheden for at 

kunne eksportere vores gode løsninger og uden at uligheden stiger. Nogen siger, at det er en spæn-

detrøje for den grønne omstilling. Jeg har det helt modsat, jeg mener, at det er hele forudsætningen. 

For hvis ikke vi viser, at vi kan gøre det op den særlige danske måde, så taber vi enten vores sam-

fundsmodel, vores virksomheder, danske lønmodtagere eller vores sammenhængskraft.” (Statsmi-

nister Mette Frederiksen 2019).  

Forskellen på ‘vi’ og ‘dem’ kommer til udtryk i kommunikationen ved at tilskrive ‘vi’ betydningsele-

menter hvor den danske måde bliver løsningen, der skal sikre høj beskæftigelse, eksportmuligheder, 

sikre at uligheden ikke stiger, mens ‘dem’ bliver konstrueret som det konstitutive ydre, som ikke 

mener, at den grønne omstilling kan rumme alle de politiske forudsætninger, som regeringen 
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opstiller. Regeringen artikulerer i citatet, at ‘dem’ der ikke vil gå med på regeringens præmisser, 

bliver ‘dem’ der gerne vil tabe den danske samfundsmodel og de danske lønmodtagere på gulvet 

sammen med den danske sammenhængskraft. Det antagonistiske forhold bliver tydeligt her, fordi 

regeringen laver en grænsedragning i diskursen, ved at opstille, hvad ‘vi’ er, og dermed også hvad 

‘vi’ ikke er.  

Forskellen bliver dem, der er uengagerede, usolidariske, skaber politiske rammerne uden hensyn til 

velfærdssamfundet og som bare vil lade klimaudfordringerne være op til markedet, uden at tage del 

i styringen. 

Lighederne ligger i alt det, regeringen konstruerer fællesskabet omkring, nemlig sikring af at den 

grønne løsning gennemføres, sikring af den danske samfundsmodel, sikring af jobs, være solidarisk 

og engagerede i samfundet, leverer løsninger ved selv at skabe markedet, sikre konkurrenceevne 

og dansk eksporteventyr, skabe rammerne inden for velfærdssamfundet ved at skabe en vinderna-

tion og gøre Danmark til et klimaland.  

Nodalpunkterne 

Jeg er nu blevet i stand til at sammenkæde betydningselementerne i kæder ved at iagttage hvordan 

de fem fremanalyserede temaer danner diskursive positioner, der tilskriver mening til flere nodal-

punkter. Det har jeg gjort ved at have blik for, hvad og hvordan ansvar træder frem i regeringens 

kommunikation om erhvervslivets samfundsansvar ved at iagttage, hvordan elementer kædes sam-

men til momenter i forskellige ækvivalenskæder, der meningstilskriver nodalpunkter, der igen kæm-

per om at meningstilskrive erhvervslivets samfundsansvar.  

Først og fremmest træder nodalpunktet ‘Eksporteventyr’ frem, hvor betydningskæden ‘Global kon-

kurrence’ knyttes til nodalpunktet.  

Dernæst træder nodalpunktet ‘Vindernation’ frem, hvor betydningskæderne ‘Danmark som fore-

gangsland’ frem.  

Temaet ‘Innovation’ træder frem som nodalpunkt, hvor betydningskæden med samme navn knytter 

an og tilskriver mening til nodalpunktet.  

Det fjerde nodalpunkt jeg iagttager er ‘Den danske model, hvor ækvivalenskæden ‘samarbejde’ 

knytter an til at tilskrive mening til nodalpunktet.  
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Det femte og sidste nodalpunkt, jeg iagttager, er ‘Samfundssind’, hvor ækvivalenskæden ‘velfærd’ 

meningsudfylder nodalpunktet.  

Fælles for de fremanalyserede nodalpunkter er, at de alle fem knytter an til erhvervslivet samfunds-

ansvar, fordi erhvervslivet i regeringens kommunikation, forventes at udvise samfundssind ved at 

sikre den danske velfærdsmodel. Det artikuleres, at erhvervslivet skal gøre Danmark til en vinder-

nation ved at være et foregangsland for resten af verden på klimadagsorden, ved blandt andet at 

levere løsninger, som hele verden efterspørger. Samtidig skal erhvervslivet være åbne overfor inno-

vative samarbejder i fællesskab med andre brancher, hvilket skal sikre det næste danske eksport-

eventyr, hvor regeringen artikulerer, at den grønne omstilling skal være det næste store eksport-

eventyr for Danmark, fordi erhvervslivet skal sikre Danmark en markedsandel med de grønne løs-

ninger med de grønne løsninger, erhvervslivet skal udvikle og finde frem til, og alt dette uden at øge 

uligheden i Danmark.  

For at visualiserer de fem nodalpunkter, temaer samt hvordan elementerne bliver til momenter i 

ækvivalenskæder, opstiller jeg her illustrative modeller for hvert nodalpunkt: 
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De diskursive strategier 

Næstsidste trin i Andersens analysestrategi er at vise, om regeringen benytter ækvivalensstrategi 

eller differensstrategi. 

Idet jeg har fremanalyseret mange betydningselementer på de fem fremanalyserede artikulations-

kæder, vil jeg argumentere for, at regeringen benytter sig af den ækvivalente strategi. Regeringens 

artikulation interesserer sig i høj grad for at definere, alt det som skal være erhvervslivets samfunds-

ansvar i Klimapartnerskaberne. I det ovennævnte er der dog enkelte steder, hvor regeringen kom-

munikerer et konstitutivt ydre ved at artikulere, hvad samfundsansvar ikke er. Det er fx. Ikke sam-

fundsansvarligt at lade markedet skabe efterspørgslen, det er heller ikke samfundsansvarligt at 

komme med klimaløsninger, der øger uligheden i Danmark, svækker den danske velfærd, skaber 

jobs uden for Danmark, og det er ej heller samfundsansvarligt at træffe usolidariske beslutninger. 

Men idet betydningselementerne i højere grad knytter an til, hvad der ér samfundsansvarligt, kon-

kluderer jeg, at regeringen benytter sig af den ækvivalente strategi ved at forme, hvad samfundsan-

svar er i højere grad end de artikulerer, hvad samfundsansvar ikke er. 

Sammenfatning af det diskursive terræn (delkonklusion) 

Jeg er nu blevet i stand til at svare på undersøgelsesspørgsmålet:  

Hvordan søges erhvervslivets selvstyring formet i regeringens tilskrivning af samfundsansvar til er-

hvervslivet med implementeringen af Klimapartnerskaberne?  

Jeg kan først og fremmest udlede af hegemonianalysen, at regeringen søger at tilskrive mening til 

erhvervslivets samfundsansvar ud fra fem distinkte diskursive positioner, der kæmper om at fiksere 

mening til erhvervslivets samfundsansvar. Positionerne der kæmper om at hegemonisere feltet er: 

Eksporteventyr, Vindernation, Innovation, Den danske model og Velfærd.  

Analysen har vist, at samfundsansvar formes forskelligt alt efter hvilke samfundsmæssige helheder 

regeringerne konstruerer. For hvor erhvervslivet i nodalpunktet ‘Velfærd’ tilskrives socialt samfunds-

ansvar, solidaritet og social lighed, artikuleres samfundsansvar i nodalpunktet ‘Den danske model’ 

som det at være en ligeværdig, politisk partner i regeringens klimapolitik. Samfundsansvar artikule-

res igen som noget mere og andet i nodalpunktet ‘Eksporteventyr’, hvor erhvervslivets samfundsan-

svar konstrueres i en global helhed hvor erhvervslivet skal påtage sig lederansvar ved at agere am-

bitiøse, skabe markedet, sikre markedsandele, indgå i global konkurrence og sikre Danmark en styr-

keposition på det globale marked. Erhvervslivets samfundsansvar skifter betydning i nodalpunktet 
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‘Innovation’, hvor det artikuleres, at erhvervslivet skal være en politisk partner ved at levere løsninger 

verden efterspørger, at indgå i netværk og samarbejde for i samspil at finde frem til innovative løs-

ninger og udforske markedspotentialet. Erhvervslivets samfundsansvar formes i nodalpunktet ‘Vin-

dernation’, som et ansvar for at sikre, at Danmark bliver et fyrtårn og et klimaland ved at opnå inter-

national respekt for at udvise globalt lederskab.  

Pointen her er, at erhvervslivets samfundsansvar formes forskelligt i de fem fremanalyserede temaer 

og nodalpunkter, fordi momenterne tilskriver forskellig mening alt efter hvilke betydningselementer, 

der knytter dem sammen til momenter og alt efter hvilken samfundsmæssig helhed regeringen kon-

struerer samfundsansvar ud fra.  

Jeg har dermed påvist, at alt efter hvilken diskurs, der søger at vinde kampen om at hegemonisere 

erhvervslivets samfundsansvar, ændres betydningen af nodalpunktet ‘erhvervslivets samfundsan-

svar’ sig, og det bliver dermed overfyldt af mening. Som diskursteorien netop hævder, er der ikke 

nogen betydninger, der ligger endegyldigt fast, hvilket også viser sig at være tilfældet her, ved de 

fremanalyserede diskursive positioner. Det er endnu for tidligt at vurdere, om regeringens forsøg på 

at reartikulere samfundsansvar stabilisere sig i diskursen og på den måde vinder hegemoni.   

Jeg kan ydermere konkludere, at meningsfikseringen sker gennem en ækvivalent strategi, idet re-

geringen skaber kæder af betydningselementer, som fikserer mening til erhvervslivets samfundsan-

svar. Det konstitutive ydre sættes ved det usolidariske erhvervsliv, der ikke træder ind i det fælles-

skabet, regeringen prøver at skabe, for at bidrage til at finde frem til de fælles klimaløsninger. Netop 

fordi regeringen skaber et stærkt ‘vi’, bliver det konstitutive ydre ‘dem’, der er i et antagonistisk for-

hold til ‘vi’. De to kan ikke sameksistere i diskursen, som regeringen kæmper om at definere.  

Jeg har kortlagt det diskursive terræn i de ovenstående modeller. Modellerne viser, at erhvervslivets 

samfundsansvar er et komplekst felt, og at regeringen, konstruere samfundsansvar på flere måder 

afhængigt af de diskursive positioner, der træder frem og former samfundsansvar.   

I den følgende analyse vil jeg ved hjælp af Foucaults begreb om styring af selvstyring fremanalysere 

de forskellige subjektpositioner regeringen tilbyder, og dermed vise hvordan regeringen styrer er-

hvervslivet til at styre sig selv mod at være et samfundsansvarligt erhvervsliv.  
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Analyse 2 - Styringsanalyse og subjektivering af erhvervslivet 

I den hegemoniske analyse fremanalyserede jeg, hvilke diskurser, der kæmper om at meningstil-

skrive erhvervslivets samfundsansvar. Jeg vil derfor nu udvide mit analytiske blik med Foucaults 

begreb om styring af selvstyring. De fem fremanalyserede diskursive positioner bliver i denne ana-

lysedel konstrueret som genstand, så jeg derudfra kan fremanalysere, hvordan regeringen subjekti-

verer erhvervslivet. Jeg vil fremanalysere hvilke subjektpositioner regeringens diskurser former, og 

hvilken gyldig social handlen regeringen former og søger at fremelske som erhvervslivet samfunds-

ansvar, samt hvordan subjektiveringerne skaber nye mulighedsbetingelser for styring der skabes 

med Klimapartnerskaberne.  

I denne analyse vil jeg besvare underspørgsmålet: Hvordan søges erhvervslivets selvstyring formet 

i regeringens tilskrivning af samfundsansvar til erhvervslivet? 

Regeringen søger at forme og vejlede erhvervslivets selvbeskrivelse og identitet ved at tilbyde sub-

jektpositioner til et samfundsansvarligt erhvervsliv gennem fem diskursive positioner. 

I diskursen ‘Eksporteventyr’ søger regeringen at fremelske et erhvervsliv, der kan gå forrest og 

levere grønne løsninger, som resten af verden har brug for. Regeringen søger i denne diskurs at 

subjektivere erhvervslivet til at være et erhvervsliv, der skaber markedet og det næste eksporteven-

tyr for Danmark og på den måde udvise samfundsansvar, ved at fremelske et selvstændigt hand-

lende erhvervsliv. Det markedsskabende erhvervsliv udviser altså her samfundsansvar ved at styre 

sig selv i diskursen som et selvstændigt handlende erhvervsliv, der kan skabe markedet, sikre mar-

kedsandele og udvise samfundsansvar ved at levere bæredygtige løsninger og herved sikre Dan-

mark en styrkeposition på markedet for klimaløsninger. Hvordan eksporteventyret præcis skal ud-

formes, bliver ikke fastlagt i diskursen, fordi diskursen netop fremelsker et selvstændigt erhvervsliv, 

og derfor må erhvervslivet selv afsøge potentialet af det samfundsansvar, som de må udvise. 

 

I diskursen ‘Vindernation’ subjektiveres erhvervslivet til at være et repræsenterende erhvervsliv for 

helheden, ved at fremelske et erhvervsliv, der er en del af en stærk, dansk tradition om kollektive 
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løsninger på kollektive problemer. Diskursen former et erhvervsliv, der er mere end blot en virksom-

hed, fordi regeringen her fremelsker et erhvervsliv, der kan gøre Danmark til fyrtårn, som leverer 

klimaløsninger og udviser globalt lederskab. Diskursen søger at styre erhvervslivet til at styre sig 

selv mod at gøre Danmark til foregangsland, og erhvervslivet subjektiveres derfor til at identificere 

og styre sin selvrepræsentation af det danske samfund og den danske samfundsmodel, hvor virk-

somheder viser samfundssind og indgår i Klimapartnerskaberne, for på den måde at bidrage til at 

Danmark høster international respekt for sit globale lederskab. Her subjektiveres erhvervslivet til at 

styre sig selv ved at til at påtage sig lederskab og repræsentere den vindernation, de er en del af og 

selv skal skabe. Erhvervslivet subjektiveres til at agere på vegne af nationen og repræsentere Dan-

mark. Derfor fremelskes det i diskursen, at erhvervslivet skal se sig selv på det globale marked 

samtidig med, at erhvervslivet skal koble sig på og være en del af den danske nation og skæbne-

fællesskabet, klimaland. Diskursen tilbyder subjektpositionen et ledende erhvervsliv, der skal gå for-

rest og vise, hvordan man løser klimaudfordringerne på den danske måde, ved at repræsentere 

Danmark, for at kunne agere et samfundsansvarligt erhvervsliv.  

 

I diskursen ‘Innovation’ frembringes en subjektivering, hvor erhvervslivet skal udvise samfundsan-

svar ved at agere netværksskabende, samarbejdsvillige og løsningsorienterede ved at indgå i Kli-

mapartnerskaberne. Diskursen fremelsker et erhvervsliv, der kan udvikle løsninger, der skaber ar-

bejdspladser i Danmark og løsninger, der samtidig er så gode, at de kan sikre, at Danmark opnår 

international respekt. Helheden bliver dannet om det at agere kreativt og i samarbejde med andre 

brancher og netværk af relevante offentlige og private parter, og derfor fremelskes et erhvervsliv, 

der er innovative og samskabende i forhold til at konkurrere på det globale marked. Her søger rege-

ringen i diskursen at subjektivere erhvervslivet til konstant at kunne udforske potentialer i netværk 

og samarbejde, derfor former diskursen kvaliteter, så erhvervslivet subjektiveres til at være det sam-

skabende erhvervsliv, der øger sin styrkeposition og høje konkurrenceevne gennem et innovativt 

samarbejde med andre. Derfor styres erhvervslivet i diskursen til at agere agile og hele tiden kunne 

se potentialet i at samarbejde frem for at agere på egen hånd. Erhvervslivet subjektiveres til at agere 

samfundsansvarlige ved netop at være co-creaters frem for solo-creaters, for at levere løsninger 

skabt i fællesskab og som gør det muligt for Danmark at udnytte markedspotentialet. 
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Den fjerde subjektposition, der tilbydes i regeringens artikulation af erhvervslivets samfundsansvar, 

er i diskursen ‘Den danske model’, hvor erhvervslivet subjektiveres til at være et spilbart subjekt, 

der hele tiden skal agere åben som politisk partner i at finde frem til klimaløsningerne, og dermed 

søger regeringen at fremelske det politiske, ansvarlige erhvervsliv. Dette gør, at erhvervslivet må 

agere åbne overfor fællesskabet, fordi de er afhængige af hinanden, både i at skabe politik sammen 

men også fælles om at kvalificere de politiske mål og rammebetingelser, der opstilles, fordi erhvervs-

livet konstrueres til at være politisk partnere med regeringen. For at erhvervslivet kan styre sig selv 

mod at være samfundsansvarlige, må erhvervslivet agere agile og nytænkende og skabe de kollek-

tive løsninger i partnerskaber mellem offentlige og private institutioner. Erhvervslivet styres til at styre 

sig selv mod at være et politik-skabende erhvervsliv, fordi politisk samarbejde gøres til nøglen til at 

indfri regeringens mål. Derfor former regeringen et erhvervsliv, der hele tiden skal agere fleksible og 

flydende, fordi de subjektiveres til konstant at agerer åbne overfor fælles processer og samarbejde. 

Erhvervslivet subjektiveres ydermere til at kunne styre sig selv i et åbent beslutningsforum som er 

præget af inddragelse og erfaringsudvekslinger, hvilket gør, at erhvervslivet skal være i stand til at 

kunne styre sig selv i åbne processer med flere hensyn. Her fremelskes et erhvervsliv, der indgår i 

partnerskaber for at indgå kollektive aftaler ved at knytte sig an til at indgå i dialog gennem branche-

organisationer. Derved subjektiveres erhvervslivet til at være et politik-skabende erhvervsliv, der 

lader sig forpligte i en ny konstellation med staten. Regeringen fremelsker i diskursen kompromisser 

og gensidige forpligtelser i netværk og partnerskaber, fordi det netop er ‘den danske model’. Diskur-

sen søger dermed at forme en ny udgave af samarbejde, der ikke blot er en konsultation, men det 

er i stedet et direkte partnerskaber mellem brancher og de politiske beslutningstagere. 

  



Rikke Busk Folkmann – 30337          Afhandling september 2020 

Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse 

 

48 
 

I den sidste fremanalyseret diskurs ‘Velfærd’ subjektiverer den diskursive position erhvervslivet som 

et solidarisk erhvervsliv, der udfører en klimakamp på både Danmarks og verdens vegne ud fra en 

opfattelse af, at klimakampen ikke må ske på bekostning af øget ulighed. Her fremelsker diskursen 

et erhvervsliv, der påtager sig rollen som et socialt ansvarligt handlende subjekt, der tager ansvar 

for samfundet ved at udvise samfundssind, sikre velstand og velfærd i kampen om at finde klimaløs-

ningerne. Derfor subjektiveres erhvervslivet her til at lade sig styre efter solidaritetsskabende klima-

løsninger. Erhvervslivet tilskrives kvaliteter som solidarisk, bæredygtige og socialt ansvarligt, fordi 

erhvervslivet må agere solidariske og sikre velfærdssamfundets standarder, ikke forringes for at ud-

vise samfundsansvar. Regeringens søger her at skabe en diskurs, der fremelsker et velfærdsorien-

teret erhvervsliv, hvor erhvervslivet styres til at styre sig selv gennem en subjektposition, hvor er-

hvervslivet påtager sig ansvaret for at modvirke øget social ulighed og herved sikre det danske vel-

færdssamfund, for ikke at blive betragtet som et erhvervsliv, der er uansvarligt og som ikke ønske at 

bidrage til velfærd og social lighed i Danmark. Diskursen former dermed også et erhvervsliv, hvis 

samfundsansvar indebærer et ansvar for samfundsudvikling. Erhvervslivet subjektiveres til at være 

et socialt ansvarligt erhvervsliv i forhold til velfærdssamfundet og ikke i lige så høj grad til at være et 

markedsoptimerende erhvervsliv, fordi diskursen fremelsker et erhvervsliv, der agerer socialt an-

svarlige for hele samfundet og ikke blot for sine aktionærer og andre stakeholders. På den måde 

søger diskursen at forme et erhvervsliv, der i højere grad er en del af en større, solidarisk samfunds-

helhed. 

  

Regeringen tilbyder fem forskellige subjektpositioner, som erhvervslivet kan subjektiveres i, og der-

med styres til at selvstyre via de opstillede idealer regeringen artikulerer samfundsansvar som via 

de ovennævnte diskursive positioner. Fælles for subjektpositionerne er, at regeringen styrer på selv-

forholdet til, at erhvervslivet selv påtager sig ansvaret for, at Danmark er globalt konkurrencedygtige, 

at Danmark er et foregangsland på klimadagsordenen, at erhvervslivet er innovative og kan levere 

nye løsninger i fællesskab, at erhvervslivet agerer politisk partner, der kan sikre, at Danmark (og 

verden) bliver CO2-neutrale, og sidst men ikke mindst, at erhvervslivet påtager sig ansvaret for at 

bidrage til og sikre, at den grønne omstilling ikke øger uligheden i Danmark og har negative effekter 

på den unikke, stærke samfundsmodel, vi har i Danmark.  Det er netop her, jeg kan påvise, at 
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magten er produktiv, idet diskurserne søger at fremelske, opdyrke og stimulere bestemte selvbeskri-

velser, identiteter og handlinger i erhvervslivet.  

Dette skaber styringsparadokser, fordi erhvervslivet forventes at indskrive sig i alle subjektpositio-

nerne, og der opstår dermed spændinger mellem disse positioner og deres kvaliteter. For selvom 

der for eksempel kan ske koblinger mellem det at være et markedsskabende erhvervsliv og et inno-

vativt erhvervsliv, så behøver erhvervslivet ikke at agere socialt ansvarlig for netop at være et mar-

kedsskabende og innovativt erhvervsliv.  

Et andet styringsparadoks, der træder frem, er at erhvervslivet både konstrueres som styringsobjekt 

og styringssubjekt. Erhvervslivet som et styringssubjekt har frie valg om hvordan erhvervslivet vil 

subjektivere sig selv, men på den anden side konstrueres erhvervslivet også som et styringsobjekt, 

der styres i en potentialiserende styringsform, hvor styringsgrænsen er erhvervslivets egne evner til 

at opløse strukturer og indgå i partnerskaberne, for at genopfinde sit potentiale i samarbejder og 

netværk i partnerskaberne.  

Christian Frankel beskriver politiseringen af virksomheder, som den væsentligste udfordring i det 

danske samfund, fordi virksomheder i stigende grad både skal agere markedsaktør og samfundsak-

tør med ansvar for fremtiden, ved at deltage i, - og træffe politiske beslutninger og udforme regule-

ringer. Dette er ifølge Frankel med til at udfordre meningskampen om at definere, hvad det vil sige 

at være virksomhed. Frankel problematiserer, at der på den ene side er omverden, som gør virk-

somheder til genstand for politisering, og på den anden side politiserer virksomhederne sig selv og 

deres omgivelser (Frankel, 2004: 7).  

De formelle politiske institutioner ifølge Frankels under opbrud, fordi politiske beslut-

ningsprocesser ikke længere har hjemsted ét sted. Dette underbygger pointen om, at Klimapartner-

skaberne gør erhvervslivet til politiske samfundsaktører, der ligestilles med politiske beslutningsta-

gere, ved at skulle deltage direkte i at udforme og fastlægge de politiske rammer og beslutninger. 

Dermed bliver erhvervslivet med partnerskabskonstellationen politiseret, og får dermed en afgø-

rende rolle i at rammesætte hvordan samfundets problemer løses gennem regulering. Afslutningsvis 

pointere Frankel, at politiseringen af virksomhederne ændrer på konkurrencevilkårene, fordi virk-

somhederne nu også konkurrerer på politiske vilkår for at øge deres konkurrenceevne på markedet 

(Frankel 2004: 10). Dermed bliver det interessant at følge det fremtidige arbejde i Klimapartnerska-

berne, herunder hvordan de 13 Klimapartnerskabers rapporter med anbefalinger skal udmundes i 

sektorkøreplaner og politiker.  
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Delkonklusion på analyse to 

Jeg kan nu svare på underspørgsmålet: 

Hvordan søges erhvervslivets selvstyring formet i regeringens tilskrivning af samfundsansvar til er-

hvervslivet? 

Jeg har fremanalyseret, at regeringen tilbyder fem subjektpositioner til erhvervslivet, og at regerin-

gen derved søger at forme erhvervslivets samfundsansvar ved at styre erhvervslivet til at styre sig 

selv gennem den hegemoniske kamp om at meningstilskrive erhvervslivets samfundsansvar.  

Styringen institutionaliseres på forskellige måder ved at fremelske kvaliteter i erhvervslivet, der både 

skal agere solidariske, sikre velstand og velfærd i Danmark, agere politisk samarbejdspartner med 

regeringen samtidig med at erhvervslivet skal være innovative og sikre markedsandele, så den dan-

ske eksport stiger, hvilket igen skal sikre job og velfærd. Fælles for de fremanalyserede subjektpo-

sitioner er, at de alle fremelsker et erhvervsliv, der agerer samfundsansvarlige. Men analysen viser 

også, at diskurserne kæmper om at definere erhvervslivets samfundsansvar ved at opstille forskel-

lige idealistiske subjektpositioner som erhvervslivet kan subjektiveres i for at agere samfundsansvar-

lige. Det er netop her, jeg har påvist, at magten er produktiv, idet regeringen søger at fremelske, 

opdyrke og stimulerer bestemte evner og egenskaber hos erhvervslivet for at sikre, at Klimapartner-

skaberne lykkedes og at regeringen når sine klimamål. Jeg iagttager dermed også en gensidig af-

hængighed i styringsrelationen, fordi regeringens artikulation centres omkring samarbejde og fæl-

lesskab, fordi regeringen med Klimapartnerskaberne søger at genopfinde det danske skæbnefæl-

lesskab ved at koble erhvervslivets samfundsansvar til en national, dansk kontekst, samtidig med at 

erhvervslivet subjektiveres til at være et ledende subjekt på det globale marked. 

Jeg kan dermed konkludere, at hegemoniseringen af erhvervslivets samfundsansvar ud fra styrings-

analysen, kan iagttages som subjektiveringsprocesser, hvor erhvervslivet styres til at selvstyre, ud 

fra regeringens fremelskede kvaliteter som samfundsansvar. I diskurserne ligger en konstant opfor-

dring til erhvervslivet om at afsøge nye måder, hvorpå erhvervslivet kan agere samfundsansvarlige. 

På den måde gøres magten produktiv, hvilket er altafgørende for at regeringen lykkedes med Kli-

mapartnerskaberne.  

Nedenfor er det illustreret, hvordan de fem nodalpunkter former de fem subjektpositioner. 
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Overgang fra analyserne til diskussion 

Mit analytiske blik har indtil nu haft Klimapartnerskaberne i sin helhed som genstand. Jeg vil nu tage 

fat på én af de 13 partnerskaber nemlig Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark, og herunder tage 

fat i Danske Rederier, som er en af de organisationer, der er blevet tilknyttet Klimapartnerskaberne 

for Det Blå Danmark. Konstruktionen af Det Blå Danmark i Klimapartnerskaberne er en sammen-

slutning af organisationer, der ikke tidligere er blevet sat sammen i den organisatoriske konstellation, 

som det er tilfældet her.  

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Danske Rederier og deres strategi Ahead of the Curve 2018-

2021 for at diskutere, hvordan Danske Rederier før Klimapartnerskaberne knyttede an til klimapolitik, 

herunder hvordan de tilskriver sig selv og ansvar, for at kunne belyse og diskutere, hvorvidt Danske 

Rederier knytter an og forholder sig til de fremanalyserede subjektpositioner fra analyse to.  

 

Jeg har opstille to kriterier for at kunne dømme, hvorvidt Danske Rederier knytter an til subjektposi-

tionerne eller ej. Det første kriterie er, hvorvidt Danske Rederier knytter an til en dansk kontekst eller 

ej. Det andet kriterie for anknytning er, hvorvidt Danske Rederier knytter an til de fremanalyserede 

kvaliteter, tilknyttet hver subjektposition. Dvs. jeg dømmer anknytning, hvis Danske Rederier i højere 

grad knytter an til en eller flere subjektpositioner, hvis de konstruerer deres ansvar i en dansk kon-

tekst, og hvis de samtidig knytter an til de fremanalysered kvaliteter fra analyse to. Årsagen til disse 

kriterier er, at regeringen, som tidligere fremanalyseret, vil løse klimaudfordringerne på den danske 

måde, ved at konstruere en ny fælles forståelse af skæbnefællesskabet, samtidig med at regerin-

gens klimapolitik tilskriver erhvervslivet et større generelt samfundsansvar end tidligere.  

 

Jf. Vallentins dobbltetbetydning af politisering, vil diskussionen have blik for den anden side af dob-

beltbegrebet, nemlig hvordan private virksomheder selv tager del i at tilskrive sig selv samfundsan-

svar. Her vil jeg derfor diskutere, hvordan Danske Rederier gennem deres strategi Ahead of the 

curve 2018-2021 påtager sig samfundsansvar, og dermed underbygge Vallentins pointe ved på én 

gang at tilskrive sig selv samfundsansvar samtidig med at Klimapartnerskaberne tilskriver samfunds-

ansvar til erhvervslivet og dermed også til Danske Rederier som del af Klimapartnerskabet for Det 

Blå Danmark. Jeg vil nu diskutere, hvordan Danske Rederier sætter sit ansvar på spil i kommunika-

tionen. 
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Diskussion 
 

Danske rederier opererer på et internationalt marked, hvor langt størstedelen af deres aktiviteter 

foregår uden for danske grænser. Derfor foregår en del af det politiske arbejde også uden for Dan-

marks grænser, blandt andet i den Internationale Maritime Organisation, IMO, hvor klimareguleringer 

mm. diskuteres og retningslinjer og reguleringer for den internationale maritime branche forhandles, 

påvirkes og udstedes. Danske Rederier er med andre ord knyttet til en lang række internationale 

organisationer og netværk (Danske Rederier 1,2,). Men med Klimapartnerskaberne skal Danske 

Rederier i højere grad end tidligere knytte an til et nyt nationalt fællesskab, hvor deres rolle som 

erhvervsorganisation formes på en ny måde med nye krav til, hvordan de skal agere for at være en 

samfundsansvarlig organisation.  

 

I Danske Rederiers fireårige strategi Ahead of the curve 2018-2021 opstiller Danske Rederier fem 

temaer, hvor der til hvert tema er opstillet målbare ‘targets’, som skal indfries inden udgangen af 

2021. Shipping er som nævnt et globalt eksporterhverv hvilket strategien bærer præg af. Selvom det 

danske flag er verdens femte største målt på opereret tonnage (Danske Rederier, 2), foregår langt 

størstedelen af rederiernes aktiviteter uden for de danske grænser. 

 

“Danish Shipping ensures its members’ international competitiveness by developing 

the best framework conditions and by serving as an influential voice for the Danish shipping industry 

nationally and internationally.” (Ahead of the curve, 2018). 

 

I citatet ses det, hvordan Danske Rederier knytter an til både en national og international kontekst 

ved at tilskriver sig selv ansvar for, at den danske shippingbranche har gode konkurrencevilkår til at 

kunne agere på det globale marked. For at kunne opfylde sit ansvar overfor medlemmerne tilskriver 

Danske Rederier sig selv en position, som den forhandlende stemmen for medlemmerne, der kan 

sikre de bedste rammer og forudsætninger for medlemmerne både nationalt og internationalt.  

 

“Danish Shipping takes concrete initiatives to contribute to an ambitious CO2-reduction strat-

egy in the IMO, in order for the shipping industry to deliver its equal share in line with the Paris 

Agreement. This entails short, medium and long-term measures and time-dependent targets.” 

(Ahead of the curve, 2018).  

 

I citatet iagttager Danske Rederier vigtigheden af, at Danske Rederier deltager i en international 

kontekst i IMO, for at udvikle branchen klimapolitiske bidrag. Men selvom Danske Rederier 
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konstruerer sit ansvar for både at sikre rammevilkår for der gør branchen konkurrencedygtige i nati-

onal og international kontekst, og sikre at branchen tager et skridt i en mere klimavenlig retning, 

knytter Danske Rederier ikke an til subjektpositionen ‘Det markedsskabende subjekt’, fordi de i stra-

tegien ikke knytter nye markedsmuligheder eller konkurrencefordele til løsningen af klimaudfordrin-

gerne. Dette underbygges i citatet her, hvor Danske Rederier tilskriver sig ansvar for:  

 

“The strategy aims to consolidate the framework conditions for Danish shipping companies 

to allow for future growth.” (Ahead of the curve). 

 

I citatet italesætter Danske Rederier vigtigheden af, at rederierne i Danmark har rammebetingelser 

der muliggør fremtidig vækst. Men Danske Rederier knytter ikke fremtidig vækst an i forhold til kli-

maudfordringerne, som netop er ønsket fra regeringens side nemlig at vækst forudsættes af de 

grønne løsninger danske virksomheder skaber og eksporterer til resten af verden. I stedet for at 

iagttage markedsskabende potentiale for den danske shipping branche ud fra et klimapolitisk syn, 

hvor danske rederier skaber et grønt shippingmarked, så sætter Danske Rederier i stedet sig selv 

på spil ved at gå forrest og sikre, at rammebetingelserne tillader vækst. Så selvom Danske Rederier 

konstruerer sig selv som en vigtig spiller og stemme for de danske rederier på det internationale 

marked, knytter Danske Rederier ikke an til subjektpositionen ‘Det markedsskabende subjekt’, idet 

Danske Rederier ikke har opstillet strategiske visioner for, hvordan rederierne i Danmark skal skabe 

det næste grønne eksporteventyr for shippingbranchen.   

 

Kigger man videre på subjektpositionen ‘Det ledende subjekt’ knytter Danske Rederier ikke an til 

subjektpositionen, idet de tilskriver sig selv ansvaret for at sikre, at rederierne har gode konkurren-

cevilkår både nationalt og internationalt, og altså ikke ansvaret for at hele Danmark bliver en ‘vinder-

nation’. Danske Rederier påtager sig først og fremmest ikke ansvaret for det danske skæbnefælles-

skab. Danske Rederier konstruerer en anden helhed hvor de tilskriver sig selv i, nemlig shipping-

branchen som helhed, hvor ud fra Danske Rederier konstruerer sit ansvar for den danske shipping 

branche, og ikke for det danske samfund. Derved knytter Danske Rederier ikke an, idet de går forrest 

og påtage sig ansvaret for rederiernes konkurrencedygtighed og ikke hele Danmarks konkurrence-

dygtighed, for hvor Klimapartnerskaberne skaber en helhed om hele Danmark, skaber Danske Re-

derier en helhed om deres medlemmer. Danske Rederier iagttager derved ikke rederibranchens rolle 

som et nationalt anliggende i deres strategi, ej heller som en branche, der knytter an til en dansk, 

historisk kontekst.  
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“In a fast-moving world with an increasing political demand on the shipping industry to oper-

ate in a safe, responsible and sustainable manner, we - more than ever - need an effective global 

governing body to set out the global industry standards, rules and regulations” (Ahead of the curve, 

2018).  

 

På den anden side ses det i citatet her, at Danske Rederier ikke tilskriver sig selv ansvaret alene for 

at sikre effektive globale reguleringer og regler, det skal i stedet ske i et globalt netværk. Derved 

konstruerer Danske Rederier en position, hvor de ikke alene har ansvaret for at sikre gode globale 

konkurrencevilkår, det skal i stedet ske i et globalt netværk. I positionen tilskriver Danske Rederier 

derved ikke sig selv en ledende position i de regulatoriske netværk, fordi Danske Rederier i mindre 

grad italesætter sit ansvar for at sikre et effektivt globalt styringsorgan, og i højere grad blot udtrykker 

behovet for, at styringsorganet findes. Dermed italesætter Danske Rederier ikke sig selv som en 

organisation hvis strategi er at gå forrest for at lede den globale regulering ud fra et dansk, politisk 

perspektiv, og Danske Rederier påtage sig i strategien heller ikke en lederrolle for at repræsentere 

Danmark i de globale internationale netværk, som Danske Rederier er en del af.  

 

“Danish Shipping will in collaboration with relevant stakeholders ensure that the regulatory 

national and international framework enables maritime technological development.”  

(Ahead of the curve, 2018). 

 

Danske Rederier tilskriver i citatet samarbejde med relevante stakeholderes som nødvendigt, for at 

sikre reguleringer og rammebetingelser, der gør det nemmere at udvikle løsninger. I citatet tilskriver 

Danske Rederier sig selv ansvaret for at række ud til relevante stakeholdere for at samarbejde, 

modsat Klimapartnerskaberne, hvor regeringen har konstrueret og sammensat partnerskaberne i 

nye branchekonstelationer. På den måde tager Danske Rederier ansvaret for at skabe netværk og 

samarbejde både nationalt og internationalt. Men med Klimapartnerskaberne knytter regeringen 

samarbejde og fællesskaber an til en dansk kontekst, modsat Danske Rederier, der både knytter an 

til en dansk og international kontekst.  

 

“Danish Shipping develops a comprehensive maritime research policy with the aim to in-

crease the public funding of maritime research and innovation projects in both Denmark and the EU.” 

(Ahead of the curve, 2018).  

 

I citatet italesætter Danske Rederier sig ansvar for at sikre markant mere maritim forskning ved at 

sikre funding både både nationalt og i EU. Men selvom Danske Rederier påtager sig ansvar for at 
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sikre midler, så branchen kan igangsætte innovative projekter, så knyttes forudsættes forskning og 

innovation ikke af fællesskab og samarbejde på tværs af brancher og organisationer, det forudsæt-

tes i stedet af økonomiske midler. Dermed iagttager Danske Rederier ikke andre brancher som en 

ressource i udviklingsfasen, men i stedet blot som økonomiske ressourcer.  

 

Derfor kan jeg ikke dømme anknytning til ‘det innovative co-creating subjekt’, fordi Danske Rederier 

tilskriver sig ansvar for at sikre udvikling i maritime innovative løsninger ud fra et økonomisk per-

spektiv, og ikke ud fra et samskabende potentialiserende fællesskab. 

 

I Danske Rederiers strategi træder ansvaret for at sikre danske jobs og sikre at der i fremtiden er 

kvalificeret arbejdskraft i branchen, så branchen på den måde sikre at kompetencerne i branchen 

udvikles og at der netop er kvalificeret arbejdskraft også i fremtiden:  

“Due to our commitment to the employment of Danish citizens and to ensure a supply of 

qualified employees at sea and onshore, the shipping industry should actively take part in the training 

of new generations of maritime professionals.“ (Ahead of the curve, 2018). 

I citatet beskriver Danske Rederier deres ansvar i en både social og velfærdsorienteret. Ved at til-

skrive sig selv ansvaret for at sikre kvalificeret arbejdskraft både på land og på søen, tilskriver Dan-

ske Rederier deres ansvar, som et ansvar for at sikre den danske velfærd, ved at sikre fremtidige 

arbejdspladser, sikre den samfundsmæssige udvikling det kræver at træne og udvikle nye generati-

oner af professionelle maritime ansatte. Ansvaret uddybes I citatet her:  

“The shipping industry has the potential for future growth and qualified employees are crucial 

in order to maintain shipping operations in and out of Denmark. In addition to qualified Danish na-

tionals, Danish Shipping must ensure access to and quality of foreign crew and officers to stay com-

petitive.” (Ahead of the curve, 2018). 

Hvor subjektpositionen ’Det socialt ansvarlige subjekt’ søger at fremelske et erhvervsliv, der i højere 

grad er en del af en større samfundshelhed ved at agerer socialt ansvarlige for hele det danske 

samfund og ikke blot inden for egen banehalvdel, så tilskriver Danske Rederier netop sig selv an-

svaret for at være socialt ansvarlige i branchen ikke hele det danske samfund. Selvom der kan ar-

gumenteres for, at det at sikre jobs i én branche, vil gavne hele det danske velfærdssamfund, døm-

mer jeg, at Danske Rederier ikke knytter an til subjektpositionen ’Det socialt ansvarlige subjekt’, fordi 

Danske Rederier ikke opstiller en forudsætning om, at branchen udvikling ikke må ske på baggrund 

af øget ulighed eller på baggrund af usolidariske beslutninger. 
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Danske Rederier konstruerer deres samfundsansvar i forhold til shippingbranchen, ved at være en 

organisation, der sikre at rederierne har adgang til kvalificeret arbejdskraft til søs, der ikke nødven-

digvis udgør at den arbejdskraft samtidig er dansk.  

 

I Danske Rederiers strategi konstrueres ansvar som noget andet ud fra andre præmisser, end rege-

ringen tilskriver med Klimapartnerskaberne. For hvor regeringen konstruerer ’det politik-skabende 

subjekt’, som et erhvervsliv, der agerer politisk partner med regeringen, konstruerer Danske Rede-

rier deres rolle, og dermed deres ansvar, som en organisation, der i langt højere grad agerer sam-

arbejdsvillig og fleksibel i en international kontekst, i andre politiske og institutionelle sammenhæn-

gen (f.eks. IMO), end dem regeringen med Klimapartnerskaberne knytter an til. Danske Rederier 

knytter i langt mindre grad an til den helhed, regeringen søger at skabe omkring det danske skæb-

nefællesskab, fordi Danske Rederiers strategi knytter an til en globaliseret helhed, idet Danske Re-

derier har udformet en strategi, der i det store hele søger at positionerer Danske Rederier stærkere 

på et internationalt marked, end på det danske marked og i det danske skæbnefællesskab. 

 

Danske Rederier bliver i diskussionen et eksempel på, hvordan en branche i Danmark konstruerer 

sit samfundsansvar på en anden måde, fordi Danske Rederier som brancheorganisation kommuni-

kerer ud fra en anden samfundsmæssig præmis. Danske Rederier træder derfor ikke ind i de positi-

oner, som Klimapartnerskaberne tilbyder, hvor regeringen forsøger at ligestille erhvervsliv og den 

statslige funktion. I den konstellation bliver Danske Rederiers rolle ikke blot at agere brancheorga-

nisation, der skal lette de regulatoriske byrder for shippingbranchen. Men fordi Klimapartnerska-

berne politiserer erhvervslivet, ved at forsøge at gøre erhvervslivet til en politisk samfundsaktør, 

kæmpes der dermed om at skabe en hegemonisk diskurs omkring erhvervslivets samfundsansvar.  

 

Den internationale verden og organisationer Danske Rederier knytter an til, viser netop at der opstår 

spændinger, fordi Danske Rederier iagttager at de kan gøre en forskel for branchen i en international 

kontekst, ved at tilskrive sig selv ansvar, der skal lette internationale reguleringer for Danske Rede-

riers medlemmer. Danske Rederiers strategi indskriver sig mindre i nationen Danmark, fordi Danske 

Rederier iagttager en anden politisk omverden, end den, regeringen forsøger at skabe med Klima-

partnerskaberne. 
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Hyperansvar 
 

Jeg har gennem analyserne og diskussionen ind til nu vist, hvordan samfundsansvar kan forstås 

forskelligt, alt efter hvilke diskursive positioner der kæmper om at tilskrive erhvervslivet samfunds-

ansvar, og alt efter hvilken politisk helheder der konstrueres.  

 

Diskussionen har indtil nu underbygget pointen om, at samfundsansvar er en flydende betegner, og 

at der er en hegemonisk kamp mellem Danske Rederier og Klimapartnerskaberne om at definere 

hvad samfundsansvar er. Der er altså uoverensstemmelse mellem hvad Danske Rederier iagttager 

som deres ansvar og hvad regeringen med Klimapartnerskaberne søger at tilskrive ansvar som. 

 

Afslutningsvis vil jeg nu diskutere ansvarets form ved at inddrage Hanne Knudsen og Niels Åker-

strøm Andersens artikel ‘Hyperansvar: når personligt ansvar gøres til genstand for styring’. I artiklen 

argumenterer Knudsen og Andersen for, at der er opstået en forskydning i måden ansvar tildeles, 

fordi ansvar ikke længere blot handler om at leve op til regler eller følge råd, det handler i lige så høj 

grad om at reflektere over sit eget potentiale for at agere ansvarlig. Denne forskydning kalder Knud-

sen og Andersen for hyperansvar, hvor ansvar handler om, “at deltage i offentlige refleksioner over 

sit potentielle ansvar.” (Knudsen og Andersen, 2013: 65). Helt præcis betegnes hyperansvar i artik-

len som “(...) markere den særlige følsomhed, som søges opnået, når ansvar så at sige “går anden 

orden” i en konstant undersøgelse af sin egen potentialitet.” (Knudsen og Andersen, 2013: 69).  

 

Regeringen søger med Klimapartnerskaberne at udvide erhvervslivets samfundsansvar i form af at 

tilbyde flere subjektpositioner hvori erhvervslivet styres til at påtage sig samfundsansvar, samtidig 

med at erhvervslivet selv, via partnerskaberne, skal definere sit potentielle samfundsansvar. Klima-

partnerskaberne kan i denne kontekst ses som en måde, hvorpå regeringen tildeler erhvervslivet 

ansvaret for selv at definere sit eget ansvar, og det er her forskydningen af ansvar og dermed hy-

peransvaret dukker op. For regeringens mange tilskrivelser af hvad erhvervslivets samfundsansvar 

er, som jeg har fremanalyseret i analyse et, er overfladiske og mindre specifikke i hvordan ansvaret 

skal indfries. Derfor har regeringen brug for, at erhvervslivet forestiller sig alle de måder, hvorpå de 

kan påtage sig ansvar for, ikke bare at Danmark lykkedes med den grønne omstilling, men at Dan-

mark bliver et klimaland og et fyrtårn for den grønne omstilling, så resten af verden bliver en del af 

det grønne marked, som Danmark og dansk erhvervsliv har skabt, uden at gå på kompromis med 

den danske velfærdsmodel og uden at skabe øget ulighed.  
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Regeringen opstiller ikke regler, krav og lovmæssige rammer til, hvordan Klimapartnerskaberne skal 

levere, regeringen appellerer i stedet i meget høj grad til at erhvervslivet tager del i det nationale 

fællesskab ved at udvide sit ansvarsområde. Dermed insisterer regeringen på at ansvarliggøre er-

hvervslivet uden at artikulere præcise forventninger eller løsningsforslag.  

 

I artiklen argumenterer Knudsen og Andersen yderligere for, at “(...) der på den ene side siges “tag 

ansvar”, og på den anden side siges “definer selv dit ansvar”.” (Knudsen og Andersen, 2013: 73). At 

påtage sig samfundsansvar kommer dermed i lige så høj grad til at handle om, at erhvervslivet bliver 

vurderet på, i hvor høj grad erhvervslivet definerer sit eget samfundsansvar, og ikke blot om er-

hvervslivet agerer ansvarlige eller ej. Klimapartnerskaberne kan her iagttages som en partnerskabs-

aftale, hvor erhvervslivet ikke kun bliver bedt om at love, at de tager del i den grønne omstilling, de 

skal også love at love det senere. Dermed bliver erhvervslivet bedt om at agere regeringens kon-

struktive politiske partnere ved at undersøge og opsøge ansvar.  

 

Ansvarliggørelse handler altså ikke længere kun om at opfylde en pligt, det handler i højere grad om 

at potentialisere og virtualisere et ansvar. 
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Konklusion 
 

Jeg har med dette speciale søgt at besvare følgende problemformulering:  

Hvordan søger regeringen ved hjælp af klimapartnerskaberne at skabe ny meningen til erhvervsli-

vets samfundsansvar? Og hvordan skaber dette nye mulighedsbetingelser for styring? 

 

Til at besvare problemformuleringen udarbejdede jeg to undersøgelsesspørgsmål. Det første under-

søgelsesspørgsmål: Hvordan fikseres der mening om erhvervslivets samfundsansvar ud fra det dis-

kursive artikulationsfelt, der fremkommer med regeringens Klimapartnerskaber? Besvarede jeg i 

analyse et.  

Her udarbejdede jeg en hegemonianalyse med Laclaus begrebsapparat, hvor mit iagttagelsespunkt 

var det diskursive artikulationsfelt. Her fremanalyserede jeg fem diskursive positioner og dermed 

fem forskellige måder, hvor på regeringen sætter samfundsansvar på spil: Nemlig at samfundsan-

svar 1) er at sikre Danmark det næste Eksporteventyr 2) gøre Danmark til en Vindernation 3) være 

Innovative 4) Den danske model og 5) udvise Samfundssind.  

Analysen viste, at samfundsansvar blev konstrueret forskelligt alt efter hvilke samfundsmæssige 

helheder regeringen artikulerede samfundsansvar i. Der var altså forskel på samfundsansvar, når 

regeringen artikulerede i ansvar i diskursen Eksporteventyr og i diskursen Samfundssind – i Eksport-

eventyr blev helheden skabt omkring det globale marked, hvor samfundsansvar havde et økonomisk 

afset ved at erhvervslivet skulle sikre markedsandele, skabe markedet og indtage en styrkeposition. 

Modsat blev samfundshelheden i Samfundssind skabt omkring det danske velfærdssamfund, hvor 

samfundsansvaret blev at være socialt ansvarlig ved at have respekt for den unikke danske sam-

fundsmodel, være solidarisk og være samfundsansvarlig i en bred forstand.  

Den samfundsmæssige helhed blev igen ændret, når regeringen artikulerede ansvar i diskurserne 

Vindernation og Den danske model – hvor der i Vindernation blev skabt en helhed omkring det kol-

lektive ansvar, hvor samfundsansvar blev formet til at være et ansvar for hele nationen, hvor er-

hvervslivet skulle påtage sig globalt lederskab og høste international respekt for den grønne omstil-

ling ved at gøre Danmark til et klimaland og et fyrtårn for grøn omstilling. Den samfundsmæssige 

helhed i Den danske model blev konstrueret omkring et nationalt gensidigt forpligtende partnerskab 

mellem regering og erhvervsliv, hvori politiske beslutninger træffes. Her blev samfundsansvar at 

indgå i partnerskabet ved at have fællesskabet som præmis for løsningerne, og gensidigt forpligte 

sig til hinanden og stille krav til hinanden. 
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Afslutningsvis ændredes helheden igen i Innovation, hvor ansvar blev tilskrevet gennem en helhed 

omkring det kreative erhvervsliv, hvor innovative løsninger forudsættes af fællesskabet. Her æn-

drede samfundsansvaret sig atter, ved at tilskrive erhvervslivet ansvar for at levere løsninger, verden 

efterspørger, indgå åbent i netværk og samarbejder og være konstant potentialiserende i samarbej-

det med partnerskaberne.  

Ydermere viste analysen, at regeringen forsøger at genopfinde det danske skæbne-

fællesskab ved at tilskrive nyt og bredere samfundsansvar til erhvervslivet, der rækker ud over øko-

nomi og klimapolitisk, idet erhvervslivet i højere grad tilskrives ansvar for at sikre det danske vel-

færdssamfund ved at koble klimapolitik op på socialpolitiske idealer.  

På den baggrund kan det konkluderes, at samfundsansvaret ændres alt efter hvilke helheder rege-

ringen konstruerer ansvaret i. Erhvervslivet kan dermed være samfundsansvarlige på flere måder.  

Hegemonianalysen ledte mig videre til analyse 2, hvor jeg undersøgte undersøgelsesspørgsmål to: 

Hvordan søges erhvervslivets selvstyring formet i regeringens tilskrivning af samfundsansvar til er-

hvervslivet med implementeringen af Klimapartnerskaberne?  

Her udarbejdede jeg en styringsanalyse med Foucaults styringsbegreb ’styring af selvstyring’ ved at 

fremanalysere, hvordan de diskursive positioner fra hegemonianalysen åbner op for nye muligheds-

betingelser for styring.  

Styringsanalysen viste, at regeringen med Klimapartnerskaberne søger at subjektivere erhvervslivet 

ved at tilbyde og fremelske kvaliteter i fem forskellige subjektpositioner: 1) Det markedsskabende 

subjekt, hvor erhvervslivet bliver subjektiveret til skulle skabe det næste eksporteventyr i Danmark, 

ved at kunne agere i global konkurrence og til at agere selvstændige og kunne skabe et marked for 

den grønne omstilling, 2) Det ledende subjekt, hvor erhvervslivet styres til at selvstyre sig mod at 

kunne lede Danmark til at være et fyrtårn for klimaløsningerne, ved at kunne gå forrest og påtage 

sig ansvaret for nationen, og samtidig kunne repræsentere Danmark på det globale marked, 3) Det 

innovative co-creating subjekt, hvor erhvervslivet subjektiveres til at agere samarbejdsvillig, konstant 

kunne udforske potentiale og at kunne indgå i fællesskaber og netværk, 4) Det politik-skabende 

subjekt, hvor erhvervslivet styres til at styre sig selv til at agere spilbar, fleksibel og nytænkende som 

politisk samarbejdspartner med regeringen, og sidst 5) Det socialt ansvarlige subjekt, hvor erhvervs-

livet subjektiveres til at være solidariske, social ansvarlige og velfærdsorienteret.  

På baggrund af de to analyser kan jeg konkludere, at samfundsansvar bliver rejst på en ny måde 

med regeringens Klimapartnerskaber, både fordi partnerskabskonstellationen gør erhvervslivet til en 

politisk partner, og fordi regeringen tilskriver ny mening til erhvervslivets samfundsansvar, hvilket 
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gør, at samfundsansvar forstås på fem forskellige måder alt efter hvilke diskursive positioner der 

kæmper om at meningstilskrive nodalpunktet samfundsansvar, hvor erhvervslivet tilskrives ansvaret 

for nationen og ikke blot et brancheansvar.  

 

Jeg kan ydermere konkludere, at denne nye meningstilskrivelse af erhvervslivets samfundsansvar 

skaber nye mulighedsbetingelser for styring, fordi regeringen styre erhvervslivet til at styre sig selv 

gennem de fem fremanalyserede subjektpositioner. Ved at fremelske kvaliteter i erhvervslivets, op-

stiller regeringen nye mulighedsbetingelser for styring, idet erhvervslivet kan subjektiveres i fem for-

skellige subjektpositioner og dermed styres til at selvstyre ud fra forskellige samfundsansvarlige ide-

aler. Klimapartnerskaberne åbner dermed op for en ny styringsform mellem regering og erhvervsliv, 

som er baseret på en konstant afsøgning af mulighedsbetingelserne for at erhvervslivets samfunds-

ansvarlige tiltag kan potentialiseres. Denne konstante potentialisering gør, at der skabes et nyt mu-

lighedsrum med Klimapartnerskaberne for at udforske og forestille sig samfundsansvar gennem nye 

projekter, fordi der ligger en iboende ubestemthed om samfundsansvar i Klimapartnerskaberne.  

 

Med de to analyser har jeg derved besvaret min problemformulering. På baggrund af de to analyser 

vente jeg afslutningsvis blikket mod Danske Rederier, som er en del af Klimapartnerskabet for Det 

Blå Danmark. Her valgte jeg at inddrage Danske Rederiers strategi for at diskutere, hvordan sam-

fundsansvar kan forstås på forskellige måder alt efter hvilke helheder der knyttes an til. Derfor dis-

kuterede jeg først, hvorvidt Danske Rederier knytter an til de fem fremanalyserede subjektpositioner. 

Det vidste sig, at Danske Rederier ikke knytter an til nogen af subjektpositionerne, fordi Danske 

Rederier i højere grad knytter an til samfundsansvar, der konstrueres ud fra en global shipping hel-

hed, og ikke det nationale skæbnefællesskab, som regeringen forsøger at skabe med Klimapartner-

skaberne.  

 

Jeg kan på den baggrund konkludere, at erhvervslivets samfundsansvar er flydende og ubestemt, 

idet jeg ikke kan pege på én fast definition af, hvad samfundsansvar er. Samfundsansvar emergerer 

i stedet som en konstant afsøgning i skabelsen af muligheder i erhvervslivets operationer. De frem-

analyserede diskursive artikulationsfelter tilskriver ansvar til erhvervslivet til selv at afsøge og defi-

nere deres samfundsansvar, samtidig med at regeringen med Klimapartnerskaberne tilskriver er-

hvervslivet samfundsansvar.  

 

Den førnævnte ubestemthed om samfundsansvar i Klimapartnerskaberne diskuterede jeg ydermere 

ved at inddrage begrebet hyperansvar. Her viste jeg, at det potentialiserende ansvar emegeres som 

produktiv i Klimapartnerskaberne, fordi erhvervslivet konstant på den ene side skal tage ansvar og 
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på den anden side skal afsøge og definere sit potentielle samfundsansvar. Jeg har på den måde 

fremvist, at der opstår et hyperansvar i regeringens tilskrivelser af ansvar i Klimapartnerskaberne.  

 

Afslutningsvis kan jeg konkludere, at Klimapartnerskaberne konstruerer et nyt grundlag for partner-

skabsaftaler mellem stat og erhvervsliv, hvor erhvervslivet skal agere regeringens konstruktive part-

nere ved at agere samfundsansvarlige i den grønne omstilling samtidig med at erhvervslivet konstant 

skal undersøge og opsøge ansvar sit potentielle samfundsansvar.  

Specialets fremanalyserede pointer kan bruges til at belyse, hvordan samarbejde mellem regering 

og erhvervsliv bliver formet gennem Klimapartnerskaberne. Klimapartnerskaberne er i denne sam-

menhæng blot er ét eksempel på hvordan staten og erhvervslivets samarbejde sker i en ny konstel-

lation, og at samarbejdet i Klimapartnerskaberne er fyldt med kompleksitet og paradokser, fordi dis-

kurserne om ansvar, erhvervslivets rolle og samarbejde er overdeterminieret. Samtidig med at en 

politisering af virksomheder gør, at virksomhederne i højere grad kan konkurrere på politiske vilkår.  

For erhvervslivet kan specialet bruges til at vise, hvordan omverden forsøger at meningstilskrive 

deres samfundsansvar, samtidig med, at erhvervslivet skal definere sit eget potentielle samfunds-

ansvar.  

Jeg stillede i indledningen spørgsmålet: Bliver erhvervslivet med Klimapartnerskaberne en stat i sta-

ten? Efter at have konkluderet på analyserne og diskussionen, kan jeg svare: Ja, erhvervslivet kan 

blive en stat i staten, fordi erhvervslivet skal udforme deres egne politiker i et nyt nationalt politisk 

system, hvor Klimapartnerskaberne blot er én af de omverdener, hvori erhvervslivet udformer politi-

ker. Som diskussionen viste, udformer erhvervslivet – her repræsenteret af Danske Rederier - selv 

sin egen omverden ved at indskrive sig i andre netværker og forskellige internationale regulative 

sammenhænge med andre rettigheder og forpligtelser. Ved at tilskrive erhvervslivet ansvar for at 

udforme politiker, tilskrives erhvervslivet en selvstændig position i staten, der gør, at de kan agere 

på egen hånd i langt højere grad end tidligere.  

På baggrund af diskussionen og konklusionen vil jeg nu intervenere ved at komme med 2 anbefa-

linger til, hvordan Danske Rederier kan knytte bedre an til to af subjektpositionerne.  
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Intervention 
 

I dette afsnit vil jeg på baggrund af specialets konklusioner komme med anbefalinger til, hvordan det 

for Danske Rederier bliver muligt at intervenere på styringen i deres organisation gennem samfunds-

ansvarets komplekse og flydende mening. Derfor vil jeg udarbejde to konkrete forslag til hvordan 

Danske Rederiers strategi kan blive mere anknytningsmulig ved at imødekomme det politiske dis-

kursive terræn i regeringens Klimapartnerskaber.  

På baggrund af diskussionen vurderer jeg, at Danske Rederier har et uudnyttet potentiale til at knytte 

an til subjektpositionerne: Det markedsskabende subjekt og Det innovative co-creating subjekt. 

Danske Rederier som Det markedsskabende subjekt 
 

Danske Rederier kan gøre sig selv mere spilbare og dermed skabe en stærkere position i samarbej-

det med regeringen ved at knytte an til Det markedsskabende subjekt.  

Det kan Danske Rederier gøre ved at knytte markedsmuligheder og konkurrencefordele sammen 

med ambitioner om en grøn skibsfart. På den måde kan Danske Rederier både tale ind i en økono-

misk interesse der måtte være hos deres medlemmer, samtidig med at Danske Rederier sætter en 

mere ambitiøs klimapolitisk kurs for skibsfarten, og på den måde tale ind i Klimapartnerskabernes 

ambitioner. Ved at Danske Rederier indtager en position, der påtager sig ansvaret for at de grønne 

løsninger til den globale skibsfart, har et dansk aftryk, kan Danske Rederier på den måde knytte 

bedre an til regeringens ambition om at den grønne omstilling skal være det næste eksporteventyr 

for Danmark. Det kræver, at Danske Rederier former en fremtidshorisont i deres strategi, hvor de 

skriver sig mere ind i subjektpositionen, som en interesseorganisation, der vil kæmpe om at skabe 

det næste, danske eksporteventyr, ved skabe et grønt, globalt shippingmarked, der kan eksporteres 

til hele verden og på den måde indtage en styrkeposition. 

Danske Rederier som det innovative co-creating subjekt 
 

Danske Rederier kan gøre sig selv mere spilbare og dermed skabe en stærkere position i samarbej-

det med regeringen ved også at knytte an til Det innovative co-creating subjekt.  

Det kan Danske Rederier gøre ved indskrive sig selv som en organisation, der i sin strategi knytter 

mere an til, at samarbejde på tværs af netværk, brancher og interesser, er en forudsætning for in-

novative, maritime løsninger. Danske Rederier kan med fordel anskue andre brancher som en res-

source, ved i langt højere grad at forme en strategi, der anerkender, at der er et uudnyttet potentiale 
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i at udforske og tænke kreativt i andre fællesskaber end shipping, for at skabe de grønne løsninger, 

som verden efterspørger. På den måde kan Danske Rederier indtage en position som en samar-

bejdsvillig organisation, der er åben overfor nye fællesskaber og på den måde gøre sig selv mere 

samarbejdsvillig og agil i Klimapartnerskaberne.  

Danske Rederier kan med fordel træde mere frem, være mere ambitiøse ved at turde forme fremti-

den i deres strategi. Jeg iagttager to forskellige måder at konstruere ansvarets form på: I Danske 

Rederiers nuværende strategi ’Ahead of the curve’ har ansvar form som en aftale, hvor ansvarets 

form i Klimapartnerskabet mere formes som et fremtidigt ansvar, man hele tiden kan skrives i. Dan-

ske Rederiers strategi kan iagttages som en protektionist strategi, hvor de skaber en position og et 

ansvar for at beskytte shippingbranchens interesser. Men Klimapartnerskaberne åbner netop op for 

muligheden for at skrive sig ind i et skæbnefællesskab, der varetager danske interesserer i en bre-

dere forstand, herunder også shippingbranchen.  

Ved at skrive sig ind i det danske skæbnefællesskab, kan Danske Rederier positionere sig selv 

stærkere i Klimapartnerskaberne og derved gøre styringen mere produktiv.  
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