
Side 1 af 120 
 

 

 

CSR på dåse 
Et single-casestudie af Carlsbergs strategiske og kommunikative arbejde 

med CSR og dets indflydelse på forbrugernes opfattelse af Carlsberg-
brandet 

CSR in a six pack - A single case study of Carlsberg’s use of strategic CSR and CSR-communication and its impact on 
consumer perceptions of the Carlsberg-brand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander John Rasmussen:  101505 

Anton Due: 110144 

Vejleder: Jesper Sloth Møller 

Dato for aflevering: 17. maj 2021 

Speciale ved cand.merc.(kom.), Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation 

Copenhagen Business School 2021 

Antal anslag (inkl. mellemrum): 233.364 

Antal normalsider: 102,6 



Side 2 af 120 
 

Indholdsfortegnelse 

Abstract ................................................................................................................................................ 4 

Forord .................................................................................................................................................. 6 

1. Indledning ........................................................................................................................................ 7 

1.1 Problemfelt ................................................................................................................................. 8 

1.2 Problemformulering ................................................................................................................... 9 

1.3 Relevans & motivation ............................................................................................................ 10 

1.4 Afgrænsning ............................................................................................................................. 11 

1.4.1 Carlsberg ........................................................................................................................... 12 

1.5 Struktur og læsevejledning ...................................................................................................... 12 

 
2. Metode og empiri ........................................................................................................................... 15 

2.1 Videnskabsteoretisk ståsted ..................................................................................................... 15 

2.1.1 Socialkonstruktivisme ....................................................................................................... 15 

2.1.2 Realistisk position ............................................................................................................. 18 

2.2 Induktivt single-case studie ...................................................................................................... 19 

2.2.1 Induktiv struktur ................................................................................................................ 19 

2.2.2 Single-casestudie som metode .......................................................................................... 20 

2.3 Kvalitativ metode ..................................................................................................................... 21 

2.3.1 Metodetilgange, triangulering og empiri ........................................................................... 22 

2.3.2 Behandling af data ............................................................................................................. 30 

2.3.3 Interviewguide ................................................................................................................... 30 

2.4 Metodiske refleksioner ............................................................................................................. 31 

2.4.1 Validitet ............................................................................................................................. 31 

2.4.2 Reliabilitet ......................................................................................................................... 32 

2.4.3 Generaliserbarhed .............................................................................................................. 32 

2.5 Metodiske begrænsninger ........................................................................................................ 33 

2.6 Oversigt over primær empiri .................................................................................................... 34 

2.6.1 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse ........................................................................... 35 

2.7 Undersøgelsesdesign ................................................................................................................ 39 

 
3. Teoretisk grundlag ......................................................................................................................... 39 

3.1 Strategisk CSR ......................................................................................................................... 40 



Side 3 af 120 
 

3.1.1 CSR som begreb ................................................................................................................ 40 

3.2 Det institutionelle spillerum og legitimitet .............................................................................. 45 

3.2.1 Det institutionelle spillerum .............................................................................................. 45 

3.2.2 Legitimitet ......................................................................................................................... 48 

3.3 CSR-kommunikation ............................................................................................................... 50 

3.3.1 CSR som ambitionssnak .................................................................................................... 50 

3.4 CSR og dets indflydelse på forbrugere .................................................................................... 54 

3.4.1 CSR-positionering ............................................................................................................. 54 

3.4.2 CSR og forbrugeradfærd ................................................................................................... 55 

 
4. Analyse .......................................................................................................................................... 58 

4.1 CSR .......................................................................................................................................... 59 

4.1.1 CSR’s udvikling ................................................................................................................ 59 

4.1.2 Carlsbergs strategiske CSR-arbejde .................................................................................. 61 

4.1.3 Delkonklusion ................................................................................................................... 67 

4.2 Institutionel kontekst og legitimitet ......................................................................................... 68 

4.2.1 Hvilken institutionel kontekst befinder Carlsberg sig i? ................................................... 68 

4.2.2 Legitimitet ......................................................................................................................... 72 

   4.2.3. Delkonklusion ………………………………………………………………………….. 80 
4.3 CSR-kommunikation ............................................................................................................... 81 

4.3.1 CSR som ambitionssnak .................................................................................................... 81 

4.3.2 Forbrugerorienteret kommunikation ................................................................................. 86 

4.3.3 Delkonklusion ................................................................................................................... 92 

4.4 Carlsberg og forbrugernes brandopfattelse og adfærd ............................................................. 93 

4.4.1 Brandopfattelse .................................................................................................................. 93 

4.4.2 Forbrugeradfærd ................................................................................................................ 97 
4.4.3 Delkonklusion ………………………………………………………………………… 104 

 
5. Diskussion ................................................................................................................................... 105 

5.1 Validitet af empiri .................................................................................................................. 105 

5.2 Forbrugernes forventninger til CSR-initiativer ...................................................................... 106 

5.3 Carlsberg som storebror ......................................................................................................... 107 

6. Konklusion ................................................................................................................................... 109 

7. Perspektivering ............................................................................................................................ 111 

Litteraturliste ................................................................................................................................... 113 



Side 4 af 120 
 

 

Abstract 

Purpose – This thesis seeks to demonstrate how Carlsberg has worked strategically with CSR and 

how Carlsberg has implemented ambitious CSR-initiatives and communication. This is done in order 

to understand how the CSR-strategy has affected Carlsberg’s reputation, legitimacy and brand. Thus, 

the purpose of the thesis is to provide a more comprehensive understanding of how Carlsberg’s CSR-

strategy and CSR-communication has impacted the consumer perceptions of the Carlsberg-brand. 

Lastly, the thesis examines whether Carlsberg’s CSR-strategy has affected the consumers’ behaviour. 

 

Methodology & approach – Focusing on strategic CSR and CSR-communication, this thesis incor-

porates an exploratory approach through semi constructed in-depth interviews with two representa-

tives from Carlsberg, two CSR-experts and five Danish consumers. Furthermore, we conducted a 

survey with a total of 177 respondents. After analyzing the results of the survey, we identified and 

interviewed five consumers in order to acquire an in-depth understanding of consumer perceptions of 

Carlsberg and its CSR-strategy. 

Findings – In a society with increased demands for CSR, Carlsberg has strategically worked with 

CSR and successfully integrated a CSR-perspective. The thesis shows that Carlsberg has a strong 

reputation and is seen as legitimate by the stakeholders. Subsequently, this paper finds that Carls-

berg’s CSR-communication can be categorized as CSR as aspirational talk and that Carlsberg has 

successfully managed to work deliberately with differences between current and aspirational reality 

as a driving force for a permanent effort. Carlsberg can benefit from focusing on the young consumers 

through explicit CSR-communication. The findings show that Carlsberg’s CSR strategy and the Snap 

Pack has positively impacted the consumer perceptions of the Carlsberg-brand. The Danish consum-

ers have a strong and growing interest in sustainability and while they perceive Carlsberg as a strong 

CSR-brand, this is not yet reflected in consumer behavior on a large scale. This may change in the 

coming years as the consumers increasingly express that they will prioritize sustainable products. 

 

Practical implications – This thesis helps organizations to further understand how strategically 

working with CSR and having an ambitious CSR-communication can help impact reputation and 
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brand positively. Furthermore, this thesis provides insight into how young consumers prefer explicit 

and relevant CSR-initiatives. 

Value – The primary contribution of this thesis is furthering the understanding of what organizations 

can gain from strategically working with CSR and how the use of ambitious CSR-communication 

can impact consumer perceptions of brands.  
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Forord 

Tak til familie og venner for at bære over med os, når vi har begravet os i den akademiske hule af 

skriveri. Vi beklager, hvis vi af og til har været mentalt fraværende det sidste halve år. Vores tanker 

har været begravet i bæredygtig øl. Tak til Wolt og 7/11 for aldrig at skuffe, når det kommer til mad 

eller kaffe. Et ord skal lyde til alle involverede: Først og fremmest skal der lyde et tak til vores vejleder 

Jesper Sloth Møller. Vi vil også gerne sige tak til alle, der stillede sig til rådighed for interviews: 

Simon Boas Hoffmeyer og Jeppe Boel fra Carlsberg, Thomas Ravn-Pedersen og Andreas Rasche, 

samt Kevin, Niels, Josephine, Henrik og Mads. Tusinde tak - uden jer ville denne afhandling aldrig 

være kommet til livs.  

 

God læselyst. 
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1. Indledning 

Nutidens virksomheder kan ikke nøjes med at skabe profit og pleje forholdet til aktionærerne. Siden 

1970’erne, hvor Milton Friedmans syn på virksomheders ansvar var at the business of business is 

business, er der sket en stigende udvikling i kravene til virksomheders samfundsansvar. Efter finans-

krisen i 2008 blev CSR manifesteret i Danmark, hvilket resulterede i, at den danske regnskabslov 

blev ændret således, at store virksomheder skulle rapportere om deres samfundsansvar (Danske Love, 

u.å). Efterfølgende er omverdenens forventninger til CSR kun blevet større, hvor det i dag generelt 

forventes, at virksomheder tager ansvar for miljøet og bæredygtighed. Det har resulteret i, at det prak-

tisk talt er umuligt at finde en årsrapport i dag fra en større virksomhed, der ikke inkluderer virksom-

hedens CSR-initiativer. Det er i høj grad gældende i Danmark. De mest konkrete eksempler på CSR’s 

udvikling er Parisaftalen og FN’s Verdensmål fra 2015, der for alvor satte skub i udviklingen. Paris-

aftalen forpligter landene til at modvirke den globale opvarmning, mens FN’s Verdensmål forpligter 

FN’s medlemslande til at bekæmpe fattigdom, sult, ulighed og sikre sundhed, uddannelse og bære-

dygtig økonomisk vækst (United Nations, u.å; United Nations, 2015). Disse mål sætter en konkret 

ramme for, hvilke CSR-emner virksomheder bør beskæftige sig med, og målene giver virksomhe-

derne en klar retning for, hvordan der kan arbejdes med samfundsansvar (Cabi, 2018). Disse tiltag 

medfører, at CSR er gået fra at være nice to have til need to have. Det er lovpligtigt, og som virksom-

hed risikerer man at blive sanktioneret af sin omverden, hvis man ikke tager samfundsansvar. 

 

I 2017 meddelte den daværende amerikanske præsident Donald Trump, at han ville trække USA ud 

af Parisaftalen. I ugerne efter lancerede Carlsberg det ambitiøse bæredygtighedsprogram Together 

Towards Zero. Kortvarigt efter Trumps udmelding, blev Carlsbergs CEO, Cees ‘t Hart, citeret for 

følgende:  

“After Trump said no to the Paris agreement (...) We feel we can take responsibility in 

our own hands and don’t need to depend on politicians for this. You could argue it’s a 

drop in the ocean, but if everybody says that we won’t make any progress” (Independ-

ent, 2017). 

Trumps udmelding om at USA ville melde sig ud af Parisaftalen, var et tegn på, at verdens virksom-

heder måtte tage det ansvar, som eksempelvis USA’s regering ikke ville tage. En af disse virksomhe-

der var danske Carlsberg. Carlsberg er et dansk bryggeri, der blev grundlagt af J.C. Jacobsen i 1847. 
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Siden da er Carlsberg vokset til det Carlsberg Group, vi kender i dag, der driver forretning i hele 

verden. Carlsberg Group ejer 140 ølmærker og ansætter 41.000 medarbejdere fordelt på tre kontinen-

ter (Carlsberg Group, u.å). 

 

Carlsberg er til stede i 150 markeder verden over og i alle samfund og samfundslag. Lige fra bankdi-

rektøren til landmanden i Vietnam. Carlsbergs mission har gennem tiderne varieret. J.C. Jacobsens 

motto var at arbejde for fædrelandet, og i dag har Carlsbergs mission udviklet sig til “Brewing for a 

better today and tomorrow” (Carlsberg Group, u.å). At Carlsberg vil brygge for et bedre imorgen, kan 

observeres i virksomhedens stigende antal bæredygtige og samfundsansvarlige tiltag. Et af de mest 

tydelige tiltag er Snap Pack: en six-pack, der næsten eliminerer brugen af plastik (2: Carlsberg, u.å). 

 

Den altoverskyggende strategi for Carlsbergs CSR-arbejde skal findes i Together Towards Zero. 

Dette bæredygtigshedsprogram er Carlsbergs strategi for, hvordan virksomheden konkret vil arbejde 

med FN’s Verdensmål og bidrage til at nedbringe den globale opvarmning. Carlsbergs CEO sætter 

ord på Carlsberg CSR-orienterede udvikling: 

 

“Carlsberg was founded over 170 years ago on a strong sense of social responsibility– 

and we remain steadfast in our commitment to uphold the principles of the UN Global 

Compact (…) to help us stay true to the values of our founder, challenging ourselves to 

constantly strive for better as we work towards our ambitious target” (1: Carlsberg, 

2020: 4).  

 

1.1 Problemfelt 

Siden finanskrisen har CSR gradvist fyldt mere og mere i de danske virksomheder og i samfundet. 

Virksomheder har i varierende grad taget CSR til sig, men det står klart, at det er et emne, der er 

nødvendigt at forholde sig til. Det forventes i dag, at virksomheder kommunikerer, hvordan de tager 

ansvar, og CSR-kommunikation er blevet en ny disciplin, der skal mestres. Søger man i dag på ‘CSR 

communication’ på Google, får man 73.400.000 resultater på 0,67 sekunder (Google, 2021). Omver-

denens krav og forventninger til CSR har medført, at virksomheder verden over har fokus på at 
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integrere CSR i deres forretning - for det kan have konsekvenser, hvis ikke der leves op til stakehol-

dernes krav. 

  

Carlsberg er et eksempel på en virksomhed, der har arbejdet strategisk med CSR i form af dens bæ-

redygtighedsprogram Together Towards Zero. Et af Carlsbergs mest tydelige CSR-tiltag er dens Snap 

Pack, der tiltrak stor interesse i Danmark (2: Carlsberg, u.å). Den var for mange forbrugere et konkret 

symbol på, at Carlsberg har bæredygtighed som et centralt fokus. Hvordan er det så, når man som 

Carlsberg på den ene side aktivt vil være med til at gøre noget positivt for samfundet, samtidig med 

der sælges et samfundsskadeligt produkt som øl? Her finder vi det interessant at undersøge om Carls-

bergs stakeholdere finder virksomhedens CSR-arbejde legitimt, og om CSR-strategien påvirker 

Carlsbergs omdømme.  

 

CSR-kommunikation er en nyere disciplin for virksomheder, og Carlsberg har med dens ambitiøse 

CSR-kommunikation skabt opsigt blandt CSR-eksperter og virksomheder. Vi finder det spændende 

at undersøge, hvordan Carlsbergs CSR-kommunikation opfattes af forbrugerne. Har det påvirket de-

res opfattelse af Carlsberg-brandet, og har Carlsbergs CSR-arbejde overhovedet indflydelse på for-

brugernes adfærd og holdninger? 

 

1.2 Problemformulering 

De ovenstående refleksioner omkring CSR’s udvikling, og de øgede krav til virksomheders CSR-

initiativer, leder os frem til følgende problemformulering: 

Hvordan kan Carlsberg kommunikere brandet gennem CSR-aktiviteter og legitimere sig som hofle-

verandør af samfundsskadelige produkter, og hvordan bliver det opfattet af forbrugerne?  

For at kunne svare på denne problemformulering, har vi struktureret besvarelsen omkring fire ar-

bejdsspørgsmål, der beskæftiger sig med strategi, legitimitet, CSR-kommunikation og forbrugerop-

fattelse:  

1. Hvordan har CSR udviklet sig i nyere tid, og hvordan arbejder Carlsberg med CSR strategisk? 
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2. Hvilken institutionel kontekst befinder Carlsberg sig i, og i hvilket omfang bliver Carlsberg 

tildelt legitimitet fra omverdenen for dens CSR-strategi? 

3. Hvilke udfordringer kan Carlsberg opleve ved anvendelse af strategisk CSR-kommunikation? 

4. Hvilken indflydelse har Carlsbergs CSR-strategi på forbrugernes adfærd og opfattelse af 

Carlsberg-brandet?  

 

1.3 Relevans & motivation 

Dette afsnit har til formål at præsentere afhandlingens relevans kortfattet, ud fra den eksisterende 

litteratur om CSR-kommunikation. I forlængelse heraf vil der blive redegjort for motivationen bag 

afhandlingens problemstilling. 

 

Som det blev pointeret i indledningen, er CSR for alvor kommet på agendaen for nutidens virksom-

heder de seneste ti år. Den akademiske interesse for CSR-kommunikation er ligeledes steget markant. 

Som Crane & Glazer beskriver, har den stigende betydning af CSR givet anledning til en spirende 

CSR-kommunikationslitteratur (Crane & Glazer, 2016: 1223). Litteraturen om feltet er dog spredt ud 

over flere forskellige underdiscipliner inden for ledelsesforskning og udviser betydelig forskellighed 

i sine kerneforudsætninger, tilgange og mål. CSR-kommunikation som felt karakteriseres som væ-

rende i sit embryonale stadie (ibid.: 1224). 

 

Der er mange forskellige udfordringer ved CSR-kommunikation. For eksempel er der skepsis om 

begrebet CSR såvel som virksomhedernes intention bag CSR-kommunikation (Illia et al., 2013). Der-

udover har mange forbrugere en opfattelse af mangel på troværdighed i CSR-kommunikation fra 

virksomheder (Morsing et al., 2008). Litteraturen i feltet beskriver et dilemma omhandlende det at 

promovere CSR (Coombs & Holladay, 2012) og manglende interesse for selve målgruppen, hvilket 

i vores tilfælde er forbrugerne (Bhattacharya et al., 2008). Morsing & Schultz udviklede i 2006 tre 

strategier for CSR-kommunikation til virksomheder, der vil bygge legitimitet og forbedre forhold til 

stakeholderne (Morsing & Schultz, 2006). Vores interesse går særligt på, hvilke udfordringer virk-

somheder kan opleve ved strategisk CSR-kommunikation i en tid, hvor forbrugernes vaner og adfærd 

er under forandring. Indenfor CSR-litteraturen mangler der stadig viden om, hvordan sammenhængen 
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er mellem CSR-opfattelse og omdømme, brand equity og brandopfattelse (Hur et al., 2014; Yang & 

Basile, 2019). Derigennem finder vi blandt andet relevansen for denne afhandling. 

 

Motivationen for denne afhandling bunder først og fremmest i, at vi har haft en interesse for Carls-

bergs strategiske CSR-arbejde siden lanceringen af Snap Pack. Vi fandt det derfor spændende at 

kunne anvende et kommunikationsfagligt perspektiv på Carlsberg og dens arbejde med CSR. I tilfø-

jelse til dette, er Carlsberg en øl-producent og øl-producenter forbindes, efter vores egen oplevelse, 

oftest ikke med det at tage samfundsansvar. Carlsberg har dog, set udefra, i høj grad gjort dette gen-

nem dens CSR-aktiviteter.  

 

1.4 Afgrænsning 

Grundet afhandlingens natur, omfang og tidsramme har vi valgt at afgrænse undersøgelsen til fire 

specifikke områder indenfor problemfeltet. Carlsberg kan ses i en global kontekst, men dette vurderes 

ikke at være realistisk i denne afhandling. Derfor skal undersøgelsen afgrænses, hvilket vil blive be-

skrevet i følgende sektion.  

 

Vores første afgrænsning skal findes i forbindelse med den geografiske kontekst. Vi har valgt primært 

at beskæftige os med en dansk kontekst, da vores muligheder for empiriindsamling er optimale til 

dette, og da Carlsbergs centrale CSR-produkt bliver solgt på det danske marked, nemlig Snap Pack. 

Carlsberg er en virksomhed med samarbejdspartnere rundt om i verden, og vi er derfor nødt til at 

forholde os til Carlsbergs ageren i en global kontekst. Globaliseringen medfører, at det er svært ude-

lukkende at vurdere en global virksomhed som Carlsberg for dens handlinger i en national kontekst, 

da Carlsberg har partnere og fabrikker på flere kontinenter. Dertil spiller FN’s Verdensmål en helt 

central rolle i vores undersøgelse. At verdensmålene er centrale for vores undersøgelse skal ses i lyset 

af, at Carlsbergs bæredygtighedsprogram er bygget op omkring SDG’erne. Together Towards Zero 

har fire kerneområder, der indeholder internationale initiativer, hvilket understreger, at vi ikke ude-

lukkende kan beskæftige os med Carlsberg i en dansk kontekst. I de analysedele, hvor vi undersøger 

forbrugernes opfattelser og holdninger til Carlsberg og dens CSR-aktiviteter, anvender vi 
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udelukkende empiri fra danske forbrugere. Vi afgrænser os dermed til at undersøge forbrugernes op-

fattelse af Carlsberg-brandet i Danmark. 

 

CSR er et begreb, der er svært at definere entydigt, og definitionen er stadig til debat, til trods for stor 

forskning i virksomheders sociale ansvar. Denne afgrænsning, i henhold til hvordan vi forholder os 

til CSR-begrebet, kommer vi nærmere ind på i afsnittet om strategisk CSR i starten af vores teoretiske 

redegørelse (jf. afsnit 3.1.1).  

 

1.4.1 Carlsberg 

I dette afsnit vil vi beskæftige os med vores afgrænsninger i forbindelse med Carlsbergs organisation. 

Carlsberg er verdens tredjestørste bryggeri, og som organisation har Carlsberg over 40.000 ansatte på 

tre kontinenter (Carlsberg Group, u.å). Carlsberg Group er hovedselskabet i organisationen, hvor alle 

datterselskaber og brands hører under, inklusiv Carlsberg Danmark. Vi har afgrænset undersøgelsen 

til primært at fokusere på Carlsberg Group som organisation, men vi har fundet det nødvendigt at 

inddrage eksempelvis Carlsberg India i forbindelse med Together Towards Zero og dets initiativer. 

Når vi i afhandlingen undersøger forbrugernes opfattelse af Carlsbergs brand, er det en udfordring at 

adskille organisation og brand ad. Jeppe Boel, Head of Brand Marketing i Carlsberg Danmark, for-

tæller følgende: “(...) brand og virksomhed hænger ekstremt meget sammen, og det er selvfølgelig 

fordi, brandet hedder Carlsberg og virksomheden hedder Carlsberg Group” (Bilag 2: Jeppe Boel). Vi 

har i vores undersøgelse udelukkende valgt at fokusere på Carlsberg-brandet, og ikke nogen af Carls-

berg Groups’ andre brands.  

 

1.5 Struktur og læsevejledning 

Først og fremmest har vi indledt afhandlingen, som allerede læst, med en introduktion af Carlsberg, 

problemfeltet, problemformulering, relevans og motivation samt en afgrænsning. Herefter følger et 

kombineret videnskabsteori- og metodeafsnit, hvori vi præsenterer afhandlingens videnskabsteoreti-

ske ståsted og den metodiske fremgangsmåde. I dette afsnit gør vi rede for, hvordan vi har indsamlet 

og behandlet vores empiri. Dernæst præsenteres de primære teorier, der anvendes i afhandlingen, 
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således de kan bruges i analysen. Derefter følger afhandlingens analyse, der består af fire primære 

dele. I første analysedel undersøger vi CSR’s udvikling, og hvordan Carlsberg arbejder strategisk 

med CSR, mens anden analysedel undersøger Carlsbergs institutionelle kontekst og legitimitet. På 

baggrund af første halvdel af analysen, vil vi undersøge, hvilke udfordringer Carlsberg kan opleve 

ved strategisk CSR-kommunikation. Afsluttende vil vi i analysedel fire undersøge, hvilken indfly-

delse Carlsbergs CSR-strategi har haft på forbrugernes adfærd og opfattelse af Carlsberg-brandet. 

Analysen leder frem til en diskussion af den anvendte empiri, forbrugerne og om hvorvidt Carlsberg 

reelt kan være med til at gøre en forskel gennem dens CSR-strategi. Afslutningsvist vil vi konkludere 

på afhandlingens resultater og besvare afhandlingens problemformulering i konklusionen. Strukturen 

for denne afhandling er illustreret på næste side. 
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Figur 1 - Struktur (egen tilvirkning) 
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2. Metode og empiri 

I dette afsnit vil vi præsentere denne afhandlings refleksioner om metodiske og empiriske valg. Af-

snittet er centralt for at forstå den videnskabsteoretiske tilgang, der er anvendt, og hvad det har af 

betydning for processen. Strukturen for det følgende afsnit er bygget op således, at vi indledningsvist 

introducerer det videnskabsteoretiske ståsted, herunder socialkonstruktivismen og den realistiske po-

sition. Derefter kommer vi nærmere ind på denne afhandlings tilgang, hvilket er et induktivt single-

casestudie. Den tredje sektion belyser primært den kvalitative metode og hvilke valg og fravalg, der 

er foretaget vedrørende empiriindsamling. Afslutningsvist vil vi reflektere over metodens validitet, 

reliabilitet, generaliserbarhed og begrænsninger. 

 

2.1 Videnskabsteoretisk ståsted  

Det videnskabsteoretiske ståsted er afgørende for, hvordan denne afhandling forstår og tilgår verden. 

Dermed er det afgørende for forståelsen af det emne og den case, der undersøges. Vi har hovedsage-

ligt forsøgt at besvare problemformuleringen gennem fortolkning af den indsamlede empiri og gen-

nem den forståelse af Carlsbergs CSR-arbejde, som vi har forsøgt at skabe i samtaler med ledere fra 

Carlsberg, eksperter og danske forbrugere. Derfor er den overordnede tilgang til problemfeltet idea-

listisk, på trods af, at vores tilgang også indeholder elementer der læner sig op ad den realistiske 

position i form af kvantitativ empiriindsamling. I de idealistiske positioner er ontologien, at verden 

ikke eksisterer uafhængigt af observatøren, hvorfor observatøren får en særlig betydning både som 

handlende aktør og som betragtende undersøger. Den særlige betydning relaterer sig i særdeleshed til 

inddragelse af sprog og sammenhænge (Ingemann, 2013: 101). 

 

2.1.1 Socialkonstruktivisme 

Afhandlingens videnskabsteoretiske tilgang er indenfor socialkonstruktivismen. Indenfor konstrukti-

vismen findes flere subpositioner. Den radikale position hævder, at alle fænomener (herunder fysiske 
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og biologiske) er socialt konstruerede, mens mindre radikale subpositioner accepterer, at der findes 

objektiverbare elementer, men at relationer mellem mennesker er socialt konstruerede (Ingemann, 

2013: 132). Wenneberg (2000) specificerer fire forskellige positioner, som alle går under betegnelsen 

socialkonstruktivisme (Wenneberg, 2000: 208). Under det som Wenneberg kalder socialkonstrukti-

visme-III, argumenteres det, at der overordnet set findes to udgaver.  

 

Hvor den ene ser på den sociale konstruktion af viden om den sociale virkelighed, ser den anden på 

viden om den naturlige fysiske virkelighed (ibid.: 112). Wenneberg er af den overbevisning, at soci-

alkonstruktivisme anvendt på den sociale verden kan accepteres, mens socialkonstruktivisme anvendt 

på naturen ikke kan accepteres. Det formuleres således: viden generelt (i samfundet) er socialt kon-

strueret, mens videnskabelig viden om naturen ikke kun er socialt konstrueret (ibid.: 137-138). Vores 

tilgang i denne afhandling læner sig op ad den førstnævnte tilgang, hvor udgangspunktet er at forsøge 

at forstå den sociale virkelighed i samspil med den. Vores udgangspunkt er ikke, at den fysiske vir-

kelighed er en social konstruktion, men derimod at den sociale viden om virkeligheden er socialt 

konstrueret: den sociale verden er skabt gennem en social konstruktionsproces (ibid.: 130-131). Af-

handlingens videnskabsteoretiske tilgang er dermed den mere moderate subposition inden for social-

konstruktivisme, der anerkender, at den sociale virkelighed ikke kun kan reduceres til vores fortolk-

ninger og sproglige konstruktioner.  

  

Overordnet kan det siges, at den socialkonstruktivistiske ontologi bygger på antagelsen af, at den 

sociale virkelighed er en social konstruktion (Ingemann, 2013: 160). Dertil er den socialkonstrukti-

vistiske epistemologi, at (den sociale) verden er en social konstruktion og må forstås sådan. Dermed 

er den sociale virkelighed et spørgsmål om, hvad vi - i en form for forhandling - kan blive enige om 

som gældende. Metodologien for socialkonstruktivismen er det narrativ, hvor vi skal søge den histo-

rie, som aktørerne konstruerer sammen. Metoden i denne videnskabsteoretiske tilgang er derfor at 

genfortælle historierne om, hvordan vi som subjekter i relation til hinanden kommunikerer os frem 

til en fælles forståelse og etablering af vores samfundsmæssige virkelighed (ibid.: 162-163). For so-

cialkonstruktivismen er sprog afgørende, som Collin (2003) beskriver hvordan sproget former social 

aktivitet:  

“Sproget former den sociale aktivitet: For sproget sætter rammerne for de tanker, der 

lader sig tænke, og disse bestemmer i anden omgang, hvilke handlinger der er mulige, 
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og dermed hvilke sociale praksisser der kan lade sig realisere i et givet samfund” (Col-

lin, 2003: 105).  

 

Hermed skal det forstås, at sproget og de sociale praksisser er dynamiske, og i denne sammenhæng 

er begreberne forhandling, dekonstruktion og rekonstruktion centrale. Gennem sociale forhandlings-

processer kan den samfundsmæssige virkelighed omfortolkes og omdannes, og dermed kan eksiste-

rende fortolkninger nedbrydes og gennem rekonstruktion kan der konstrueres en ny social virkelighed 

(Ingemann, 2013: 139). Viden er socialt konstrueret, og den viden, vi har, kommer gennem det sprog, 

vi tillærer os gennem vores opvækst - at blive et tænkende menneske forudsætter, at vi har lært et 

sprog, som strukturerer vores sociale virkelighed. Da sproget er socialt konstrueret, bliver vores op-

levelse af virkeligheden, vores erkendelse, ligeledes socialt konstrueret (Wenneberg, 2000: 16). So-

cialkonstruktivismens største anvendelsespotentiale ligger i dens demaskerende og afslørende til-

gang: at det, vi opfatter som naturligt og som en selvfølge, ikke tages for givet - men bliver udforsket. 

Den socialkonstruktivistiske tilgang kan dermed bruges til at stille spørgsmålstegn ved det, vi opfatter 

som naturligt og selvfølgeligt (ibid.: 17).  

 

Socialkonstruktivismen er blevet kritiseret for ikke at have et gyldighedskriterium eller et decideret 

sandhedsbegreb. I forhold til denne kritik understreger Gergen (2001), at socialkonstruktivismen kun 

forholder sig til den sandhed, der konstrueres samfundsmæssigt, og at det derfor er fordelagtigt at 

acceptere en polyfoni af perspektiver (Gergen, 2001: 16). Hvis vi står overfor en anden type problem 

end det rent samfundsmæssige, kan det give god mening at antage andre perspektiver end det social-

konstruktivistiske perspektiv (Ingemann, 2013: 141). Foruden den socialkonstruktivistiske tilgang, 

inddrager vi den realistiske position i form af kvantificerbare målinger, hvilket vi kommer nærmere 

ind på i det efterfølgende afsnit. 

 

Den socialkonstruktivistiske tilgang anvendes i specialet, når vi undersøger Carlsbergs strategiske 

arbejde med CSR, og hvordan det strategiske CSR-arbejde opfattes i det omkringliggende samfund. 

Dette er afhandlingens genstandsfelt. Den socialkonstruktivistiske epistemologi er, at den sociale ver-

den er en social konstruktion og må forstås sådan, hvorfor vi ikke blot kan undersøge problemfeltet 

gennem egne analyser og fortolkninger - det skal undersøges i samspil med aktørerne, hvor vi skaber 

en subjektiv forståelse gennem vores rolle som både observatør og deltager. Dette er et opgør med 
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den traditionelle forskerrolle, hvor normen er, at forskeren er observatør. Vi kan påvirke det, vi stu-

derer, og det er naturligvis et element, vi skal være opmærksomme på (Wenneberg, 2000: 185).  

 

Afhandlingens socialkonstruktivistiske tilgang medfører, at fokus er på at undersøge, hvordan den 

sociale verden konstrueres, og hvordan vi - gennem diskursive forhandlingsprocesser - forhandler os 

frem til en fælles forståelse af vores samfundsmæssige virkelighed. I vores metode kan den social-

konstruktivistiske tilgang særligt ses i vores kvalitative interviews med ledere fra Carlsberg, eksperter 

og forbrugere. I disse interviews forsøger vi at finde den historie, som aktørerne konstruerer sammen 

gennem sproget.  

 

2.1.2 Realistisk position 

Afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted kategoriseres som den moderate subposition inden for 

socialkonstruktivisme, hvor det anerkendes, at den sociale virkelighed ikke kun kan reduceres til vo-

res fortolkninger og sproglige konstruktioner. Foruden den socialkonstruktivistiske tilgang, inddrager 

vi den realistiske position i form af kvantificerbare målinger. Ontologien for de realistiske positioner 

er, at verden eksisterer uafhængigt af observatøren. Dette betyder, at den ontologiske antagelse om 

genstanden er, at den ikke er en mental og subjektiv forestilling, men en objektiveret realitet (Inge-

mann, 2013: 54). Vi anvender denne realistiske position gennem vores spørgeskemaundersøgelse.  

 

Overordnet set tilgår vi vores genstandsfelt og selve undersøgelsen fra et mix af metoder, hvori der 

indgår en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt danske forbrugere. Denne del af undersøgel-

sen læner sig op ad den realistiske position inden for samfundsvidenskaben, da vores dataindsamling 

i dette tilfælde ikke er en socialt konstrueret beskrivelse, men hvor vi forholder os til genstandsfeltet 

med en kvantificerbar måling. Med et mix af metoder - spørgeskema og interviews med ledere fra 

Carlsberg, eksperter og forbrugere - opnås metodetriangulering ved at have flere tilgange til empiri-

indsamling og til forståelse af kausaliteten mellem mennesker og institutioner, som i denne case vil 

være danske forbrugere og Carlsberg som institution. Vi kommer nærmere ind på metodetriangule-

ring senere i afhandlingen (jf. 2.3.1).  
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2.2 Induktivt single-case studie 
Det kommende afsnit om det induktive single-casestudie vil først beskæftige sig med vores induktive 

struktur og de tilhørende refleksioner. Dernæst vil vi beskrive og reflektere over single-casestudiet 

som metode.  

 

2.2.1 Induktiv struktur 

Afhandlingens struktur er i overvejende grad en induktiv struktur, hvilket er naturligt ved single-

casestudiet, der tager afsæt i én enkelt case. Formålet med denne struktur er, at vi kan generalisere på 

baggrund af vores case og empiri. Fuglsang beskriver i forlængelse, at slutningsreglen for induktion 

tillader forskere at opstille love for fænomeners adfærd: “Induktion forstås som en generalisering fra 

singulære observationer til generelle sammenhænge” (Fuglsang & Olsen, 2007: 57). Det vil sige, at 

vi, på baggrund af en singulær observation af vores casestudie, søger at kunne generalisere. Herpå 

kan det udledes, at vores delkonklusioner og konklusioner, grundet den induktive struktur, vil tage 

afsæt i den enkelte case, for så derefter at påpege potentielle generelle tendenser. Afhandlingen be-

skæftiger sig med Carlsberg som case, primært med en dansk kontekst, og derfra vil megen af den 

tilkomne empiri ligeså blive indsamlet fra interviews med relevante ansatte, eksperter og forbrugere. 

Dog kan vi ikke udelukkende forholde os til en dansk kontekst, da Carlsberg agerer på det globale 

marked og derfor bliver påvirket af danske såvel som internationale forhold. Formålet med afhand-

lingen er at diskutere forbrugernes samfundsmæssige virkelighed, samt deres holdninger og opfattel-

ser af Carlsbergs CSR-arbejde.  

 

Et vigtigt perspektiv på den valgte induktive struktur er behandlingen af induktionsproblemet (Fugl-

sang, 2003: 61-62). Dette problem omhandler diskussionen om, hvorvidt man kan verificere en uni-

versel lov empirisk, da det ikke er muligt at teste alt og alle situationer i henhold til en universel lov. 

Derfor argumenteres det, at den induktive struktur ikke kan lede frem til en gyldig logisk og fuldt 

empirisk grundlagt konklusion (ibid.: 62). Da man ikke kan teste alt - i casens tilfælde ville det blandt 

andet være samtlige danske forbrugere og deres subjektive og individuelle holdninger - kan man ikke 

konkludere endegyldigt, på trods af de empiriske undersøgelser, der umiddelbart peger i retning af 
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mere endegyldige konklusioner. Det er dog muligt at argumentere for de mest plausible forklaringer 

på, hvad forbrugerne tænker og gør i forhold til Carlsbergs aktiviteter, med afsæt i vores flerstrengede 

datatriangulering, for derigennem at kunne opnå flere perspektiver på samme problemstilling. 

 

2.2.2 Single-casestudie som metode 

Den grundlæggende metode for denne afhandling er et casestudie, nærmere betegnet et single-case-

studie, da der kun er én undersøgelsesenhed, nemlig Carlsberg i en primært dansk kontekst. Casestu-

diet anses som induktiv i sin undersøgelses-struktur (Andersen, 2019: 143). Casestudiet en en empi-

risk undersøgelse, (1) hvor der belyses et samtidigt fænomen inden for det virkelige livs rammer, (2) 

hvor grænserne mellem fænomenet og den sammenhæng, hvori det indgår, ikke er indlysende, og (3) 

hvor der er mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning af fænomenet. Carlsberg 

som case-enhed opfylder kravene som casestudie, da det er ahistorisk, ikke-eksperimentelt og under-

søgelsen vedrører kun ét fænomen (ibid.). Vi anvender single-casestudiet som metode for, på bag-

grund af den valgte case, at kunne generalisere viden. 

 

Casestudiet som metode har været offer for en del kritik som værende uvidenskabeligt ved ikke at 

kunne perspektivere til generelle tendenser i samfundet, grundet dens kvalitative natur ifølge Kruuse 

(2007), men casestudiet kan stadig indeholde kvantitative elementer. I denne afhandling anvendes 

kvantitative datapunkter fra årsrapporter og bæredygtighedsrapporter fra Carlsberg samt en spørge-

skemaundersøgelse og diverse rapporter fra eksterne kilder. Da vores undersøgelsesdesign har inkor-

poreret kvantitativ empiri, frafalder dele af kritikken om, at casestudiet er et rent kvalitativt studie 

uden mulighed for generalisering. Udover at vi inddrager både kvalitativ og kvantitativ data i vores 

undersøgelse, argumenterer Yin ligeledes for, at det er muligt at generalisere på single-casestudier 

(Yin, 2015). Først og fremmest er det essentielt at beskrive sin case så fyldestgørende som muligt og 

slutteligt induktivt at kunne skabe generel viden (Andersen, 2019: 146). Afslutningsvist er det vigtigt 

for dette single-casestudie at kunne overføre den skabte viden til en mere generel kontekst end blot 

den undersøgte, ved at anvende den induktive slutningsform. Konkluderede kan det siges, at Carls-

berg er afhandlingens eneste undersøgelsesenhed, hvor vi undersøger flere forskellige interne og eks-

terne variabler fra forskellige perspektiver, hvorfor vi arbejder med en flerstrenget datatilgang (jf. 

Figur 2 - Metodetriangulering). 
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2.3 Kvalitativ metode 

Dette afsnit vil omhandle den kvalitative metode generelt, og hvordan den anvendes på vores case 

om Carlsberg. Derefter vil vi beskrive vores empiri, metodetilgange og metodetriangulering. I for-

længelse af vores indsamlede empiri, vil vi reflektere over det delvist strukturerede interview og spør-

geskemaundersøgelser. Afslutningsvist vil vi komme ind på behandlingen af den indsamlede data. 

 

Afhandlingens dataindsamling vil generelt bygge på den kvalitative metode, i overensstemmelse med 

valget af en socialkonstruktivistisk tilgang, da vi ønsker at undersøge den sociale virkelighed, og 

hvordan vi som subjekter i relation til hinanden kommunikerer os frem til en fælles forståelse af vores 

samfundsmæssige virkelighed (Ingemann, 2013: 163). Formålet med denne afhandling er at under-

søge, hvordan Carlsberg kan sælge samfundsskadelige produkter samtidig med, at brandet kommu-

nikeres gennem CSR-aktiviteter, og derpå at undersøge hvorvidt dette opfattes som legitimt i sam-

fundet. Dertil er forbrugernes holdning til Carlsbergs CSR-aktiviteter og brand et bærende element i 

undersøgelsen. Grundet afhandlingens fokus anvendes der primært kvalitative dataindsamlingsmeto-

der i form af kvalitative delvist strukturerede forskningsinterviews og et kvantitativt spørgeskema 

med opfølgende enkeltinterviews med forbrugerne. 

 

I kvalitativ forskning anskues mennesker ikke som objekter, der er mekanisk styret af kausale lov-

mæssigheder. De anskues som subjekter der handler og er aktivt engagerede i meningsskabelse - 

subjekter, der er underkastet diskurser, ideologier og magtrelationer, som ikke er selvskabt, men som 

påvirker og konstituerer, hvad de taler om og hvordan (Kvale & Brinkmann, 2015: 19). I kvalitative 

interview vil vi forsøge at forstå verden ud fra interview-subjekternes synspunkter, som Kvale og 

Brinkmann beskriver: “Gennem samtaler lærer vi andre mennesker at kende og får noget at vide om 

deres oplevelser, følelser, holdninger og den verden, de lever i” (ibid.: 17). Vores empiri er indsamlet 

gennem kvalitative, delvist strukturerede interviews, hvor formålet har været at indsamle beskrivelser 

af interviewpersonens livsverden. Her konstrueres viden i interaktionen mellem intervieweren og in-

terviewpersonen (ibid.: 20-22). Dertil er der foretaget interviews med forbrugerne på baggrund af en 

spørgeskemaundersøgelse, hvor fokus har været på at få forskellige synspunkter frem, særligt i for-

hold til opfattelsen af Carlsbergs CSR-aktiviteter og brand (ibid.: 206). Den kvalitative metode, som 

anvendes til at indsamle empiri, er i tråd med vores socialkonstruktivistiske tilgang og dennes episte-

mologi: at den sociale verden er en social konstruktion og må forstås som sådan (Ingemann, 2013: 
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162).  

 

Denne afhandling gør i overvejende grad brug af kvalitativ data, men her skal vi som forskere være 

betænksomme ved den kvalitative metode. Da kvalitativ data i socialkonstruktivismen blandt andet 

er kontekstafhængig, kan det være vanskeligt at bruge den kvalitative metode til induktivt at genera-

lisere. I forhold til testbarhed og efterprøvning, om hvorvidt vores undersøgelse vil kunne genskabes, 

vil dette være svært ved kvalitativt data, og derfor kombinerer vi således vores undersøgelse med 

kvantitativ data for at søge at opveje for denne svaghed (Kvale & Brinkmann, 2015: 243).  

 

2.3.1 Metodetilgange, triangulering og empiri 

I dette afsnit vil vi se nærmere på de metodetilgange, der er anvendt i denne afhandling og hvorledes 

empirien er behandlet. Strukturen for beskrivelsen af vores metodetilgang og empiri vil være opbyg-

get af fire afsnit om delvist strukturerede interviews, interviews med forbrugerne, spørgeskemaun-

dersøgelse og præsentation af sekundær empiri. Både det delvist strukturerede interview samt inter-

views med forbrugerne befinder sig i det kvalitative felt, hvor vi får mulighed for at skabe informati-

onsrig data sammen med informanterne, hvilket åbner op for fortolkning og analyse. Derudover til-

vejebringer vi denne afhandling data fra det kvantitative felt gennem spørgeskemaundersøgelse, så-

ledes at vi kan opveje eventuelle svagheder ved den kvalitative metode (Andersen, 2019: 188). Der-

med opnår vi metodetriangulering ved at vælge forskellige dataindsamlingsteknikker som supplerer 

hinanden (ibid.: 187). Grundlaget for vores beslutninger vedrørende metodevalg skal findes i den 

overordnede problemformulering, vores videnskabsteoretiske ståsted, socialkonstruktivisme, og ræk-

ken af forskellige metoder til indsamling af empiri, hvilket bliver beskrevet i de efterfølgende afsnit. 

Nedenunder har vi illustreret, hvordan vi gerne vil opnå datatriangulering i behandlingen af den valgte 

case om Carlsberg. 
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Figur 2 - Metodetriangulering (egen tilvirkning) 

 

2.3.1.1 Delvist strukturerede interviews  

Det kvalitative forskningsinterview anvendes i afhandlingens metodetilgang for at kunne forstå in-

formanternes verden, set fra deres egne perspektiver, gennem samtale (Kvale & Brinkmann, 2015: 

45). Ved udvælgelsen af informanter til de delvist strukturerede interviews valgte vi at fokusere på 

individer, der beskæftiger sig med Carlsbergs strategiske arbejde og kommunikation, samt eksperter 

inden for CSR.  

 

Vi har foretaget to delvist strukturerede interviews med ledere i Carlsberg, for at få 

et internt perspektiv på Carlsbergs CSR-arbejde. Vi valgte først at interviewe Simon Boas Hoffmeyer, 

der er ‘Senior Director for Sustainability and Communications’ hos Carlsberg Group. Formålet med 

at interviewe Simon Boas Hoffmeyer var at få indsigt i Carlsbergs arbejde med CSR og de dertilhø-

rende kommunikationsudfordringer. Her kan Simon Boas Hoffmeyer bidrage med refleksioner og 

unik empiri om, hvor Carlsberg er, og hvor virksomheden bevæger sig hen på et strategisk plan. 

Derudover er vi interesserede i, hvad Carlsberg ved om forbrugerne og deres opfattelse af Carlsbergs 

arbejde, og deraf hvilke udfordringer Carlsberg arbejder med. Udover Simon Boas Hoffmeyer, valgte 

vi at interviewe Jeppe Boel, der er ‘Head of Carlsberg Brand, Marketing - Carlsberg DK’. Hvor Simon 

Boas Hoffmeyer arbejder med Carlsbergs strategiske CSR-plan, beskæftiger Jeppe Boel sig med den 

mere eksekverende del og CSR-kommunikationen i Carlsbergs brandkommunikation. Her kan der 
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skabes spændende indsigt i de mere taktiske og eksekverende refleksioner bag Carlsbergs brand- og 

kampagnestrategi, hvorfor de to interviews supplerer hinanden. 

 

Foruden de to Carlsberg-interviews, besluttede vi at foretage to ekspertinterviews. Først valgte vi at 

interviewe Thomas Ravn-Pedersen, der er direktør og chefredaktør på Verdens Bedste Nyheder. Det 

er et uafhængigt medie, som producerer journalistik og er den danske platform for kommunikation 

om FN’s Verdensmål. Thomas Ravn-Pedersen har stor viden om bæredygtighed, og han kan bidrage 

med et interessant perspektiv på Carlsberg og dens implementering af verdensmålene i strategien 

Together Towards Zero. Dertil valgte vi at interviewe Andreas Rasche, der er professor hos Business 

and Society ved ‘CBS Centre for Sustainability’ samt Associate Dean for CBS’ MBA program. An-

dreas Rasche har gjort et stort bidrag til forskningen inden for CSR, og han kan bidrage med et teo-

retisk funderet perspektiv på Carlsbergs CSR-arbejde og tilhørende kommunikation. Thomas Ravn-

Pedersen kan derimod tilbyde mere praktisk indsigt, hvilket skaber en favorabel kombination til de 

to ekspertinterviews. 

 

2.3.1.1.1 Interview med personer i ledende stillinger  

Ved interview af Simon Boas Hoffmeyer, der er Senior Director, er der forskellige faktorer, man som 

interviewer skal være opmærksom på og reflektere over både inden interviewet og undervejs i inter-

viewet. Det skyldes, at personer i ledende stillinger kan være udfordrende at interviewe (Andersen, 

2019: 168). Dette aspekt var vi opmærksomme på under interviewet af både Simon Boas Hoffmeyer 

og Jeppe Boel - det var dog mestendels i interviewet af førstnævnte, at det viste sig at være relevant, 

hvorfor dette afsnit i overvejende grad har fokus på det interview.  

 

Først og fremmest skulle vi være opmærksomme på, at det kunne være svært at styre interview-for-

løbet, da Simon Boas Hoffmeyer er erfaren i interviewsituationer og konstant arbejder med at sætte 

dagsordenen. Dette aspekt var tydeligt i vores interview med ham, da vi oplevede, at han hurtigt 

forsøgte at tage kontrollen over, hvilke emner der skulle berøres og dertil afviste enkelte spørgsmål. 

Blandt andet udfordrede han vores spørgsmål og omformulerede dem, så vinklingen blev ændret og 

han kunne styre samtalen mod emner, der ikke var kritiske. Udover at samtalen med en topleder kan 

være vanskelig at styre, skulle vi som interviewere være varsomme med at afbryde talestrømmen, da 

det kan opfattes som irettesættelse (Andersen, 2019: 168). Her var vi kontrollerede i interviewet og 
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Simon Boas Hoffmeyer fik generelt lov at tale ud, hvilket skabte muligheden for at skabe fælles 

forståelse i samtalen ved at åbne op for perspektiver, som vi ikke havde reflekteret over forinden. Det 

samme gjorde sig gældende i vores interview med Jeppe Boel, hvor vi fik indblik i nogle uventede 

aspekter af Carlsbergs strategiske CSR-arbejde. Grundet disse problemstillinger har det været essen-

tielt, at vi før vores interviews har reflekteret over en række interview-taktikker for at opnå det bedst 

mulige resultat. 

  

Vi skulle være forberedte på, at det kunne være en udfordring at følge den forberedte spørgeramme 

stringent og til fulde. Dette var dog ikke nødvendigvis en ulempe, da vi grundet vores eksplorative 

tilgang arbejder med det delvist strukturerede interview, hvor informanten kan komme med nye per-

spektiver. Vi skulle stadig være opmærksomme på at lede samtalen tilbage på den røde tråd for inter-

viewet (Andersen, 2019: 168). Ved vores interview af Simon Boas Hoffmeyer indså vi hurtigt, at vi 

ikke kunne følge spørgerammen til fulde. Dette kunne ses ved, at han svarede på nogle af vores 

spørgsmål og afviste andre, og det medførte længere talestrømme, hvilke vi for det meste ikke ville 

afbryde. Desuden skulle vi være grundigt forberedte til interviewet, hvilket generelt er vigtigt, men 

særligt er vigtigt i interviews med personer i ledende stillinger. Denne faktor blev undervejs i inter-

view hurtig tydelig, da Simon Boas Hoffmeyer udfordrede vores egne holdninger og perspektiver i 

interviewet. Det åbnede op for diskussion af Carlsbergs arbejde, hvor han antog, at vi havde læst 

årsrapporter og havde dybere indsigt i Carlsberg. Vi havde naturligvis forberedt os. 

 

Den tredje faktor er sikring af initiativet, hvorfor vi fra start i interviewet beskrev vores spørgeramme, 

og hvad vi ønskede at komme omkring inden for tidsrammen. For det fjerde skulle vi have formuleret 

vores spørgsmål, så de åbnede op for nye vinkler og interesserede den interviewede. Den femte faktor 

omhandler fordelen ved at være to til interviewet for at kunne styre interviewet mere vellykket. I selve 

interviewsituationen var det behjælpeligt, at vi var to interviewere, så den ene kunne stille spørgsmål 

og forsvare disse, samtidigt med at den anden kunne fokusere på, hvilke svar vi fik og forsøge at 

holde samtalen inden for spørgerammen. Slutteligt er der den sjette faktor, som beskriver, hvordan 

det kan være tidskrævende at sætte et interview op med personer i ledende stillinger, og som påpeger, 

at tidsforbruget og behandlingen af interviewet vil være betydeligt mere omfattende end et normalt 

interview (Andersen, 2019: 168-169). 
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I forlængelse af Ib Andersens beskrivelse af interviews med personer i ledende stillinger, beskæftiger 

Kvale og Brinkmann (2015) sig med asymmetriske magtforhold i kvalitative forskningsinterviews. 

Forskningsinterviews er ikke en komplet åben samtale med ligestillede parter, hvilket skal ses i lyset 

af det ofte tydelige asymmetriske magtforhold (Kvale & Brinkmann, 2015: 55). I kvalitative forsk-

ningsinterviews kan der opstå en række asymmetriske magtforhold, hvor vi vil præsentere et relevant 

udvalg. Først og fremmest har intervieweren en vis grad af videnskabelig kompetence fra interview-

erens akademiske baggrund. Vi definerer situationen, indleder samtalen, bestemmer det grundlæg-

gende emne - selvom personer i ledende stillinger ligeledes kan forsøge at styre samtalen - og vi stiller 

spørgsmålene, og vi vurderer, hvilke svar, der skal uddybes (ibid.: 55). Dette aspekt var ikke synder-

ligt fremtrædende under vores interview med Simon Boas Hoffmeyer, idet han selv har en baggrund 

fra HA(kom.) og generelt har kendskab til den akademiske tankegang. Vi styrede dog stadig selve 

interviewsituationen, og deraf bar den stadig præg af et asymmetrisk forhold. Et andet asymmetrisk 

magtforhold opstår i lyset af, at interviewet er karakteriseret ved en envejs dialog, hvor intervieweren 

stiller spørgsmål og den interviewede svarer derpå. Vi oplevede dog ikke en komplet envejs dialog, 

da Simon Boas Hoffmeyer stillede spørgsmål retur og udfordrede vores argumenter. Forskningsin-

terviewet er ikke en samtale - målet for intervieweren er at indhente empiri i forskellige former, hvor-

for målet ikke er den gode samtale (ibid.: 56). Intervieweren har monopol på fortolkning. Med dette 

menes der, at forskeren har monopol på at fortolke informantens udsagn og deraf analysere og rap-

portere på den interviewedes udsagn (ibid.). Modsat kan den interviewede vælge at tilbageholde in-

formation som modreaktion på det asymmetriske magtforhold, særligt hvis emnet beskæftiger sig 

med et potentielt negativt eller følsomt emne (ibid.: 56). Overordnet set var udbyttet af begge inter-

views som håbet. 

 

2.3.1.2 Forbrugerinterviews 

I forlængelse af vores spørgeskemaundersøgelse har vi valgt at interviewe fem respondenter, for at 

kunne skabe dybere indsigt i forbrugernes holdning og opfattelse af Carlsberg og dens CSR-produk-

ter. I disse interviews havde vi mulighed for at få respondenterne til at åbne op omkring de berørte 

emner i spørgeskemaet og derigennem få uddybet forbrugernes holdninger. Da vi var to interviewere, 

kunne vi fokusere på hvert vores område: den ene sikrede en brugbar diskussion, mens den anden 

sikrede, at alt centralt fra vores spørgeramme blev diskuteret. Interviewet med forbrugerne opnår sin 

styrke ved, at vi kan få respondenterne til at forholde sig til nye oplysninger og nye perspektiver, 
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hvilket kan belyse holdninger fra respondenterne (Andersen, 2019: 197). For at kunne få indsigt i 

forbrugernes holdning til Carlsberg, var det oplagt, at vi udførte vores interviews i perioden efter 

vores interviews med Carlsbergs ansatte og CSR-eksperterne.  

 

Det delvist strukturerede interview er optimalt til disse forbrugerinterviews, da vi ønsker at komme 

frem til deltagernes holdninger og perspektiver og gerne så uddybende som muligt. Vi har valgt denne 

form for interview, da den er velegnet til eksplorative undersøgelser (Kvale & Brinkmann, 2015: 

206). Denne interviewform er passende til formålet, da den tillader, at man kan skabe en livlig dis-

kussion, der kan resultere i spontane, ekspressive og emotionelle synspunkter (ibid.: 206). I vores 

interviews diskuterede vi, hvordan respondenterne oplever Carlsbergs arbejde med CSR, hvordan de 

opfatter Carlsbergs brand, og om de vurderer Carlsbergs CSR-strategi som værende troværdig. Ved 

at kunne diskutere forskellige perspektiver i interviewet, kan vi gennem vores socialkonstruktivistiske 

tilgang generere viden i det sociale samspil. 

 

2.3.1.2.1 Demografi for respondenterne 

Vi vil her præsentere de fem respondenter fra spørgeskemaundersøgelsen, som vi efterfølgende in-

terviewede. Vi har forsøgt at have en relativt divers gruppe baseret på alder og baggrund. Tre af de 

interviewede er i aldersgruppen 23-26 år. Derudover er den fjerde 30 år, og den femte er 64 år. Vi har 

interviewet Kevin på 25, der er butikschef i Netto. Niels på 64, der er products specialist hos Dagrofa. 

Henrik på 26, der er analyst hos Assure Wealth. Josephine på 23, der er biokemistuderende på KU 

og studentermedhjælper hos Novo Nordisk. Den sidste respondent er Mads på 30 år, der er pædagog. 

Baggrunden for de interviewede rammer bredt, med en studerende, pædagog, butikschef, analyst og 

products specialist. Vi har valgt primært at fokusere på det unge segment, da denne forbrugergruppe 

inden for en nær fremtid vil være den dominante forbrugergruppe. Dertil er den primære målgruppe 

for Carlsberg defineret som mænd i alderen 21 til 40 år af Simon Boas Hoffmeyer (Bilag 1: Simon 

Boas Hoffmeyer). 

 

2.3.1.3 Spørgeskemaundersøgelse 

Den klassiske spørgeskemaundersøgelse er næsten identisk udformet som et spørgeskema i et en-til-

en interview, deltageren skal blot selv udfylde undersøgelsen (Andersen, 2019: 201). I en 
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spørgeskemaundersøgelse får man, grundet nutidens survey redskaber, en lang række fordele: i be-

grænset omfang er det gratis, det er hurtigt, da respondenterne har øjeblikkelig adgang og svar er 

automatisk indtastet i en database. Man kan derfor starte det analytiske arbejde inden for en kort 

tidsramme, der næsten kun er begrænset af, hvor hurtige respondenterne er til at svare (ibid.).  

 

I vores spørgeskemaundersøgelse har vi overvejende anvendt sociale medier, hvor vi har reflekteret 

grundigt over, hvor vi har delt vores spørgeskema. Vi endte ud med at anvende snowball sampling, 

hvor vi udvælger en respondentgruppe, hvor denne gruppe efterfølgende opfordres til at invitere nye 

respondenter til undersøgelsen (Andersen, 2019: 202). Her deles undersøgelsen først i en udvalgt 

gruppe, gerne en der passer den gruppe man vil undersøge. Det er for denne afhandling i teorien hele 

den danske befolkning, men gerne den yngre del af befolkningen, der har taget stilling til bæredyg-

tighed og samfundsansvar. Det er dog urealistisk at undersøge totalpopulationen, hvorfor vi har udført 

en delundersøgelse (ibid.: 134). Hvis vi antager, at vores spørgeskemaundersøgelse med snowball 

sampling har fungeret som tiltænkt, vil vi - grundet netværkseffekten - opnå et større antal respon-

denter og ligeledes mindske bias ved ikke kun at spørge medlemmer fra vores egen omgangskreds på 

sociale medier. Derimod vil vi, hvis undersøgelsen bliver delt nok gange i forskellige sociale kredse, 

få svar fra flest muligt antal respondenter med forskellig baggrund og deraf flere forskellige perspek-

tiver. Snowball sampling i spørgeskemaundersøgelser egner sig særligt til eksplorative undersøgelser 

(ibid.: 203). Ved at opfordre respondenterne til at dele spørgeskemaundersøgelsen, mindsker vi risi-

koen for udvælgelsesbias: en overrepræsentation af respondenter med stærke holdninger og en over-

vægt af respondenter fra én socialgruppe (ibid.: 203). 

 

2.3.1.4 Interviewforløb 

På baggrund af de ovenstående afsnit præsenteres her en illustration af interviewforløbet. Indled-

ningsvist startede vi med interne folk fra Carlsberg, derefter to CSR-eksperter, så spørgeskemaunder-

søgelsen, og derefter udførte vi en række forbrugerinterviews. 
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Figur 3 - Interviewforløb (egen tilvirkning) 

Vi prioriterede fra start, at det første interview skulle være med Simon Boas Hoffmeyer, da vi antog, 

at vores samtale med ham ville kunne åbne op for nye perspektiver samt en dybere forståelse for 

Carlsbergs handlinger. Dette ville kunne påvirke retningen for vores undersøgelsesprocess. Derefter 

udførte vi vores interview med Jeppe Boel, Head of Brand Marketing i Carlsberg. Efter vi havde 

interviewet de interne folk hos Carlsberg, interviewede vi Andreas Rasche, professor hos Business 

and Society ved ‘CBS Centre for Sustainability’ samt Associate Dean for CBS’ MBA program. An-

dreas Rasche kunne give et teoretisk og akademisk perspektiv på Carlsbergs arbejde, og dertil kunne 

han kommentere på udtalelserne fra Simon Boas Hoffmeyer og Jeppe Boel. Efterfølgende tog vi kon-

takt til Thomas Ravn-Pedersen, direktør for Verdens Bedste Nyheder, for, at han kunne give en kom-

mentar på de perspektiver, vi fik belyst med de tidligere interviews samt få et indblik i hans syn på 

Carlsbergs CSR-arbejde. Da vi havde foretaget de første fire interviews, gennemførte vi vores spør-

geskema, så vi kunne få indblik i forbrugernes perspektiv. Derefter udvalgte vi en række enkeltinter-

views med forbrugere for at kunne få uddybet svarene fra spørgeskemaet. Her var målet, at vi i sam-

spil med respondenterne kunne åbne op for nye perspektiver, tro til vores socialkonstruktivistiske 

videnskabsteoretiske tilgang. Herpå kan det argumenteres, at vores databehandling, løbende erken-

delser og refleksioner har påvirket retningen for vores undersøgelsesprocess.  

 

2.3.1.5 Sekundær empiri 

Udover anvendelsen af primær empiri, anvender denne afhandling sekundær empiri til understøttelse 

af vores argumenter og for at skabe indsigt i Carlsberg og dens CSR-arbejde. Grundlæggende har vi, 

i vores research om Carlsberg, læst årsrapporter - både finansielle og bæredygtige rapporter - samt 

læst om nuværende projekter. Dertil har vi arbejdet med 2021-rapporten fra Sustainability Brand 

Index, der indexerer de mest bæredygtige brands i verden, hvor vi undersøgte den danske rangering 

af brands. Vi har ligeledes arbejdet med PwC’s Tillidsbarometer for 2019, der er et øjebliksbillede af 
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tilliden i Danmark. Data er repræsentativt for den danske befolknings tillid til otte udvalgte overord-

nede parametre. Vi har derudover inddraget Advice’s Bæredygtighedsbarometer, der er en befolk-

ningsundersøgelse, hvor der spørges ind til danskernes opfattelse af bæredygtighed og virksomheder-

nes rolle i den bæredygtige omstilling. Vi har i vores sekundær empiri gjort brug af Global RepTrak 

100, der viser, hvordan folk føler, tænker og handler over for virksomheder globalt. RepTrak Com-

pany måler virksomheder omdømme ved hjælp af Reputation Scores fra 0-100, der måler, hvordan 

folk føler og tænker om en virksomhed (The RepTrak Company, 2020). 

 

2.3.2 Behandling af data 

Ved indsamling af empiri, er det nødvendigt - for overblikkets skyld - at gøre det klart, hvad man i 

grundlæggende træk er kommet frem til, inden det analytiske arbejde sættes igang. Dog skal det gøres 

klart, at vores empiriindsamling ikke stoppede, da det analytiske arbejde begyndte. Dataindsamling 

er en kontinuerlig process, hvor vi undervejs forsøger at gøre os klogere på data, Carlsberg og selve 

casen. 

 

Foruden at transskribering er et dokumentationskrav, anvender vi ligeledes transskribering til at be-

handle vores data fra alle vores interviews. Transskribering er en oversættelse fra én narrativ form, 

den mundtlige diskurs, til en anden narrativ form, den skriftlige diskurs (Kvale & Brinkmann, 2015: 

236). En vigtig faktor vedrørende transskribering er, at man skal være opmærksom på at det mundt-

lige én-til-én interview er et social samspil, hvor samtalen skaber ny viden, med varierende tempo, 

tonefald og kropsudtryk der er vanskelige at transskribere (ibid.: 236). Man taber heraf nonverbal 

data i et vis omfang. Af disse årsager blev alle interview lydoptaget, så vi i analysen har mulighed for 

at gå tilbage og genlytte vores interviews for deraf at få bedre indsigt i empirien end blot den skriftlige 

transskribering. Selvom transskribering muligvis fokuserer på det talte og nedskrevne, egner det sig 

til analyse med tekstnedslag og citeringer, hvorfor transskriberingen indeholder alle sagte ord. 

 

2.3.3 Interviewguide 

Det kommende afsnit vil redegøre for udarbejdelsen af undersøgelsens interviewguides, herunder 

hvilke overvejelser og valg, vi har taget. I henhold til Kvale & Brinkmann (2015) har en 
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interviewguide til formål at sætte rammerne for interviewets tematikker, emner og et udkast på en 

rækkefølge. Rækkefølgen på spørgsmålene kan være fin at have forberedt, men grundet vores inter-

viewform, det delvist strukturerede interview samt vores eksplorative tilgang, var det højst usandsyn-

ligt, at spørgerammen blev fulgt stringent (Kvale & Brinkmann, 2015: 185). I det delvist strukturerede 

interview skal spørgsmål og emner bringes i spil i henhold til, hvordan interviewet udvikler sig. Der-

for skal spørgerammen ikke følges stringent. 

  

For afhandlingens undersøgelse har det været essentielt, at vi som interviewere tilpassede spørgsmål 

og temaer til det enkelte interview. Det skal ses i lyset af, at vi inddrog individer med varierende 

interviewerfaring og med individuelle forskelligheder. Forskelligheder skal forstås som alder, bag-

grund og i hvor stor grad, de har kendskab til Carlsberg. Blandt andet ville det ikke give mening at 

spørge Jeppe Boel, Head of Brand Marketing fra Carlsberg, om han kender til Together Towards 

Zero. Vores interviews er vedhæftet som bilag 1-9 i form af fulde transskriberinger. Ligeledes er 

vores interviewguides for henholdsvis interview med Carlsberg, eksperterne og forbrugerne vedhæf-

tet som bilag 11. 

 

2.4 Metodiske refleksioner 

Den første del har indtil nu bestået af en redegørelse af vores teoretiske ståsted, socialkonstruktivis-

men, og vores fremgangsmåde i henhold til metoden. De følgende afsnit vil beskæftige sig med de 

metodiske overvejelser i forhold til validitet, reliabilitet og generaliserbarhed. Begreberne vil blive 

introduceret løbende, og vi vil reflektere over vigtigheden af disse elementer.  

 

2.4.1 Validitet 

Et succeskriterium for en undersøgelse er om den er i stand til refleksivt at kunne forholde sig kritisk 

til den selv, hvorfor det er afgørende at berøre validitet. Validitet dækker over gyldigheden af en 

undersøgelse (Andersen, 2019: 115). Validitet henviser til hvorvidt en undersøgelse har undersøgt 

det, den påstår - har vi målt det, vi sagde, vi ville? Bliver vores målingerne styret af forforståelse? 

(Kvale & Brinkmann, 2015: 318).  
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For at sikre validitet i afhandlingen har vi løbende argumenteret og reflekteret over processen i un-

dersøgelsesforløbet. Det indebærer, at vi har været transparente og dokumenteret vores fremgangs-

måde og forskningsprocedure. Dertil er fremgangsmåden i behandlingen af vores indsamlede empiri 

blevet tydeliggjort, eksempelvis de refleksioner, vi har haft, i udvælgelsen af informanter (jf. afsnit 

2.3.1.1-2.3.1.3). Vi har undervejs i forløbet forsøgt at være opmærksom på eventuelle forforståelser, 

både vores egen og informanternes forforståelse. Særligt i vores interview af Carlsberg-lederne har 

vi fra start været opmærksomme på eventuelle bias, hvorfor vi eksempelvis har interviewet eksterne 

CSR-eksperter for at forsøge at få en så valid undersøgelse, som muligt.  

 
2.4.2 Reliabilitet 

Under validitet findes begrebet reliabilitet. Reliabilitet handler om pålideligheden af vores indsam-

lede data, og om dataindsamlingen kan reproduceres af andre forskere. Det centrale er derfor nøjag-

tigheden af både indsamling og behandling af vores data (Andersen, 2013: 116). Et vigtigt spørgsmål 

at stille er, hvorvidt andre forskere vil kunne genskabe undersøgelsen. 

 

Grundet vores socialkonstruktivistiske ståsted, argumenteres det, at det vil være svært at genskabe 

vores undersøgelse. Det skyldes, at vi, i de delvist strukturerede interviews, skaber viden i det sociale 

samspil. Vi undersøger problemfeltet i samspil med aktørerne, og vi har derfor en forskerrolle som 

både observatør og deltager. Vi har forsøgt at modvirke ved dette en spørgeskemaundersøgelse med 

et videnskabsteoretisk ståsted, der læner sig op ad den realistiske position med kvantificerbar empiri. 

Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse vil være lettere reproducerbar. Grundet vores socialkon-

struktivistiske og eksplorative tilgang er det svært at argumentere for en høj grad af reliabilitet, da 

undersøgelsen antages at være svær at genskabe for andre forskere. Vi har dog undervejs været trans-

parente og beskrevet refleksioner samt valg og fravalg i forbindelse med interviews og spørgeguides. 

 

2.4.3 Generaliserbarhed 

Det er relevant at reflektere over undersøgelsens generaliserbarhed. Det er et udtryk for, hvorvidt 

undersøgelsens resultater kan overføres til andre organisationer og kontekster (Kvale & Brinkmann, 

2015: 332).  
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I afhandlingen bliver den indsamlede empiri anvendt i samspil med relevant teori som grundlag for 

analytiske fund og argumenter. Det er på denne måde, at vi forsøger at højne generaliserbarheden, og 

på denne baggrund formodes det, at de analytiske fund kan være brugbare i andre kontekster, der 

omhandler CSR og for andre organisationer, der arbejder strategisk med CSR. Denne form for gene-

raliserbarhed kategoriserer Kvale & Brinkmann som analytisk generaliserbarhed (Kvale & Brink-

mann, 2015: 334). I analysen kommer vi frem til analytiske fund, der omhandler generel viden om 

strategisk CSR-arbejde, strategisk CSR-kommunikation samt danske forbrugeres holdning og opfat-

telser af CSR og bæredygtighed. Således argumenterer vi, at de analytiske fund i afhandlingen har en 

tilfredsstillende grad af generaliserbarhed.  

 

Afhandlingen beskæftiger sig mestendels med en dansk kontekst, hvorfor vi argumenterer, at under-

søgelsen først og fremmest vil være relevant for danske organisationer. Dertil er det dog vigtigt at 

nævne, at Carlsberg har et produkt, der ikke nødvendigvis kan sidestilles med andre fast-moving 

consumer goods.  

 

2.5 Metodiske begrænsninger  

Dette afsnit vil belyse vores refleksioner i henhold til den metodiske tilgang og de begrænsninger, 

der vil kunne have påvirket vores undersøgelse og empiri. I forhold til begrænsninger i forbindelse 

med interviews, kan kvaliteten af vores interviews diskuteres, grundet vores forholdsvist begrænsede 

praktiske erfaring med at lave interviews. For at øge chancerne for vellykkede interviews, forberedte 

vi os med teori og praktiske råd fra Kvale og Brinkmanns bog “InterView” (Kvale & Brinkmann, 

2015). Her lægger de vægt på, at desto bedre og grundigere man er forberedt, desto bedre vilkår for 

et mere vellykket interview. Desuden inddrager vi Ib Andersens “Gode råd i forbindelse med det 

personlige interview” (Andersen, 2013). Denne er inddraget som yderlig rettesnor i forhold til vores 

tilgang til de delvist strukturerede interviews og konstruktionen af dem. En vigtig pointe er, at man 

som interviewer bør indlede med neutralt ladede spørgsmål, for at åbne roligt op for diskussionen, 

hvor eventuelt kritiske spørgsmål kan komme på et senere tidspunkt i interviewet. Andre begræns-

ninger, faldgrupper og refleksioner i henhold til interview er beskrevet i sektionen om det delvist 

strukturerede interview, hvor vi blandt andet diskuterede interviews med personer i ledende stillinger, 

og de problemstillinger, der kan opstå i sådan en situation. 
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2.6 Oversigt over primær empiri 

Dette afsnit har til formål at skabe overblik over den primære dataindsamling. Den primære empiri, 

vi har indsamlet, består af ni kvalitative interviews, hvor de første to er med ledende personer i Carls-

berg, to interviews med eksperter, og deraf er de sidste interviews med forbrugerne. Disse er præsen-

teret forneden. 

 

Navn Titel og virksomhed 

Simon Boas Hoffmeyer Senior Director for Sustainability and 

Communications - Carlsberg Group 

Jeppe Boel Head of Carlsberg Brand, Marketing - 

Carlsberg DK 

Andreas Rasche Professor - Business and Society ‘CBS 

Centre for Sustainability’ & Associate Dean - CBS’ MBA program 

Thomas Ravn-Pedersen Direktør og chefredaktør - Verdens Bedste 

Nyheder 

Kevin  Butikschef, Netto 

Niels  Products Specialist, Dagrofa ApS 

Josephine  Biokemistuderende, KU 

Studentermedhjælper, Novo Nordisk 

Henrik  Analyst, Assure Wealth 
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Mads Pædagog 

 

2.6.1 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse 

Vi har som beskrevet, i tillæg til vores interviews, udført en spørgeskemaundersøgelse. I følgende 

afsnit vil resultaterne fra dette spørgeskema blive præsenteret. Vores spørgeskema indeholder svar 

fra 177 respondenter. Kønsfordelingen er 45,2% kvinder og en mindre overvægt af mænd med 54,8% 

(Bilag 10).  

 

Respondenternes aldersfordeling ser således ud: kraftig overvægt af respondenter i alderen 18-30 år. 

I takt med, at vores undersøgelse og anden forskning har konkluderet, at det generelt er den yngre 

befolkning, der reflekterer over bæredygtighed og at denne gruppe vil blive den næste dominerede 

forbrugsgruppe, ser vi ikke nogen svaghed i, at denne gruppe fylder mest i vores besvarelse. Dertil er 

der en lige fordeling af 31-40 årige og 41-50 årige med henholdsvis 24,3% og 25,4% af besvarelserne. 

Gruppen af respondenter fra 51 til 65 år er 10,7% og vi havde én enkelt respondent på +65 år. 

 

Bilag 10 - Spørgeskemaundersøgelse (egen tilvirkning) 

 

Næste spørgsmål er omhandler, i hvilken grad CSR har en betydning når respondenterne køber øl. 

Her kan vi præsentere en særdeles kraftig overvægt af respondenter der svarede, at CSR ikke spiller 

nogen rolle i købssituationen, med 50,8% af besvarelserne. Derefter svarede 21,5% at CSR spiller en 
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rolle i lav grad. Om hvorvidt CSR spiller en rolle i nogen grad, svarede 18,1% og 9,6% responderede 

at det spiller en rolle i høj grad. 

 

Bilag 10 - Spørgeskemaundersøgelse (egen tilvirkning) 

Næste del af spørgeskemaundersøgelsen skulle belyse, hvilke to faktorer, der har størst indflydelse 

på valget af øl. En betydelig del af respondenterne valgte dog kun én faktor, men dette spørgsmål og 

besvarelserne giver stadig indblik i, hvilke faktorer, der har størst indflydelse. I dette spørgsmål var 

der en overvægt af besvarelser på ‘kvalitet’, med 64,4% af besvarelserne. Dette blev efterfulgt af pris 

og præference, med henholdsvis 36,7% og 37,3%.  

Slutteligt var de mindst indflydelsesrige faktorer det visuelle udtryk og bæredygtighed med henholds-

vist 18,6% og 18,1%. 
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Bilag 10 – Spørgeskemaundersøgelse (egen tilvirkning) 

Ved spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne opfatter Carlsberg som en troværdig virksomhed, der 

lever op til sit samfundsansvar, svarede hele 96% ‘Ja’ og de resterende 4% svarede ‘Nej’. Til dette 

spørgsmål blev respondenterne gjort opmærksomme på, at Carlsberg sælger et samfundsskadeligt 

produkt, men at Carlsberg på den anden side har en ambitiøs CSR-strategi, som både skal sikre, at 

Carlsberg har en bæredygtig forretning og lever op til sit samfundsansvar. 

 

Bilag 10 - Spørgeskemaundersøgelse (egen tilvirkning) 

I det næste spørgsmål blev respondenterne spurgt om Carlsbergs Snap Pack havde forbedret deres 

opfattelse af Carlsberg. Her svarede en kraftig overvægt ‘Ja’ med 49,7%. Dertil svarede 36,2%, at det 

ikke havde forbedret deres opfattelse af Carlsberg og 14,1% svarede ‘Ved ikke’.  
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Bilag 10 - Spørgeskemaundersøgelse (egen tilvirkning) 

Det sidste spørgsmål skulle undersøge respondenternes holdning til mere markedsføring fra Carlsberg 

om dens CSR-aktiviteter. Her kunne vi muligvis have specificeret, hvilken type markedsføring, der 

kunne være tale om. Det er muligt, at respondenterne har antaget, at mere markedsføring ville være i 

form af TV-reklamer. Her viser tidligere forskning fra Schmeltz (2017), at emballage er det fore-

trukne medie. Til dette spørgsmål svarede 41,2% af ‘Det ville være positivt - men det ville ikke ændre 

mine købsvaner’. Dertil svarede 29,9%, at en tydeligere CSR-kommunikation ville gøre dem mere 

tilbøjelige til at vælge Carlsberg. 

 

Bilag 10 - Spørgeskemaundersøgelse (egen tilvirkning) 
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2.7 Undersøgelsesdesign 

På baggrund af gennemgangen af vores videnskabsteoretiske ståsted og metodiske tilgang, vil vi il-

lustrere vores undersøgelsesdesign og selve forløbet for undersøgelsen. Dette kan ses i nedenstående 

figur. 

 

Figur 4 - Undersøgelsesdesign (egen tilvirkning) 

3. Teoretisk grundlag 

De følgende afsnit udgør afhandlingens teoretiske fundament. I disse afsnit vil de centrale teorier og 

koncepter blive præsenteret og gennemgået i henhold til deres funktion. Det første teoriafsnit beskæf-

tiger sig med Chandlers (2016) strategiske CSR og formålet er at skabe en grundforståelse for strate-

gisk CSR, da dette er et bærende element i afhandlingen. Dernæst præsenteres teorier fra Kjær (2006) 
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og Suchman (1995) om det institutionelle spillerum og legitimitet. Dette efterfølges af en gennem-

gang af Christensen et al. (2013) og Schmeltz (2017) om henholdsvist CSR som ambitionssnak og 

forbrugerorienteret CSR-kommunikation. Slutteligt inddrages Du et. al (2007) samt Barkakati et al. 

(2016) for at undersøge CSR og dets indflydelse på forbrugere. Denne teoretiske udlægning skal ikke 

anses som værende udtømmende. Andre supplerende teorier, der ikke redegøres for i disse teoretiske 

afsnit, vil blive præsenteret, når de findes relevante i analysen. Anden halvdel af analysen, under-

spørgsmål tre og fire, vil primært trække på videnskabelige artikler, hvori der er lavet empiriske un-

dersøgelser, der centrerer sig om forbrugere.  

 

3.1 Strategisk CSR 

I det første arbejdsspørgsmål, er formålet at klarlægge hvordan CSR har udviklet sig, og hvordan der 

kan arbejdes strategisk med CSR. Her inddrages David Chandlers “Strategic Corporate Social Re-

sponsibility: Sustainable Value Creation” (2016). Denne bog vil blive anvendt til at undersøge, hvor-

dan virksomheder kan arbejde strategisk med CSR for at skabe værdi for virksomheden og dens 

stakeholdere, samt hvilke trends og kræfter der driver CSR. 

 
3.1.1 CSR som begreb 

Chandler (2016) beskriver, hvordan virksomheder er en essentiel del af samfundet, da de transforme-

rer knappe og værdifulde ressourcer til produkter og services, som vi er afhængige af - men virksom-

hederne er samtidig en indikator på, hvor meget der er galt med vores samfund. Mens virksomhederne 

producerer meget der objektivt kan kategoriseres som godt, kan de også gøre meget skade i form 

forurening. Virksomheder fungerer ikke uafhængigt af samfundet - dermed er det centralt at beslutte, 

hvordan virksomheder passer ind i samfundet. Chandler stiller derfor spørgsmålet: “What is the role 

of business in society?” (Chandler, 2016: xxix). Virksomheder er til for at skabe værdi, men det er 

hvordan - og for hvem - som er afgørende (ibid.). CSR udspringer fra spørgsmålene om, hvad for-

profit virksomheders rolle er, og om virksomhederne har et bredere socialt ansvar (ibid.: 3). CSR er 

et kontroversielt emne, da mange stadig deler Milton Friedmans syn på virksomheder: at samfundet 

får mest gavn, når virksomhederne udelukkende fokuserer på økonomisk succes (ibid.: 4). 
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CSR er et begreb, der er svært at definere entydigt, og definitionen er stadig til debat, til trods for stor 

forskning i virksomheders sociale ansvar. Centralt er det, at begrebet CSR dækker over forholdet 

mellem virksomheder, og de samfund, de interagerer med, med fokus på det ansvar, der er til stede. 

Samfund er defineret i sin bredeste form til at inkludere alle stakeholder-grupper, som har en interesse 

i virksomhedens handlinger (ibid.: 4). Chandler fortæller følgende om begrebet CSR og Chandlers 

definition:  

“Right now we’re in a free-for-all in which ”CSR” means whatever a company wants it 

to mean: From sending employees out in matching t-shirts to paint a wall for five hours 

a year, to recycling, to improving supply-chain conditions, to diversity and inclusion. 

This makes it difficult to have a proper conversation about what corporate responsibil-

ities are and should be” (ibid.: 187). 

  

Der er bred enighed om, at virksomheder har et socialt ansvar, men hvordan det reelt ser ud i praksis 

er mere op til debat (ibid.). Definitioner af CSR udvikler sig, og variansen påvirkes af fem dimensi-

oner: enviromental, social, economic, stakeholder og voluntariness (ibid.: 6). Grundlæggende er CSR 

både et middel og et mål. Det er måden, hvorpå en virksomhed leverer dens produkter eller services 

til markedet, men det er også en måde, hvor virksomheder kan opretholde legitimiteten af deres hand-

linger i samfundet ved at prioritere og forholde sig til stakeholdernes bekymringer.  

 

 

3.1.2 Strategisk CSR og stakeholdere 

En virksomheds succes hænger direkte sammen med virksomhedens evne til at inkorporere stakehol-

dernes bekymringer i forretningsmodellen. CSR giver midlet til at gøre netop dette ved, at værdsætte 

det indbyrdes afhængige forhold mellem virksomheder og deres stakeholdere. De problematikker, 

der motiverer stakeholderne, vil ændre sig over tid (ibid.: 7). CSR for virksomheder handler i bund 

og grund om at skabe værdi for dens stakeholdere: “(...) it is an essential refinement of the market 

model - an operating philosophy for firms that seeks to optimize growth (and profits) over the medium 

to long term. It is a strategic imperative that is central to operations” (ibid.: xxx).  

 

Strategisk CSR handler om at udarbejde en strategi, der kan bidrage til at komplementere 
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virksomhedens forretningsaktiviteter og skabe størst mulig værdi for virksomheden. Chandler de-

finerer strategisk CSR således: “The incorporation of a CSR perspective within a firm’s strategic 

planning and core operations so that the firm is managed in the interests of a broad set of stakeholders 

to optimize value over the medium to long term” (ibid.: 241). Fem komponenter er ifølge Chandler 

essentielle i strategisk CSR: 1) at der inkorporeres et CSR-perspektiv i kulturen og den strategiske 

planlægningsproces, 2) at enhver handling er direkte relateret til kernedriften, 3) at forstå og handle 

på stakeholders behov, 4) at forsøge at optimere værdiskabelsen, og 5) at skifte til et mellem- til 

langtidsperspektiv i forhold til stakeholdere (ibid.).  

 

Der skelnes mellem responsive CSR og strategic CSR, og nedenstående figur, fra Porter og Kramer 

(2006), illustrerer forskellen disse to former for CSR. 

 

 

Figur 5 - Porter and Kramer’s Strategy and Society Model (Chandler, 2016: 242). 

 

Responsive CSR opstår, når virksomheder indgår i generiske sociale problematikker, der ikke er re-

lateret til deres drift og værdikæde, mens strategisk CSR opstår, når en virksomhed aktivt forsøger at 

bidrage til samfundet gennem dens værdikæde og dennes aktiviteter (ibid.: 242-243). 
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3.1.3 Fem trends for CSR 

CSR er efterhånden blevet en central del af moderne virksomhedsstrategi, og CSR er i stigende grad 

relevant grundet fem trends: rigdom, bæredygtighed, globalisering, kommunikation og brands. Disse 

fem kræfter er med til kollektivt at transformere, hvilket miljø og hvilken kontekst, virksomheder 

skal operere i. Disse trends overlapper, og dette interaktive element medfører en kompleks kontekst, 

der vil fortsætte med at ændre sig med høj hastighed i de kommende år (ibid.: 21). 

 

Den første trend, rigdom, beskriver, hvordan sociale problematikker i højere grad har det med at få 

fodfæste i samfund, der er rige. Det skyldes, at folk har jobs og sikkerhed, og dermed eksempelvis 

har den luksus, at de kan vælge mellem en dyr bil, der forurener eller en el-bil. Forbrugere i udviklede 

samfund har en højere levestandard, og som en konsekvens af dette, forventer disse forbrugere mere 

af de virksomheder, som de køber produkter fra. Virksomheder, der opererer i udviklede samfund, 

skal derfor demonstrere, at de skaber værdi for deres stakeholdere, ud over selve produktets nytte-

værdi (ibid.: 21-22). CSR er dog ikke kun relevant i rige samfund: stigende ulighed og den dertilhø-

rende følelse af ‘dem og os’ medfører, at CSR er relevant verden over. Dertil spiller aktivisme og 

protester en central rolle, da det har ført til, at højere levestandarder spredes verden over (ibid.: 23). 

Grundlæggende kan det siges, at rigdom har ført til et engageret civilsamfund, som betyder, at sociale 

problematikker kan få offentlig opmærksomhed, som førhen var utænkelig for virksomheder (ibid.: 

24). 

 

Den anden trend er bæredygtighed. Den beskriver, i forlængelse af forrige afsnit, hvordan der i sti-

gende grad er en bekymring for miljøet. Særligt i det seneste årti er klimaforandringer kommet på 

agendaen, også politisk, hvilket blev eksemplificeret ved Parisaftalen i 2015. Denne stigende op-

mærksomhed på bæredygtighed er en central driver for CSR, og derfor vil virksomheder, der handler 

uden at tage højde for deres miljøansvar, blive straffet af deres stakeholdere (ibid.: 25). Stakeholder-

nes øgede fokus på bæredygtighed har medført, at virksomheder for alvor skal tænke innovativt og 

integrere CSR i den strategiske planlægning for at imødekomme stakeholdernes krav. Lykkes dette 

for virksomhederne, kan der skabes reelle konkurrencefordele (ibid.: 26).  

 

Den tredje trend, globalisering, beskriver, hvordan virksomheder i stigende grad tænker globalt. Når 
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en virksomhed er engageret i flere lande og kulturer øges kompleksiteten, da der i tillæg til flere love 

og regulativer, skal tages højde for flere sociale normer og kulturelle forskelle. Der er større risiko 

for konflikter, og dermed også større risiko for, at virksomheder ikke lever op til stakeholdernes for-

ventninger. Dertil medfører denne trend, at hvis en virksomhed ikke formår at leve op til stakehol-

dernes forventninger, kan det blive udstillet på en global scene (ibid.: 26-27). Grundet digitalisering 

kan individer kommunikere og mobilisere, hvilket har mindsket virksomheders muligheder for at 

manipulere deres stakeholdere og deres opfattelser (ibid.: 28). Netop derfor er globalisering en driver 

for værdien af strategisk CSR (ibid.: 26). I forlængelse af dette er den fjerde trend, kommunikation. 

Den beskriver, hvordan kommunikationsteknologier har medført, at information spredes med en ufat-

telig fart, der skaber et vanskeligt miljø for virksomheder at operere i (ibid.: 29). Internettet og sociale 

medier centrale her, og mens den stigende aktivitet online er tydelig for enhver, er det mindre tydeligt 

præcis, hvordan stakeholdere vil udnytte disse muligheder. Den aktivitet, der er online, kan ikke altid 

antages at blive overført til, hvad en virksomhed reelt oplever i den ‘virkelige’ verden. Faktum er, at 

virksomheder ikke længere kan kontrollere informationsflowet, og et stigende eksternt pres vil kræve 

mere transparens for virksomhederne. Hvis virksomheder fortsat vil have succes, er strategisk arbejde 

med CSR en nødvendighed, særligt med henblik på deres omdømme (ibid.: 36).  

 

Disse forskellige trends beskæftiger sig alle med vigtigheden af virksomhedens omdømme og brand. 

Derfor er der slutteligt den femte trend, brands, der beskriver, hvordan brands er et omdrejningspunkt 

for virksomheders succes. Forbrugere er mere tilbøjelige til at købe fra et brand, de kender og stoler 

på, og derfor arbejder virksomhederne med at etablere populære brands for at få konkurrencefordele. 

Disse trends medfører dog en kompleks kontekst, hvori virksomhedernes omdømme er usikre - et 

godt omdømme er svært at etablere og nemt at tabe (ibid.: 36). Den bedste måde, hvorpå en virksom-

hed kan beskytte dens omdømme og brand, er ved at integrere et CSR-perspektiv i hele forretningen. 

Et sådant CSR-perspektiv vil tillade en virksomhed at matche dens aktiviteter med stakeholdernes 

værdier. I en tid, hvor en virksomheds brand er essentielt for virksomhedens succes, er værdien af 

CSR enorm, da et CSR-perspektiv kan skabe en attraktiv virksomhed for stakeholderne på lang sigt 

(ibid.: 37-38).  
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3.2 Det institutionelle spillerum og legitimitet 

Til at besvare spørgsmålet om, hvilken institutionel kontekst Carlsberg befinder sig i, og i hvilket 

omfang Carlsberg bliver tildelt legitimitet fra dens omverden, vil vi præsentere Peter Kjærs (2006) 

institutionel teori om det institutionelle spillerum. Kjærs teori vil i samspil med teori om legitimitet 

fra Suchman (1995) give et teoretisk indsigt i Carlsbergs omkringliggende samfund, og hvordan det 

institutionelle spillerum påvirker Carlsberg. Kjær undersøger, hvordan krav og forventninger til virk-

somheder udvikler sig, og hvordan det kan påvirke samfund og virksomhed. Kjær anvender instituti-

onsbegrebet og beskriver det gennem spørgsmålet om legitimitet. Begrebet anvendes for at kunne se, 

hvordan krav fra samfundet ofte er så tilpas indgroede i samfundet, at kravene går hen og udvikler 

sig til grundlæggende spilleregler, og heraf bliver til institutioner (Nygaard, 2006: 226).  

 

3.2.1 Det institutionelle spillerum 

I Peter Kjærs teori indledes der med en beskrivelse af, hvordan virksomheder har skiftet fokus fra 

effektivitet til legitimitet. Virksomheder skal ikke udelukkende være effektive for forbrugere og in-

vestorer for at kunne overleve. De skal være legitime i arbejdsprocesserne. Heraf skal det forstås, at 

virksomheder som Carlsberg skal tage stilling til, hvilke processer, mål og midler, der er legitime i 

dens omverden, hvilket er komplekst for en global organisation. Selvom der fokuseres på Carlsbergs 

danske marked, har det internationale samfund stor betydning for, hvad der opfattes som socialt ac-

ceptabelt.  

 

Til at beskrive legitimitet skriver Kjær: “Legitimitet er (...) ikke blot et spørgsmål om at sikre sig 

opbakning fra andre aktører, men (...) om at forstå de krav om legitim adfærd der er bygget ind i 

samfunds grundlæggende strukturer (ibid.: 225). Det gælder om for organisationer at søge forståelse 

for krav til legitim adfærd fra samfundet. Legitimitet har dermed at gøre med, hvordan der besluttes 

og handles. Kjær giver et eksempel, hvor det muligvis kan være mere effektivt og økonomisk rationelt 

for landbruget at bruge kunstgødning, men det opfattes som ilegitimt af forbrugerne, og derfor er 

landbruget nødsaget til at indrette sig til omverdenens krav (ibid.: 225). En central refleksion 
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italesættes omhandlende, at organisationer i nutidens moderne samfund ikke kan agere og strategize 

frit på et anonymt marked for at opnå optimal effektivitet. Organisationer befinder og beskæftiger sig 

i et socialt samfund, hvor alt udadtil bliver betragtet og evalueret på baggrund af, hvad den sociale 

standard og normerne foreskriver.  

3.2.1.1 Institutionelle strukturer 

For at forstå hvordan institutionelle strukturer kan påvirke organisationers adfærd og strategizing, 

arbejdes der med institutionelle strukturer, hvilke bliver inddelt i regulative, normative og kognitive 

strukturer (ibid.: 227). Her beskriver Kjær: “Institutioner er stabile (...) de er ikke naturgivne, men 

derimod samfundsskabte strukturer og mønstre” (ibid.: 226). Denne del af det institutionelle spillerum 

beskriver, at institutioner er socialt skabte, og dermed kan forandres over tid i takt med samfundets 

udvikling. 

 

3.2.1.1.1 Regulative strukturer 

Den første af de tre måder, hvorpå man kan undersøge institutioners påvirkning, er gennem regulative 

strukturer. Det er deciderede strukturer, der påvirker adfærd gennem tvang, hvilket vil kunne ses i 

form af lovgivning og andre formelle arrangementer (ibid.: 227). Grundlæggende anses regulative 

strukturer som ydre rammer med en tilhørende sanktion, hvis reglerne ikke bliver overholdt - for at 

skabe et rationale for organisationer til at følge de regulative strukturer. Selvom der grundet regulative 

strukturer vil opstå et regelsæt i form af lov, behøver organisationer, der er underlagt denne institu-

tion, ikke at anse den som legitim, dog skal de stadig opfatte det som mest effektivt at overholde 

institutionens regler (ibid.: 227).  

 

3.2.1.1.2 Normative strukturer 

Den anden struktur, hvorved institutioner kan forstås, er ved at se dem som normative strukturer. 

Normative strukturer påvirker adfærd ved, at individet eller en gruppe består af et sæt fælles normer, 

der dikterer acceptabel opførsel (ibid.: 228). Her anses institutioner som en fælles internaliseret mo-

rale, hvorigennem en organisation kan forstå, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Sanktionen fra 

normative strukturer, modsat regulative, er ikke frygten for straf, der får samfundet til at tilpasse sig 

institutionen, men det er derimod, at medlemmer af en gruppe eller samfund ikke ønsker at blive 

udelukket på grund af forkert opførsel. Medarbejdere overholder ikke udelukkende deres kontrakt for 
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ikke at blive fyret, men også fordi, det anses som det korrekte at gøre. Afslutningsvist argumenterer 

Kjær, at fælles normer kan sætte en begrænsning på opportunisme (ibid.: 229). Ræsonnementet for 

dette er, at hvis samfundet eksempelvis anså kulproduktion som det eneste rigtige, ville det sætte en 

begrænsning for bæredygtig udvikling. 

 

3.2.1.1.3 Kognitive strukturer 

Den tredje måde, hvor vi kan anskue institutionernes påvirkning af adfærd, er gennem den kognitive 

struktur. I dette perspektiv er det institutioners formning af individer og gruppers viden. Dette kan 

gøres gennem implementering af et fælles verdensbillede: hvordan man forstår, hvordan verden hæn-

ger sammen. Dette kan udvikle sig til at være grundstenen i alle valg for gruppen. Sådanne verdens-

billeder kan blive udviklet gennem uddannelse i en organisation, videnskaben og medier (ibid.: 229). 

I det kognitive perspektiv er det ikke en sanktion i form af straf, eksklusion eller dårlig samvittighed, 

der påvirker deltagerne i samfundet til at tilpasse sig. Det er derimod fordi, at alle har en fælles fore-

stilling, og ved ikke at følge denne, kan de risikere at blive opfattet som ufornuftige (ibid.: 229). 

 

Overordnet kan det siges, at det regulative perspektiv understøtter en undersøgelse af, hvordan for-

melle krav og regler påvirker organisationer. Det normative perspektiv er fokuseret mod fælles nor-

mer og værdier, og deraf hvordan de som institution påvirker organisationsadfærd. Til sidst sætter det 

kognitive perspektiv fokus på fælles forestillinger (ibid.: 231).  

 
3.2.1.2 Institutionstyper 

I dagens moderne samfund er organisationer påvirket af en længere og konstant udviklende række af 

institutioner, som alle vil have deres stemme hørt (ibid.: 236). Generelt differentieres der mellem fire 

institutionstyper, hvor den første er staten og andre politiske institutioner, der regulerer organisatio-

ner gennem lovgivning (ibid.: 234). Dernæst er der professioner og fag, hvor denne institution påvir-

ker organisationer gennem etiske regler og normer. Den tredje institutionstype er defineret som andre 

organisationer med særlig institutionel status, som eksempelvis en brancheorganisation, der er med 

til at sætte branchestandarder. Her nævnes de centrale med en rådgivende rolle som forskningsinsti-

tutioner, udviklingscentre og konsulentvirksomheder (ibid.: 235). Den fjerde er kultur, der indebærer 

fælles antagelser og adfærdsmønstre, der præger samfundet. Ved at samfundet bliver mere 
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institutionaliseret, har organisationsforskere implementeret begrebet isomorfisme: at noget antager 

samme form (ibid.). Virksomheder i dag bliver påvirket af så mange institutioner i komplekse omgi-

velser, der resulterer i ensretning, hvilket over tid skaber isomorfe organisationer (ibid.: 237). Her 

argumenterer Kjær: “Ensretning skyldes formentlig ikke, at udbredte former altid er mest effektive, 

men at der er et stærkt institutionelt pres på virksomhederne” (ibid.). 

 

3.2.2 Legitimitet 

I forlængelse af Peter Kjærs teoretiske perspektiv på det institutionelle spillerum, vil dette afsnit be-

skæftige sig med Suchmans definition af legitimitet (Suchman, 1995). Denne teori inddrages for at 

kunne undersøge, hvordan omverdenen og interessenter tildeler legitimitet, som beskrevet i ovenstå-

ende afsnit. Ved anvendelse af Managing Legitimacy formår denne afhandling at undersøge, hvorle-

des Carlsberg bliver tildelt legitimitet.  

 

Først og fremmest er det essentielt at beskrive Suchmans definition på legitimitet (ibid.: 573). Such-

mans definition af legitimitet er en inkluderende, bredt funderet definition, der inkorporerer både den 

evaluerende og den kognitive dimension, og som anerkender det sociale publikums rolle i legitimite-

tens dynamik (ibid.: 574). Hans definition er følgende: “Legitimitet er en generel opfattelse eller an-

tagelse om, at en enheds handlinger er ønskelige, korrekte eller passende indenfor et socialt konstru-

eret system af normer, værdier, overbevisninger og definitioner” (ibid.: 574). At legitimitet er en 

generel opfattelse, skal forstås ved, at legitimitet kan overgå specifikke hændelser, er modstandsdyg-

tig over for nogle begivenheder, men stadigt afhængig af en historie af hændelser for at opnå legiti-

mitet (ibid.: 574). Derved skal det forstås, at organisationer godt kan gå imod, hvad der umiddelbart 

er socialt accepteret som legitimt, så længe det er en unik hændelse, det ikke bliver registreret eller at 

det ikke vedrører den offentlige mening om, hvad der er acceptabelt. Efterfølgende af definitionen af 

legitimitet, er det centralt at forstå, hvorfor organisationer ønsker at opnå og beholde legitimitet.  

 

Organisationer søger legitimitet af flere årsager. Legitimitet forbedrer stabilitet og forståeligheden af 

en organisations handlinger, og den sociale omverden er teoretisk set mere tilbøjelig til at levere 

ressourcer eller handle hos organisationer, der fremstår ønskelige og korrekte (ibid.: 574). Legitimitet 

påvirker, hvordan folk forstår organisationerne (ibid.: 575). Suchman beskriver, at samfundet 
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grundlæggende har en tendens til at opfatte legitime organisationer som mere meningsfulde, mere 

forudsigelige og mere pålidelige (ibid.). Generelt skelner Suchman mellem tre typer af legitimitet: 

pragmatisk, moralsk og kognitiv legitimitet (ibid.: 577). 

 

3.2.2.1 Pragmatisk legitimitet 

Den første af de tre omhandler pragmatisk legitimitet, hvilken er baseret på interessenternes egenin-

teresse, heraf pris og udbytte (ibid.: 578). På det simpleste niveau er pragmatisk legitimitet videre 

defineret som exchange legitimacy, der er det bytteforhold mellem organisationen og interessenterne. 

Foruden exchange, beskriver Suchman en mere socialt konstrueret pragmatisk legitimitet, hvilken 

defineres som influence legitimacy (ibid.: 578). Det er når man støtter en organisation, ikke grundet 

et udbytteforhold, men derimod fordi det er det mest ansvarlige at gøre. Oftest opstår influence ved, 

at en organisation inkorporerer bestanddele i sin process for beslutningstagning. Den sidste af indde-

ling af pragmatisk legitimitet er dispositional legitimacy. Denne legitimitetsform opstår ved at en 

organisations omkringliggende samfund og interessenter mener, at organisationen handler i interes-

senters egeninteresse: om en organisation udadtil deler værdier med interessenterne. Dette skal ses i 

lyset af, at organisationer fremstår mere som personificerede individer med målsætninger, stil og 

personlighed (ibid.: 578). 

 

3.2.2.2 Moralsk legitimitet 

Den anden af de tre overordnede typer af legitimitet, som omverden kan tildele en organisation, er 

moralsk legitimitet. Moralsk legitimitet er en normativ evaluering af en organisation og dens hand-

linger, hvilket munder ud i om det fra interessenternes perspektiv er det rigtige organisationen gør 

(ibid.: 579). Modsat pragmatisk legitimitet, hvor det er centralt om det gør noget positivt for omver-

den, er det centrale ved moralsk legitimitet en vurdering om the right thing to do. Under moralsk 

legitimitet definerer Suchman yderligere fire underformer, hvor den første er consequential legi-

timacy. Her evalueres der på output og konsekvenser, mere præcist hvad en organisation opnår (ibid.: 

580). Den anden form, procedural legitimacy, beskriver, at organisationer kan opnå moralsk legiti-

mitet ved at anvende socialt accepterede teknikker og processer (ibid.: 580). Den tredje type legiti-

mitet er structural legitimacy, hvor organisationer kan blive tildelt legitimitet ved at indarbejde struk-

turer, som kvalitetskontrol. Denne fokuserer generelt på, hvorvidt en organisation følger de 
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strukturelle forventninger (ibid.: 581). Den fjerde form for moralsk legitimitet er den personlige, ba-

seret på karismaen fra organisationsledere (ibid.: 582).  

 

3.2.2.3 Kognitiv legitimitet 

Suchmans tredje legitimitetsform er den kognitive, hvilken har sit udgangspunkt i erkendelse, der 

videre skelnes i legitimitet fra comprehensibility og taken-for-grantedness (ibid.: 583). Den første af 

de to, comprehensibility, henviser til, hvordan en organisation kan blive anset som meningsfuld. Fo-

kus er, hvorvidt det giver mening, at organisationen opererer der, hvor den er og om virker det natur-

ligt. Heraf vil en organisation kunne blive tildelt kognitiv legitimitet. Den anden form for kognitiv 

legitimitet, taken-for-grantedness, henviser til, at interessenterne ikke mener, at noget kunne være 

gjort anderledes, og derved kan der skabes kognitiv legitimitet ved at argumentere mod alle andre 

fremgangsmåder (ibid.: 583). Denne legitimitetsform er mestendels subtil. Hvis alle andre former for 

alternativer ses som utænkelige, kan organisationer blive tildelt taken-for-grantedness. 

 

3.3 CSR-kommunikation 

For at undersøge, hvilke udfordringer virksomheder - her med fokus på Carlsberg - kan opleve med 

CSR-kommunikation, vil vi først inddrage teori om CSR som ambitionssnak fra Christensen et al. 

(2013). Herefter vil Scmeltz’ (2017) artikel om strategisk CSR-kommunikation blive anvendt med 

henblik på at undersøge forbrugerorienteret CSR-kommunikation, særligt med henblik på unge for-

brugere.  

 

3.3.1 CSR som ambitionssnak  

Christensen et al. (2013) argumenterer i deres artikel, ‘CSR as aspirational talk’, at en manglende 

overensstemmelse mellem organisational CSR-snak og CSR-handling ikke nødvendigvis er en dårlig 

ting, og at disse uoverensstemmelser har potentiale til at stimulere CSR-forbedringer (Christensen et 

al., 2013: 1). Centralt i argumentet er det, at snak om CSR - artikulere idealer, fremlægge planer og 

offentliggøre visioner - kan stimulere positive sociale ændringer, selv når denne CSR-snak ikke af-

spejles i den organisationelle praksis. Denne form for kommunikation, der beskæftiger sig med in-

tentioner og idealer frem for at reflektere aktuel adfærd, kategoriseres som ambitionssnak. Bag 
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argumentet, at ambitionssnak har potentiale til at stimulere positive udviklinger både inden for feltet 

CSR og videre ud, er opfattelsen, at sprog er performativt. Kommunikation anses med andre ord som 

en konstituerende proces med 'organiserende egenskaber’. Derfor argumenterer Christensen et al., at 

CSR-kommunikation er ambitionssnak og ikke en perfekt refleksion af organisatorisk praksis (ibid.: 

2).  

 

Organisatoriske udsagn er ikke kun beskrivelser, men recepter med performative kvaliteter, der der-

med forpligter organisationen til at handle på en bestemt måde. Derfor vil et CSR-program antages 

at blive efterfulgt af bestemte beslutninger og handlinger - hvis ikke, vil der komme beskyldninger 

om manglende engagement og inkonsistens. Virksomheders snak om CSR er handling og ikke blot 

ord, for snak om ambitioner er med til at artikulere værdier og rammerne for virksomhedens beslut-

ninger: det er råmaterialet for at rekonstruere organisationen (ibid.: 3).  

 

3.3.1.1 Hykleri 

Problematikken er, at ambitiøs CSR-kommunikation i sagens natur vil indeholde gaps mellem snak 

og handling, hvorfor virksomheder kan tvinges ud i adfærd, der kan anklages for at være hyklerisk. 

Christensen et al. skelner mellem to former for hykleri. Den første form for hykleri, hypocrisy as 

duplicity, forekommer, når en organisation er involveret i svig eller søger at skjule en ubehagelig 

sandhed bag behagelige ord. Denne form for hykleri ses eksempelvis, hvis en virksomhed annoncerer 

CSR-ambitioner uden en intention om reelt at gøre noget eller for at skjule illegitime aktiviteter (ibid.: 

7). Den anden form for hykleri, hypocrisy as aspiration, beskrives som følgende: “We face a second 

type of hypocrisy when an organization, in order to stimulate action, incants a wished-for future, 

pretending that this future (or parts thereof) already exists” (ibid.). Her betyder hykleri at motivere et 

publikum - inklusiv afsenderen selv - ved hjælp af idealiseringer. Det ses eksempelvis, når en orga-

nisation annoncerer sine CSR-standarder som en ambition kombineret med forsøg på at minimere 

forskelle mellem idealet og virkeligheden. Denne form for hykleri argumenteres at være af en mere 

positiv natur end den første form for hykleri (ibid.) 

 

3.3.1.2 Ambitionssnak som en drivkraft 

For at stimulere organisatiorisk forandring og forbedringer, opfordres ledere til at påråbe sig fiktioner, 

og dermed praktisere en form for hykleri (ibid.: 9). At annoncere CSR-idealer er grundlæggende at 
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skabe forventninger, og dermed at risikere at udsætte sig selv for pres fra stakeholdere, journalister, 

aktivister og lignende. Ambitionssnak inden for CSR er at præsentere et fremtidsorienteret selvbil-

lede, der er bindende i den forstand, at det potentielt forpligter organisationen til at at udføre bestemte 

handlinger (ibid.: 11-12). Christensen et al. argumenterer, at det er essentielt, at virksomheder taler 

offentligt om deres CSR-aspirationer, selv hvis der er risiko for ikke at leve op til egne ord. Sådan en 

situation argumenteres at være at foretrække fremfor en situation, hvor der blev krævet absolut over-

ensstemmelse mellem ord og handling, da det ville medføre et stort tab af input til udviklingen af 

CSR (ibid.: 13). Det hykleri, der er involveret i ambitionssnak, kan dog ikke være en eksplicit strategi, 

men organisationer må bevidst arbejde med forskelle mellem den nuværende og fremtidige virke-

lighed. Ideen med ambitionssnak er ikke at nå perfektion en gang for alle, men at holde forskellen 

mellem virkelig og uvirkelig åben som en drivkraft for en permanent indsats (ibid.: 14).  

 

 

3.3.2 Forbrugerorienteret CSR-kommunikation 

Schmeltz (2017) beskriver i sin artikel, hvordan det stigende samfundsmæssige pres på virksomheder 

til at engagere sig i CSR, har ført til et fokus på, hvorvidt og hvordan virksomheder skal kommunikere 

disse CSR-aktiviteter (Schmeltz, 2017: 47). Konsekvensen af dette er, at flere virksomheder begynder 

at arbejde med CSR-kommunikation, mens det dog ligeledes rapporteres fra virksomheder, at denne 

disciplin er ekstremt kompliceret. Nyere forskning tegner et billede af, at det er centralt, at virksom-

heder formår at skabe en stærk forbindelse - Strategic Fit - mellem virksomhedens kerneidentitet og 

dens CSR-aktiviteter. Hvis det lykkes, er mulighederne for succesfuld, strategisk CSR-kommunika-

tion større (ibid.: 48). Schmeltz introducerer begreberne ‘CSR-Consumer Fit’ og ‘CSR-Consumer-

Company Fit (Triple Fit)’, og i artiklen undersøges det, hvorledes virksomheder kan udvikle og an-

vende et ‘Triple Fit’ for at øge troværdigheden og relevansen i CSR-kommunikation. Fokus er på, 

hvordan virksomheder kan arbejde strategisk med CSR-kommunikation for at imødekomme unge 

forbrugeres forventninger til bæredygtigt arbejde (ibid.: 49). Nedenstående figur viser et samlet over-

blik over de tre forskellige fits og hvordan, consumer, company og CSR interagerer med hinanden. 
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Figur 6 - CSR Communication Fits (Schmeltz, 2017: 64) 

Det første, Strategic Fit, forekommer, når der er en logisk sammenhæng mellem en virksomheds 

CSR-aktiviteter og dens kerneværdier. Det andet fit, CSR-Consumer Fit, forekommer når CSR-akti-

viteterne har en personlig relevans, fordel eller værdi for forbrugeren. Den sidste, og den sværeste fit, 

er Triple Fit, hvor alle tre dimensioner er kædet sammen gennem fælles værdier (Schmeltz, 2017: 

64).  

 

3.3.2.1 Den unge forbrugergruppe 

Schmeltz undersøger forbrugernes holdning til CSR-kommunikation, men i undersøgelsen er dette 

ikke forbundet til forbrugeradfærd og købsintention - det undersøges derimod, i hvilket omfang for-

brugerne reagerer positivt eller negativt over for CSR-kommunikation. Det er danske forbrugere i 

alderen 18 til 30 år, der deltager i undersøgelsen, og netop unge forbrugere forventes at være den 

mest indflydelsesrige forbrugergruppe i den nærmeste fremtid. Der er indikationer på, at denne for-

brugergruppe har et ønske om eksplicit kommunikation, når det gælder CSR, og det kan derfor pege 

på et fremtidigt skifte i, hvordan virksomheder skal gribe CSR-kommunikation an (ibid.: 52). Endvi-

dere forklarer Schmeltz, at den unge gruppe højst sandsynligt vil blive den dominerende og mest 

købestærke gruppe af forbrugere, hvorfor det er endnu mere centralt for virksomheder, at tilpasse 

deres CSR-kommunikation. Undersøgelsens resultater udfordrer tidligere forskning, der peger på for-

bruger-skepsis over for CSR-kommunikation - i hvert fald, når det gælder unge forbrugere. Resulta-

terne påpeger, at unge forbrugere foretrækker eksplicit CSR-kommunikation, hvorfor en mere ekspli-

cit tilgang til CSR-kommunikation anbefales.  
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Når virksomheder oplever et øget krav om CSR-kommunikation og de unge forbrugerne har fået nye 

online medievaner og forventninger til virksomheder, påvirker det og ændrer kommunikationen mel-

lem virksomhed og forbruger. Her beskriver Schmeltz, at det er en mulighed for virksomheder at 

tilpasse deres kommunikation fra subtilt til eksplicit CSR-kommunikation: “As the traditional relati-

onship between company and consumer is changed, communication will have to change” (Schmeltz, 

2017: 52). 

  

Virksomheder kan drage fordel af at sigte mod at skabe et ‘Triple Fit’: en sammenhæng mellem 

forbruger, virksomhed og CSR-engagement. Dette kan fungere som en framing strategy i det strate-

giske arbejde med CSR-kommunikation. Det kan dog vise sig at svært at implementere i praksis. 

Resultaterne viser, at virksomheder først og fremmest kan drage fordel af at kommunikere CSR-

aktiviteter, hvor det - for den unge forbruger - tydeligt fremgår, hvordan denne aktivitet har relevans 

eller fordele for dem selv (ibid.: 67).  

 
3.4 CSR og dets indflydelse på forbrugere 
For at kunne undersøge, hvilken indflydelse Carlsbergs CSR-strategi har på forbrugernes opfattelse 

af selve Carlsberg-brandet, inddrages artiklen “Reaping relational rewards from corporate social re-

sponsibility: The role of competitive positioning” (2007) af Du et al. Dertil har vi valgt at inddrage 

Barkakati et al. (2016) for at kunne undersøge forbrugernes adfærd og holdninger til CSR og bære-

dygtige produkter nærmere. Deres artikel, ‘Corporate social responsibility and its impact on consumer 

behaviour – a consumer’s perspective’, er centreret omkring fast-moving consumer goods (FMCG), 

en kategori som øl falder ind under. 

 

3.4.1 CSR-positionering 

Du et al. undersøger i deres artikel, hvilken indflydelse det har på forbrugernes holdninger og opfat-

telser, hvis en virksomhed har integreret dens sociale initiativer i virksomhedens konkurrencepositi-

onering. Dette defineres som en CSR-positionering (Du. et al., 2007: 224). Et centralt element er den 

relative positionering af hvert brand i konkurrencesituationen, da brands i varierende grad inddrager 

deres CSR-aktiviteter for at positionere sig i forhold til deres konkurrenter i forbrugernes sind. CSR-
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positionering har potentiale til at humanisere en virksomhed eller et brand, og det tilskynder forbru-

gerne til ikke bare at respektere eller beundre brandet, men rent faktisk identificere sig med det. Til 

gengæld er fordelene ved denne identifikation for brandet stærke og varige, og fordelene er oftest 

langsigtede fordele som eksempelvis brand loyalitet (ibid.: 225).  

 

3.4.1.1 Forbrugernes opfattelse af CSR-positionerede brands 

I artiklen undersøges forbrugernes holdninger og opfattelser af CSR-positionerende brands gennem 

tre brands, der er engagerede i CSR-aktiviteter (ibid.: 228). Artiklens resultater peger på, at de mar-

kedsbaserede fordele ved brand-specifikke CSR-initiativer varierer, afhængigt af i hvilket omfang 

disse initiativer er en integreret del af brandets positionering (ibid.: 236). Resultaterne antyder, at det 

er helt centralt, om forbrugerne opfatter CSR-aktiviteterne som isolerede aktiviteter eller som en in-

tegreret del af virksomheden og brandet. Du et al.  argumenterer, at brands, der succesfuldt positioner 

sig med CSR, vil opleve en række fordele. Først og fremmest vil forbrugere have en tendens til at 

have et mere positivt syn på CSR-brands og i højere grad belønne disse brands gennem relationel 

adfærd som loyalitet. Denne adfærd peger på, at CSR-brands kan opnå konkurrencefordele og diffe-

rentiere sig fra dens konkurrenter gennem en succesfuld CSR-positionering. Dertil viser resultaterne, 

at CSR-brands kan opleve, at forbrugerne tilegner et positivt syn på virksomheden som helhed og 

ikke kun i forhold til CSR: “This not only is reflected, as expected, in stronger beliefs that the brand 

is socially responsible but can also spill over, positively, to consumers' beliefs about the brand's per-

formance on dimensions unrelated to CSR” (ibid.: 225). Det konkluderes i artiklen, at CSR-brands i 

højere grad vil opleve fordele på lang sigt end på kort sigt. Det konkluderes, at virksomheder, der er 

interesserede i øget salg på den korte bane, derfor i mindre grad bør fokusere på CSR-positionering, 

i modsætning til virksomheder, der er interesserede i relationelle fordele på lang sigt (ibid.: 236). 

 

3.4.2 CSR og forbrugeradfærd 

Barkakati et al. indleder med at beskrive hvordan, organisationer der arbejder med samfundsansvar, 

kan have to sammenhængende mål: at gøre noget godt for det omkringliggende samfund, samtidig 

med at man kan drage fordel af disse CSR-tiltag i forretningsøjemed (ibid.: 279). En af årsagerne til, 

hvorfor CSR anses som essentielt for organisationer, er, at det kan assistere med at generere et attrak-

tivt image af organisationen, hvilket kan skabe konkurrencefordele og differentiering. Et bedre image 
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kan ikke kun forbedre opfattelsen af en organisation, men det kan ligeledes påvirke forbrugernes 

decision-making. Nylig forskning sår dog tvivl ved, hvilken effekt CSR kan have på forbrugernes 

købsvaner, hvilket blandt andet kan skyldes en øget global opmærksomhed på CSR. Desuden forkla-

rer Barkakati et al., at visse studier viser, at forbrugerne kan have en øget tendens til at anse CSR-

kommunikation som en profit-strategi fra virksomheder, hvorfor CSR-arbejdet ikke nødvendigvis 

bidrager positivt til organisationer i forbrugernes øjne (ibid.). 

 

Resultaterne af artiklens undersøgelse viser, at forbrugerne ikke tænker over organisationers CSR-

initiativer, når de handler fast-moving consumer goods, FMCG (ibid.: 296).  

 

Figur 7 - Attention to CSR when purchasing a product (Barkakati et al., 2017: 291) 

Selvom forbrugerne opfattes som yderst opmærksomme og krævende i forhold til CSR, så kunne 

dette ikke registreres i undersøgelsen: forbrugerne skelnede ikke mellem forskellige brands på bag-

grund af CSR-aktiviteter. I artiklen reflekterer Barkakati et al. over hvilken aldersgruppe, der reagerer 

bedst på CSR-initiativer, hvilket konkluderes at være den yngre målgruppe, idet denne gruppe er mest 

orienteret mod CSR (Du. et al., 2007: 297). Den unge målgruppe er mere åben overfor nye ideer fra 

forskellige kilder og tænker mere over organisationer og deres CSR-tiltag. Dog er de fleste respon-

denter i Barkakatis undersøgelse individer med længere videregående uddannelser, så det er usikkert 

om det er unge mennesker eller unge mennesker med længere videregående uddannelser, der er mere 
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CSR-orienterede (ibid.: 286). Selvom uddannelsesniveau muligvis kan have påvirkning på CSR-en-

gagement, kan der ikke ses nogen korrelation mellem indtægt og forbrugernes hensigt om at købe et 

FMCG som øl (ibid.). 

 

3.4.2.1 Faktorer i købssituationer 

Barkakati et al. sammenligner forskellige faktorer for forbrugerne - som kvalitet, pris og CSR - for at 

undersøge, hvilke faktorer der har betydning i købssituationen. Her fandt undersøgelsen, at forbru-

gerne fandt pris væsentligt vigtigere end et produkt, der havde bæredygtighed som unique selling 

proposition (ibid.: 297).  

 

Figur 8 - Comparison of factors that impact corporate image (Barkakati et al., 2017: 289) 

Heraf argumenteres det, at forbrugerne ikke bedømmer organisationer og deres produkter på bag-

grund af deres CSR-aktiviteter. Barkakati et al. konkluderer at faktorer som kvalitet og pris fortsat 

betyder mest for forbrugere af FMCG (ibid.).  

 

Undersøgelsen viser dog, at når to produkter har samme niveau af kvalitet og pris, vil produkter fra 

en organisation, der engagerer sig tydeligt i CSR, blive valgt over et lignende produkt fra en 
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organisation, der ikke arbejder med CSR i dens samfund (ibid.: 297). Heraf argumenteres, at sålænge 

alle andre faktorer generelt er ens, kan CSR gøre en forskel i købsprocessen. Barkakati et al. konklu-

derer, at forbrugerne er uvillige til at gøre en ekstra indsats eller betale en premium pris for et produkt 

af en socialt ansvarlig organisation (ibid.: 298). 

 

Overordnet konkluderer Barkakati et al, at en organisations CSR-tiltag kan have en positiv indflydelse 

på samfundets holdning til organisationen. Videre argumenterer det, at corporate image påvirkes po-

sitivt ved, at organisationen er engageret i CSR. Faktorer som pris og kvalitet er stadig det vigtigste 

for forbrugerne: “The data collected clearly demonstrate that consumers do not regard CSR as an 

important criterion during their purchase process” (ibid.: 297). Undersøgelsen tydeliggør, at for-

brugerne i lav grad anser CSR som vigtigt, når de handler: “They may be extremely socially con-

scious but that does not necessarily translate to being socially responsible purchasers” (ibid.: 297). 

Forbrugerne er muligvis yderst opmærksomme på CSR, men det kan ikke ses i købsprocessen, hvor 

faktorer som pris og kvalitet er det centrale. 

 

4. Analyse 
I den første halvdel indleder vi med en undersøgelse af CSR, dens udvikling og hvordan Carlsberg 

arbejder strategisk med CSR. Dertil undersøger vi Carlsbergs institutionelle kontekst, og hvordan 

Carlsberg bliver tildelt legitimitet fra dens omverden. Anden halvdel af analysen omhandler, hvilke 

udfordringer Carlsberg kan opleve ved strategisk CSR-kommunikation. Den fjerde del undersøger, 

hvilken indflydelse Carlsbergs strategi har på forbrugernes adfærd og opfattelse af Carlsberg.  
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Figur 9 - Analyseblokke (egen tilvirkning) 

 

4.1 CSR 
I denne analysedel vil vi først undersøge, hvordan CSR har udviklet sig i nyere tid. Derefter vil 

Chandlers (2016) teori om strategisk CSR anvendes til analysere, hvordan Carlsberg arbejder strate-

gisk med CSR, og hvordan dette ses i dens aktiviteter. Denne analyse vil være centreret om Carlsbergs 

bæredygtighedsprogram Together Towards Zero. 

 
4.1.1 CSR’s udvikling 

Forventningerne om, at virksomheder forholder sig til deres sociale ansvar er ikke nye, og mens de 

specifikke sociale problematikker ændrer sig over tid, har samfund længe stillet krav til virksomhe-

der. Eksempler på social aktivisme - med det formål at påvirke virksomheders opførsel - strækker sig 

tilbage gennem århundreder (Chandler, 2016: 8). Derfor har virksomheder og direktører længe skulle 

forholde sig til et pres om at leve op til samfundets forventninger. Her har CSR som fænomen kunne 

observeres i virksomheder siden industrialiseringen i 1900-tallet. Her arbejdede virksomheder med 

et internt fokus på at skabe bedre rammer for deres ansatte - aktiviteter der i dag ville kunne katego-

riseres som CSR-aktiviteter (Rosenkrantz Hansen, 2011). 
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Siden 1980’erne er CSR i stigende grad blevet et emne, der fylder i den offentlige debat. Dette un-

dersøger Lee & Carroll (2011) i artiklen “The emergence, variation, and evolution of corporate social 

responsibility in the public sphere, 1980–2004: The exposure of firms to public debate”. I artiklen 

undersøges nyhedsmediernes dækning af CSR-relateret indhold fra 1980 til 2004. Det er af afgørende 

betydning, da en af mediernes centrale funktioner er at forme befolkningens opfattelse af organisati-

oner og deres handlinger (Lee & Carroll, 2011: 116). Lee & Carroll konkluderer, at antallet af artikler, 

og særligt opinion-artikler, der dækker CSR-problematikker, har været konstant stigende fra 1980-

2004 (ibid.: 126). Denne tydelige CSR-dagsorden kan enten være en spejling af offentlighedens op-

mærksomhed eller være formet af nyhedsmedierne. Ikke desto mindre argumenteres det, at undersø-

gelsens resultater viser, at offentligheden - ligesom medierne - har haft en voksende interesse for 

CSR-problematikker over tid (ibid.: 127).  

 

I 2015 blev CSR for alvor sat på kortet som følge af lanceringen af FNs Verdensmål ved FN’s årlige 

generalforsamling i Paris. FN’s Verdensmål består af 17 mål, der blandt andet relaterer sig til bære-

dygtighed, bekæmpelse af fattigdom, sult, klimaforandringer og at mindske ulighed i verden. Ver-

densmålene, eller Sustainable Development Goals (SDG), er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for 

verdens fremtid. De 17 Verdensmål handler kort sagt om at løse mange af klodens største problemer 

inden 2030 i et globalt fællesskab. Disse mål sætter en konkret ramme for, hvilke CSR-temaer virk-

somheder bør beskæftige sig med, og målene giver virksomhederne en klar retning for, hvordan man 

kan arbejde bæredygtigt (Cabi, 2018).  

 

Verdensmålene konkretiserer, hvordan virksomheder kan arbejde med de 17 verdensmål, og i en 

dansk kontekst kan dette dette ses ved, at 20% af virksomhederne arbejder konkret med de verdens-

mål, hvor virksomheden kan være med til at gøre en forskel (1: CSR, 2020). Her viser en undersøgelse 

fra Teknologisk Institut, at en afledt effekt af Verdensmålene ses i Danmark ved, at næsten 80% af 

virksomhederne har implementeret bæredygige initiativer i deres forretning. Undersøgelsen påpeger 

dertil, at 50% af virksomhederne oplever et stødt stigende kundekrav til miljøforbedrende indsatser 

(ibid.). Det kan derfor konkluderes, at CSR for alvor er blevet et emne, som virksomheder skal for-

holde sig til.  

 

CSR og arbejde med bæredygtighed er blevet mere udbredt i virksomheder, men der er fortsat en 

konkret problematik i forhold til det, der kategoriseres som greenwashing: at virksomheder med 
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vildledende markedsføring forsøger at overbevise offentligheden om, at virksomheden og dens pro-

dukter er bæredygtige, uden at de er det. Europa-Kommissionen foretog i denne forbindelse en un-

dersøgelse med fokus på greenwashing. Undersøgelsen vurderede, at 42% af de undersøgte virksom-

heder arbejdede med grøn markedsføring, der var overdreven, falsk eller vildledende i henhold til 

EU-reglerne (CSR, 2021). 

 

Opsummerende kan det konkluderes, at CSR, særligt i de seneste ti år, har fået en markant større rolle 

i virksomheder. Thomas Ravn-Pedersen, direktør for Verdens Bedste Nyheder, fortæller således:  

 

“Så der er mit indtryk, at for CSR at have været sådan et eller andet niche kontor og ofte langt 

fra direktionen, som kunne have meget fine ideer, men som kunne have svært ved at komme 

igennem med dem, mange steder er rykket op i direktionsniveau som en stabsfunktion der, 

hvor CEO, COO, eller CFO alle er meget engageret og opsat på at tage bæredygtighedsudfor-

dringerne meget alvorligt” (Bilag 4: Thomas Ravn-Pedersen). 

 

Det samme gør sig gældende i den valgte casevirksomhed, Carlsberg, der har en bred CSR-tilgang. 

Carlsbergs bæredygtighedsprogram, Together Towards Zero, er dens vision for en bedre fremtid, og 

programmet er afgørende for, at Carlsberg når dens målsætninger (Carlsberg Danmark, u.å). At CSR 

har fået en markant større rolle i Carlsberg kan ses ved, at bæredygtighed er integreret i direktions-

gangen: “Vi er overordnet ansvarlige for, at vi når i mål med vores mål og vores strategi, og så er vi 

CEO’ens (...) vi er dem, som CEO’en går til” (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer).  

 
4.1.2 Carlsbergs strategiske CSR-arbejde 

Da den foreløbige analyse har skabt en indsigt i, hvordan CSR i de seneste år har udviklet sig, vil vi 

i kommende afsnit analysere, hvordan Carlsberg arbejder strategisk med CSR. Dette gøres for konkret 

at klarlægge, hvordan Carlsbergs CSR-arbejde er integreret i virksomhedens forretning og aktiviteter 

og med henblik på at skabe et grundlag for den videre analyse og besvarelse af afhandlingens pro-

blemformulering. Vi vil inddrage Chandlers (2016) perspektiv på strategisk CSR, samt de fem dri-

vende kræfter for CSR, for at analysere det miljø og den kontekst, Carlsberg opererer i. 

 

Dette afsnit vil fokusere på strategisk CSR: “The incorporation of a CSR perspective within a firm’s 
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strategic planning and core operations so that the firm is managed in the interests of a broad set of 

stakeholders to optimize value over the medium to long term” (Chandler, 2016: 241). Præmissen i 

strategisk CSR er, at de handlinger, der er strategisk og socialt ansvarlige er defineret for virksomhe-

den af stakeholderne - det er samfundet, der bestemmer, hvad der er socialt ansvarligt, og dermed 

hvad der er strategisk (ibid.: 229). I denne analyse vil vi derfor først undersøge de strategiske reflek-

sioner bag Carlsbergs bæredygtighedprogram samt hvad programmet indeholder, for derefter at ana-

lyse, hvordan programmet relaterer sig til Carlsbergs stakeholdere, samfundet, og det dynamiske 

miljø, Carlsberg opererer i.   

 

Carlsbergs purpose, ‘Brewing for a Better Today and Tomorrow’, er centralt for Carlsbergs strategi-

ske retning, og det er drivkraften bag virksomhedens bæredygtighedsprogram Together Towards Zero 

(GlobeScan, 2018). Dette purpose definerer Carlsbergs handlinger og guider strategien. Simon Boas 

Hoffmeyer, Senior Director for Sustainability and Communication hos Carlsberg Group, forklarer, at 

Carlsbergs purpose stammer fra grundlæggerens vision, og at det er med til at sikre, at Carlsbergs 

værdier er repræsenteret i virksomhedens forretningsaktiviteter: “(...) we’re a purpose-driven com-

pany with a long-term plan” (ibid.). I dette perspektiv er Carlsbergs bæredygtighedsprogram, Toget-

her Towards Zero, opstået. Det er Carlsbergs strategiske tilgang til CSR, og det omfatter hele virk-

somheden og forretningen, inklusiv værdikæden: “We’ve created it because we wanted the sustaina-

bility program to be a key part of our corporate strategy” (ibid.). Carlsbergs CSR-aktiviteter er rela-

teret til Carlsbergs drift og værdikæde, og det er ifølge Chandler selve definitionen på strategisk CSR 

(Chandler, 2016: 242). 

 
4.1.2.1 Together Towards Zero 

Together Towards Zero er en essentiel del af Carlsbergs langsigtede strategi, og dette afsnit vil be-

skæftige sig med, hvordan bæredygtighedsprogrammet er sammensat, og hvordan det relaterer sig til 

FNs Verdensmål. Dette bæredygtighedsprogram definerer den røde tråd for Carlsberg og dens akti-

viteter i forhold til at håndtere langsigtede risici, og hvordan den proaktivt skal hjælpe med at klare 

globale udfordringer og arbejde konkret med bæredygtige produkter (1: Carlsberg, u.å). Programmet 

er bygget om omkring fire generelle områder, der hver især responderer på et af FN’s Verdensmål, 

hvor Carlsberg, gennem en materiality assessment, har undersøgt, hvor organisationen har størst ind-

flydelse og påvirkning på FN’s SDG’er samt hvad der er vigtigt for stakeholderne (1: Carlsberg, 

2020: 57). Programmet er bygget op med fire kerneområder, der hver især har et langsigtet mål for 
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2030, og dertil er der 2022-mål, der ifølge Simon Boas Hoffmeyer skal sikre, at Carlsberg kontinu-

erligt arbejder med at nå målene (GlobeScan, 2018). De fire kerneområder er ZERO Carbon Foot-

print, ZERO Water Waste, ZERE Irresponsible Drinking og ZERO Accidents Culture. Alle mål fra 

disse kerneområder er godkendt af Science Based Targets-initiativet, hvor virksomheder videnskabe-

ligt får beregnet, hvor meget - og hvor hurtigt - de har brug for at reducere deres drivhusgasemissioner 

(Science Based Targets, u.å). Det første af de fire områder, ZERO Carbon Footprint, arbejder med 

Verdensmål 7, Affordable and Clean Energy, Verdensmål 13, Climate Action og Verdensmål 12 for 

Responsible Consumption and Production (1: Carlsberg, 2020: 10). Dette område har til formål at 

gøre Carlsbergs bryggerier CO2-neutrale og nedskære Beer-in-hand carbon footprint med 30% inden 

2030 (ibid.). Carlsbergs andet kerneområde i bæredygtighedsprogrammet er ZERO Water Waste, der 

har til formål at reducere bryggeriernes vandforbrug med 50% inden 2030. Dette mål relaterer sig til 

Verdensmål 6, Clean Water and Sanitation (1: Carlsberg, 2020: 20). Flere steder i verden vil opleve 

øget tørke og mangel på vand, hvor det antages, at to ud af tre på verdensplan vil opleve mangel på 

vand inden 2025. Dette Verdensmål er relevant for Carlsberg at arbejde med, da vand er en primær 

ingrediens i dens produkt og påvirker ligeledes produktion af malt og andre essentielle produkter i 

produktionen af øl. Derfor er Carlsberg gået ind i kampen om at være mere effektiv med dens vand-

forbrug (ibid.). Det tredje område, som Carlsberg arbejder med i forhold til FN’s Verdensmål, er 

ZERO Irresponsible Drinking. Her er et mål for 2030, at 100% af Carlsbergs markeder skal forbedre 

sig i forhold til responsible drinking. Dette område er bundet op på Verdensmål 3, Good Health and 

Well-Being (1: Carlsberg, 2020: 27). Dette mål skal nås ved at øge salget og awareness af alkoholfrie 

øl, undgå markedsføring til mindreårige, og ved at alle Carlsbergs brands har et alkoholfrit alternativ, 

hvilket to ud af tre af Carlsbergs subbrands har i 2020 (ibid.). Det sidste og fjerde kerneområde i 

Together Towards Zero er bygget op omkring arbejdsulykker og er navngivet ZERO Accidents Cul-

ture. Carlsbergs ansattes sundhed og sikkerhed er i fokus her, med et mål for 2030 med ingen arbejds-

ulykker. Her har Carlsbergs ansatte blandt andet identificeret over 300.000 potentielt farlige situatio-

ner og procedurer for at nedsætte sikkerhedsrisikoen (1: Carlsberg, 2020: 35). Det fjerde kerneområde 

relaterer sig til Verdensmål 8, Decent Work and Economic Growth. 

 
4.1.2.2 Carlsberg som samfundsspiller 

Med Carlsbergs bæredygtighedsprogram beskrevet, er det nu relevant at analysere, hvordan  

programmet relaterer sig til Carlsbergs stakeholdere, samfundet og det dynamiske miljø, som Carls-

berg opererer i. Chandler argumenterer, at de handlinger, der er socialt ansvarlige er defineret for 
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virksomheden af stakeholderne. Det er samfundet, der bestemmer, hvad der er socialt ansvarligt 

(Chandler, 2016: 229). Samtidig er der et synergistisk forhold mellem en virksomhed og dens stake-

holdere, hvilket ifølge Chandler viser sig ved et fælles ansvar for at generere favorable udfald. CSR 

er både virksomheders ansvar og stakeholdernes ansvar (ibid.: 94). Med dette perspektiv in mente er 

det interessant at undersøge, hvordan Carlsbergs CSR-ansvarlige vurderer brugbarheden i et stake-

holder-perspektiv i strategisk CSR.  

 

Simon Boas Hoffmeyer fortæller, at Together Towards Zero og programmets fire kerneområder pri-

mært er bygget op ud fra, hvad der er vigtigt for samfundet, og hvad der er vigtigt for Carlsbergs 

forretning (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). Han mener dog, at det kan være svært for en virksomhed 

som Carlsberg at tilpasse og målrette en CSR-strategi som Together Towards Zero til forskellige 

grupper af stakeholdere:  

 

“Det er jo det her stakeholder society (...) når man går ind og ser på det, med specifikke initi-

ativer kan der være specifikke modtagere, men vi lever også i det her hyper transparente sam-

fund (...) hvor, at det er jo ekstremt svært at skille målgrupper ad idag (...) det er jo sådan lidt 

blandet sammen, det er jo et stort vidunderligt rod, når det kommer til, hvilke stakeholders, 

der har en mening og en holdning til os” (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer).  

 

Simon Boas Hoffmeyer anskuer Carlsbergs stakeholder society som mere flydende, hvorfor Carls-

berg i højere grad forstår at handle på de generelle trends i samfundet og befolkningen. Han anerken-

der dog, at der er mange forskellige stakeholdere, der har en forventning til, hvordan Carlsberg skal 

opføre sig som en samfundsspiller:  

 

“Når vi går ud i 2017 og får godkendt vores målsætninger som værende science-based targets, 

(...) så gør vi selvfølgelig nogle NGO’er glade, vi viser også lokale regeringer over hele ver-

den, at vi tager det seriøst i forhold de såkaldte nationally determined contributions under 

Paris-aftalen - vi gør vores medarbejdere stolte over, at de arbejder i en virksomhed, som ikke 

er klimafornægter. Vi får også en relation til de af vores kunder, som allerede har science-

based targets, som for eksempel Tesco (...) Hvis vi eliminerer kul i vores produktion, det er 

super relevant for den kinesiske regering, fordi at de så gerne, at virksomheder gjorde mere 
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for at bekæmpe luftforurening i Kina (...) så fik vi en god relation til lokal-regeringerne i Kina” 

(Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer).  

 

Når Simon Boas Hoffmeyer omtaler det hyper-transparente samfund, betragter han det ligeledes som 

et hyperkomplekst samfund, der kan være udfordrende at navigere i (Bilag 1: Simon Boas Hoff-

meyer). Simon Boas Hoffmeyer anser, ligesom Chandler, det moderne samfund som værende et dy-

namisk miljø, der hurtigt kan ændre sig: “It also helps to accept that we don’t know everything today, 

that the world will change, that the rate of innovation is not defined, and that there is uncertainty built 

into achieving our targets” (GlobeScan, 2018). I dette perspektiv er det relevant at inddrage Chandlers 

fem kræfter for CSR, der driver udviklingen i samfundet. 

 
4.1.2.3 Fem trends for CSR 

Den første af disse fem trends beskæftiger sig med rigdom, og hvordan sociale problematikker i hø-

jere grad har det med at få fodfæste i samfund, der er velhavende (Chandler, 2016: 21). Her er det 

centralt for Carlsberg at demonstrere, at den skaber værdi udover selve dens produkts nytteværdi for 

stakeholderne. Her kan det argumenteres, at Carlsberg formår at skabe en yderligere værdi i dens 

produkt, netop ved at have integreret et bæredygtighedsprogram i hele organisationen og alle Carls-

bergs brands. Når en forbruger køber et produkt fra Carlsberg, er det fra en virksomhed, der tager 

samfundsansvar og støtter op om bæredygtighed, og selve produktet er produceret på en bæredygtig 

måde - derigennem kan visse forbrugere opleve en højere værdi end blot selve øllen som produkt. 

Dette er en af årsagerne til, at Carlsberg fokuserer på innovationer som forbrugeren kan mærke eller 

se, som for eksempel med Carlsbergs Snap Pack (2: Carlsberg, u.å). I dens design er det tydeligt, at 

indpakningen ikke er plastik, og på denne måde kan Carlsberg tydeliggøre, at det er et bæredygtigt 

produkt, hvorfor visse forbrugerne vil opleve, at produktet har en øget værdi. Øget velstand har dog 

også ført til, at højere levestandarder spredes verden over på grund af engagerede civilsamfund. Dette 

kan blandt andet opleves ved Carlsbergs arbejde med at få rent drikkevand til Indien, både for dens 

bryggerier, men ligeledes for befolkningen: “Our Alwar brewery introduced a rooftop rainwater har-

vesting system and extended wastewater recycling (...) In India, we have developed plans to fund 

clean drinking water and sanitation improvements at three schools in Alwar (...) that currently lack 

running water and other hygiene essentials” (ibid.: 23-25). Dette skal ligeledes ses i relation til trenden 

globalisering, hvor virksomheder i stigende grad tænker globalt, og hvor virksomheder bedømmes 

ud fra, hvordan de handler i en global kontekst af stakeholderne. Denne trend er særlig relevant for 
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Carlsberg, da Carlsberg er en global virksomhed, der har produkter og produktioner på forskellige 

kontinenter. 

 

Den næste trend for CSR, der driver udviklingen i samfundet, er bæredygtighed. Den beskriver en 

stigende bekymring for miljøet i henhold til klimaforandringerne. I forhold til dette stigende fokus på 

klimaforandringer udtaler Simon Boas Hoffmeyer: “The Paris summit was the turning point where 

the mood shifted from - well, we can do everything we can but it probably won’t be enough - to - this 

might actually happen, and we can actually do this together” (GlobeScan, 2018). Siden Parisaftalen i 

2015 er bæredygtighed blevet centralt for verdenssamfundet, med fokus på samarbejdet mellem den 

private og offentlige sektor. Parisaftalen skabte momentum med dens Sustainability Development 

Goals, hvor disse Verdensmål blev adopteret i samfundet, da de stemte overens med den stigende 

trend for bæredygtighed. Denne trend har medført et stigende behov for, at virksomheder integrerer 

bæredygtige initiativer i deres organisation, da der ellers er risiko for at blive straffet af stakeholderne 

(Chandler, 2016: 26). Et sådant CSR-perspektiv har Carlsberg i høj grad implementeret i organisati-

onen i form af Together Towards Zero. Simon Boas Hoffmeyer beskriver, hvordan bæredygtigheds-

trenden i samfundet har været centralt for modtagelsen og engagementet omkring Carlsbergs bære-

dygtighedsprogram som følge af Parisaftalens SDG’er: “If they had been approved and came out in 

2012, we would have seen much less engagement in the SDGs. But now there is a momentum and 

the SDGs will make a difference and be adopted because they respond to a trend in society” 

(Globescan, 2018). Carlsbergs implementering af Together Towards Zero viser Carlsbergs opmærk-

somhed på udviklingen i samfundet, og på de trends, der har været - og det eksemplificerer, hvordan 

Carlsberg i de seneste år har formået at forstå og arbejde strategisk med samfundets bekymringer i en 

verden, hvor de konstant udvikler sig.  

 

Den fjerde trend, kommunikation, beskriver en verden, hvor information spredes med en ufattelig 

fart, hvilket skaber et vanskeligt miljø for virksomheder at operere i. Virksomheder kan ikke længere 

kontrollere informationsflowet, og et stigende eksternt pres kræver mere transparens af virksomhe-

derne (Chandler, 2016: 26). Carlsberg har grundlæggende en proaktiv tilgang til CSR-kommunika-

tion, og gennem Carlsbergs årlige CSR-rapporter gøres der et stort arbejde ud af at fortælle stakehol-

derne, hvilke CSR-aktiviteter der er igangsat, og hvor langt Carlsberg er med at opfylde sine mål. 

Disse CSR-rapporter har dertil til formål at skabe transparens for stakeholderne - ét eksempel på dette 
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er kommunikationen om, at Carlsberg er blevet inkluderet i CDP’s A-liste for ‘Transparency and 

action on climate risks and opportunities’ (1: Carlsberg, 2020: 10).  

 

Den sidste af de fem trends, brands, beskriver, at det er centralt for virksomheders brands og om-

dømme, at de integrerer et CSR-perspektiv i hele forretningen (Chandler, 2016: 36). Dette perspektiv 

er i høj grad til stede i Carlsberg, hvor der er stor opmærksomhed på, hvilken betydning Together 

Towards Zero har for virksomhedens omdømme og brand. Jeppe Boel, Head of Brand Marketing i 

Carlsberg Danmark, fortæller således om Together Towards Zero: “Den sidder på toppen af alle 

brands vi ejer (...) den ligger som en strategisk overligger, og så er det op til de enkelte brands neden-

under at finde ud af, hvordan svarer vi bedst muligt på den her strategi (Bilag 2: Jeppe Boel). Ved at 

integrere CSR i hele forretningen, formår Carlsberg at matche dens aktiviteter med stakeholdernes 

værdier. I en tid, hvor virksomheders brands har afgørende betydning for virksomheders succes, ar-

bejder Carlsberg med et strategisk CSR-perspektiv, og i Carlsberg er der en tydelig bevidsthed om, 

hvilken værdi dette har for virksomhedens brands.  

 
4.1.3 Delkonklusion 

Baseret på ovenstående analyse kan det konkluderes, at CSR for alvor tog fart i 2015, som følge af 

FN’s generalforsamling i 2015, hvor Verdensmålene blev præsenteret. FN’s Verdensmål er med til 

at sætte en konkret ramme for, hvordan virksomheder som Carlsberg kan arbejde med samfundsan-

svar. I Danmark arbejder 20% af virksomheder konkret med SDG’erne, hvor 80% har implementeret 

bæredygtige initiativer. Dertil oplever 50% af virksomhederne et stigende krav til CSR fra omverden. 

CSR har i de seneste 10 år udviklet sig fra at være et emne, der blev behandlet i et niche-kontor til nu 

at være integreret på direktionsniveau. 

 

Som det fremgår af analysen af Carlsbergs strategiske CSR-arbejde, er bæredygtighed integreret i 

organisationen i form af bæredygtighedsprogrammet Together Towards Zero, som er centralt for 

Carlsbergs strategiske retning. Programmet er bygget op omkring fire kerneområder, der responderer 

på et relevant udvalg af FN’s Verdensmål, hvor Carlsberg har størst indflydelse og påvirkning. Simon 

Boas Hoffmeyer fortæller, at Carlsberg forstår og handler på generelle trends i samfundet, og at Carls-

berg er bevidste om, at der er en række forskellige stakeholdere, der alle har forventninger til, hvordan 

Carlsberg skal agere som samfundsspiller. 



Side 68 af 120 
 

Afsluttende kan det ud fra Chandlers fem drivende kræfter for CSR konkluderes, at Carlsberg arbej-

der strategisk med de stigende krav til CSR. Carlsberg anses som opmærksomme på samfundet og 

dets centrale problemstillinger, hvilket eksemplificeres ved, at Carlsberg forstår at arbejde med sam-

fundets konstant udviklende bekymringer. Det vurderes, at Carlsberg har integreret CSR i hele orga-

nisationen, hvor den deraf matcher dens aktiviteter med stakeholdernes værdier i samfundet. 

 
4.2 Institutionel kontekst og legitimitet 
I forbindelse med integreringen af CSR i Carlsbergs strategi, er det interessant at undersøge, hvilken 

institutionel kontekst Carlsberg befinder sig i og om Carlsberg bliver tildelt legitimitet.  

 
4.2.1 Hvilken institutionel kontekst befinder Carlsberg sig i? 

Til at undersøge Carlsbergs institutionelle kontekst, anvendes Peter Kjærs teori om det institutionelle 

spillerum i følgende analyse. Først vil vi analysere de forskellige institutionelle strukturer, der påvir-

ker Carlsberg. Carlsberg er som organisation nødsaget til at forstå, hvilke processer, mål, og midler, 

der opfattes som legitime i dens omverden for at kunne operere succesfuldt på nutidens marked. Dertil 

beskriver Kjær legitimitet som et spørgsmål om at forstå de krav om legitim adfærd, der er indgroet 

i samfundets struktur (Nygaard, 2006: 225). Dette afsnit vil beskæftige sig med, hvilke strukturer, der 

er gældende i samfundet, og ikke blot i øl-branchen. 

 
4.2.1.1 Regulative strukturer  

For at undersøge, hvad der opfattes som legitimt, analyserer vi indledende de regulative strukturer. 

Disse strukturer er integreret og bygget ind i samfundet. Efterfølgende undersøger vi, hvilken betyd-

ning disse regulative strukturer har på Carlsbergs aktiviteter.  

 

Grundlæggende påvirker regulative strukturer gennem tvang i form af lovgivning. Her forventes det, 

at lovgivningen i EU bliver hårdere i forhold til bæredygtighed og samfundsansvar i løbet af et par 

år. I takt med, at Carlsberg er blevet til en af Danmarks største virksomheder med over 1.500 ansatte, 

skal Carlsberg i henhold til Årsregnskabsloven redegøre for, hvordan den tager hensyn til menneske-

rettigheder, sociale forhold og miljøforhold i dens aktiviteter (Danske Love, u.å). I Carlsbergs 
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beskrivelse af dens samarbejde med stakeholders, beskrives følgende i forhold til Policymakers and 

regulators: “We have controls in place to ensure compliance with all applicable laws (...) We engage 

with governments indirectly on sustainability and public health issues” (1: Carlsberg, 2020). Ser vi 

nærmere på de potentielle non-financial rapporteringskrav, skal virksomheder øge deres transparens 

og gøre det nemmere at sammenligne virksomheders indsats i den grønne omstilling (Dansk Erhverv, 

2021). Hvis kravet til øget transparens bliver en realitet, har Carlsberg været proaktive ved allerede 

at være inkluderet i CDP’s A-liste for transparens, som beskrevet tidligere (1: Carlsberg, 2020: 10). 

Dertil har Carlsberg fået en AAA-vurdering fra MSCI’s ESG-rating (ibid.: 51), hvoraf Carlsberg er 

førende i sin branche inden for håndtering af de mest centrale ESG-risici og muligheder (MSCI, 

2021). Alt dette taler for, at Carlsberg er yderst transparente i dens aktiviteter, og at Carlsberg ind-

ordner sig de regulative strukturer. 

 

Carlsberg bliver hyldet for dens transparens i forhold til dens samarbejdspartnere, men vi er nødt til 

at stille os kritiske overfor en række sager, primært i Asien. Blandt andet var der i 2016 anklager om, 

at Carlsberg havde stået bag forurening i Malawi, og at Carlsberg gennem flere år havde været den 

primære forureningskilde til en lokal flod. Desuden har Carlsberg erkendt, at den har forurenet en af 

Nepals vigtigste floder (Kragballe, 2016). Disse sager kommer vi nærmere på i næste analyseafsnit 

om legitimitet. 

 

Sanktionen i de regulative strukturer oftest direkte straf, hvilket har en vigtig funktion ifølge Andreas 

Rasche: “Love har en vigtig signalværdi (...) Det er også et stærkt signal til virksomheder om, at de 

ikke kan slippe afsted med overtrædelser i deres varekæder” (Skydsgaard, 2019). Andreas Rasche 

udtalte sig i forbindelse med en diskussion om en ny fransk lov, der er noget hårdere end den danske, 

hvor denne lov for de absolut største franske virksomheder, skal tvinge disse virksomheder til at agere 

forbillede for små- og mellemstore virksomheder (ibid.). Ifølge Dominique Portier, medlem af det 

franske parlament og tovholder på den nye franske lovgivning, lever størstedelen af virksomhederne 

ikke op til forventningerne: “For eksempel er de identificerede risici for det meste centreret omkring 

virksomhederne selv, og ikke tredjeparter eller miljøet” (ibid.). Ved at indføre mere stringent lovgiv-

ning for de største virksomheder, forsøger man at inspirere de andre virksomheder til at agere på 

samme vis, når de skal handle med Frankrigs største virksomheder. Deraf formår den regulative struk-

tur at påvirke et helt marked, selvom selve lovgivningen kun er rettet mod de absolut største.  
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I denne forbindelse har Sanne Borges, Seniorrådgiver hos Amnesty International, udtalt sig om den 

danske lovgivning: “Det er ikke et lovkrav, at du skal forholde dig til problemer hos din leverandør, 

kun i det omfang, du finder det relevant. Dét er et problem” (Skydsgaard, 2019). Ved at virksomheder 

ikke skal være transparente om deres partnere, kan virksomheder blot fokusere på dem selv og ikke 

på tredjeparter, der muligvis ikke arbejder med bæredygtighed. Dette vil den franske lovgivning for-

søge at komme til livs, hvor denne regulative struktur kan påvirke EU-lovgivningen og på sigt de 

danske love. Dermed er det mest proaktive og ansvarlige fra Carlsbergs side af at arbejde fokuseret 

og åbent med bæredygtighed, hvilket kan ses i de forskellige ratings, den har fået fra MSCI, CDP og 

FTSE4GOOD Index for samfundsansvarlige virksomheder siden 2015 (1: Carlsberg, 2020: 51). Af-

sluttende kan det om de regulative strukturer konkluderes, at de er betydningsfulde for Carlsberg som 

en af Danmarks største virksomheder, der har aktiviteter rundt om i verden og i mange forskellige 

samfund. Carlsberg kan ikke, som global virksomhed, blot holde sig til de danske regulativer, men er 

nødt til at tilpasse sig de regulative strukturer, hvor den er til stede. 

 
4.2.1.2 Normativ struktur 

Den anden måde, man ifølge Peter Kjær kan forstå institutioner på, er ved at se dem som normative 

strukturer. Her former institutioner adfærd ved at udstyre en gruppe med et fælles sæt af værdier og 

normer, for hvad der er god opførsel i en given kontekst (Nygaard, 2006: 227).  

 

I perspektivet om normative strukturer i Carlsbergs institutionelle kontekst, er det centrale begreb 

samfundsansvar. Økonomen Milton Friedman skrev i sin bog, ‘Capitalism and Freedom’, at virksom-

heder har ét og kun ét samfundsansvar – at anvende sine ressourcer og deltage i aktiviteter, hvis 

formål er at øge dens overskud (FINANS, 2014). I nutidens samfund er der dog et andet regelsæt for, 

hvad der opfattes som god opførsel for virksomheder: de forventes i dag både at have styr på økono-

mien og bidrage til samfundet. En undersøgelse fra 2019 af Epinion, på vegne af PwC, viser således, 

at danskerne i stigende grad finder det vigtigt, at virksomheder handler ansvarligt i forhold til klima 

og miljø og behandler sine medarbejdere ansvarligt (1: CSR, 2019). PwC Denmarks administrerende 

direktør udtaler: “Vi er i øjeblikket vidne til et paradigmeskifte i forhold til virksomhedernes rolle i 

samfundet, hvor det i stigende grad forventes at virksomhederne tager et endnu større medansvar” 

(ibid.). Denne normative struktur, dette fælles sæt af værdier og normer, dikterer den institutionelle 

kontekst for Carlsberg: hvis Carlsberg vil opfattes som en virksomhed, der opfører sig ordentligt og 

korrekt, er det essentielt, at Carlsbergs handlinger og aktiviteter er i tråd med den fælles moral, der er 
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dannet i samfundet. Carlsberg har, som tidligere nævnt, implementeret Together Towards Zero, der 

viser retningen for, hvordan Carlsberg vil opføre sig ansvarligt og konkret bidrage til samfundet. 

Formålet med dette program er, at Carlsbergs aktiviteter skal afspejle de fælles værdier i samfundet 

for, hvad der er god opførsel (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). Andreas Rasche uddyber: “Ingen 

virksomhed kan overleve på den lange bane uden at tage de værdier, der er i det omkringliggende 

samfund til sig” (1: CSR, 2019).  

 
4.2.1.3 Kognitiv struktur 

Den tredje struktur i det institutionelle spillerum for, hvordan vi kan anskue institutioners påvirkende 

adfærd, er den kognitive struktur. I de kognitive strukturer er det institutionens formning af individer 

eller gruppers viden, der danner et fælles verdensbillede for acceptabel og fornuftig adfærd (Nygaard, 

2006: 229). I takt med, at denne afhandling primært er fokuseret på en dansk kontekst, vil vi se nær-

mere på et fælles verdensbillede i Danmark og de lande eller internationale institutioner, som påvirker 

Danmark.  

 

I perspektivet om kognitive strukturer er det essentielt at inddrage den fælles forestilling om, hvad 

fremtiden byder på: at klimaforandringer er en trussel mod menneskeheden. I den 5. rapport fra FN’s 

Klimapanel fra 2014, var der stor enighed blandt verdens forskere, at det er ekstremt sandsynligt, at 

menneskeskabt påvirkning er den dominerende årsag til global opvarmning (IPCC, 2014). Miljø- og 

klimaudfordringerne et et centralt emne både i videnskaben og i medierne, og dette omverdensbillede 

hos både individer og grupper har afgørende indflydelse på, hvilken adfærd der opfattes som fornuf-

tig. Dette fælles verdensbillede har - konkret i Carlsbergs institutionelle kontekst - haft den konse-

kvens, at det at integrere bæredygtighed ind i organisationernes aktiviteter anses som det eneste for-

nuftige at gøre. Ifølge Simon Boas Hoffmeyer skaber SDG’erne et fælles sprog for de globale udfor-

dringer, så man kan finde løsninger på dem (Hansen, 2019). Dertil udtaler han, at Carlsbergs bære-

dygtige arbejde er med til at påvirke dens samarbejdspartnere til at blive mere samfundsansvarlige:  

 

“Dem, der producerer det her glas, de sagde, at de havde nu på grund af presset fra vores side, 

så havde de besluttet, at de ville konvertere alle deres glas furnaces til en hybrid electric fur-

nace, som betyder, at de kan reducere deres CO2 påvirkning med 45%” (Bilag 1: Simon Boas 

Hoffmeyer).  
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Dette er et eksempel på den isomorfisme, der finder sted i Carlsbergs institutionelle kontekst - denne 

ensretning skyldes oftest, at der er et stærkt institutionelt pres på virksomhederne (Nygaard, 2006: 

237). Uddybende fortæller Simon Boas Hoffmeyer, at man ikke skal undervurdere Carlsbergs påvirk-

ning på andre virksomheder, og hvor vigtigt det er for store virksomheder at tage ansvar, for det 

forplanter sig i Carlsbergs omverden. Det oplevede Carlsberg, da Together Towards Zero blev lan-

ceret, hvor størstedelen af det danske eliteindeks C25 kontaktede Carlsberg for at høre, hvordan Carls-

berg havde tænkt sig at nå de ambitiøse mål (ibid.). Afsluttende kan det konkluderes, at det domine-

rende element i denne kognitive struktur er den fælles forestilling om, at der er behov for en global 

grøn omstilling.  

 
4.2.2 Legitimitet 

Med Carlsbergs institutionelle kontekst analyseret, er det næste skridt at undersøge, hvorvidt Carls-

bergs og dennes CSR-strategi opfattes som legitim. Legitimitet kan ses på ud fra to perspektiver. Ved 

institutionel legitimitet fokuserer man på, hvilken legitimitet interessenterne tildeler en virksomhed: 

pragmatisk, moralsk og kognitiv legitimitet, mens man ved strategisk legitimitet fokuserer på, hvor-

dan en virksomhed kan arbejde med at udvikle og fastholde legitimiteten. I vores analyse vil vi ho-

vedsageligt fokusere på institutionel legitimitet. 

 
4.2.2.1 Carlsbergs omdømme 

Det er først og fremmest relevant at undersøge, hvorvidt Carlsberg og dennes CSR-strategi grund-

læggende opfattes som troværdige og legitime i samfundet, inden vi i den videre analyse mere dyb-

degående kigger på, hvorvidt der tildeles pragmatisk, moralsk og kognitiv legitimitet til Carlsberg og 

dennes CSR-aktiviteter. En måde, hvorpå man kan undersøge om en virksomhed generelt opfattes 

som legitim, er gennem dens omdømme. Det er således interessant først at undersøge Carlsbergs 

omdømme og troværdighed. Her er det relevant at inddrage Global RepTrak® 100, der laves af Re-

putation Institute, den førende leverandør af omdømmemålinger. RepTrak-modellen kvantificerer 

omdømme og andre nøgle-målinger ved hjælp af en skala fra 0-100 baseret på opfattelsen af syv 

forretningsdrivere: ‘Citizenship, Financial Performance, Governance, Innovation, Leadership, Pro-

ducts & Services, and Workplace’. Det er en global survey, der inddrager besvarelser fra mere end 

100.000 deltagere. Ifølge Reputation Institute viste Global RepTrak® 100 for både 2018, 2019 og 

2020, at Carlsberg har været at finde blandt de 100 mest anerkendte virksomheder i verden (The 
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RepTrak Company, 2018; The RepTrak Company, 2019; The RepTrak Company, 2020). Omdøm-

memålingen fra 2019 viste, at Carlsberg forbedrede dens rangering fra 93 til 75 og øgede sit om-

dømme med +3 point. Denne positive udvikling omfattede ifølge Reputation Institute en betydelig 

stigning i kategorien for bæredygtighed: en stigning på 22 point sammenlignet med 2018. Denne 

udvikling kom i kølvandet på Carlsbergs lancering af flere betydelige CSR-initiativer: lanceringen af 

bæredygtighedsprogrammet Together Towards Zero samt Snap Pack (Carlsberg Danmark, 2019). I 

forbindelse med den positive udvikling udtalte Cees ‘t Hart, Carlsbergs CEO, følgende:  

 

“Vi er tilfredse med anerkendelsen, som matcher følelsen af, at folk har taget vores formål til 

sig og støtter vores bæredygtighedsambitioner. Det er en vigtig del af vores virksomhedsstra-

tegi, og vi sætter pris på denne anerkendelse, selv om vi stadig mangler at gøre meget for at 

indfri vores løfter” (ibid.).  

 

I en global kontekst kan det konkluderes, at Carlsberg grundlæggende har et særdeles stærkt om-

dømme og tildeles legitimitet. I en dansk kontekst tegner der sig det samme billede. Konsulenthuset 

Caliber, der er specialister i virksomheders omdømme, foretager en årlig brand- og omdømmemåling 

i Danmark, og i løbet af de seneste fem år har Carlsberg bevæget sig opad på Calibers image-liste 

(Pedersen, 2021). Dertil viste tal fra en Caliber image-undersøgelse i andet kvartal af 2020, at Carls-

berg har det fjerde-bedste image blandt de største selskaber i det danske C25. I undersøgelsen range-

res virksomhederne efter, i hvor høj grad respondenterne synes om og stoler på virksomheden 

(Raastrup, 2020). Det kan derfor grundlæggende konkluderes, at Carlsbergs omdømme - både i en 

global og dansk kontekst - er stærkt, og at Carlsbergs aktiviteter generelt opfattes som troværdige og 

legitime af stakeholderne. I Danmark er Carlsbergs omdømme kun overgået af Novo Nordisk, Novo-

zymes og Vestas (ibid). I forlængelse af Carlsbergs stærke omdømme, har Carlsberg i Danmark mod-

taget flere priser for virksomhedens CSR-arbejde de seneste år. I 2015, inden lanceringen af Together 

Towards Zero, modtog Carlsberg CSR Prisen for virksomheder med over 6000 medarbejdere. Her 

udtalte CSR-udvalgets formand, Birgitte Mogensen, at Carlsberg har ‘en magt til at sætte et stort 

fodaftryk og få tingene til at ske, så derfor er deres strategi for miljø og cirkulær tænkning og økonomi 

yderst afgørende’ (Carlsbergfondet, 2015). I årene efter lanceringen af Together Towards Zero har 

Carlsberg været nomineret til CSR-prisen i 2018, 2019 og 2020 (Hansen, 2020). I 2020 blev Carlsberg 

rost for koblingen mellem forretningsstrategien og Together Towards Zero samt det faktum at kob-

lingen til FN’s Verdensmål var tydelig (FSR, 2020). I tillæg til dette har Carlsberg blandt andet fået 
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en såkaldt SDG Silver Lion for Snap Pack. Denne pris gives til kandidater, ’der bidrager til eller 

fremmer 2030-agendaen for bæredygtig udvikling for mennesker, planeten og fremskridt’ ved Cannes 

Lions-festival (2: CSR, 2019). Opsummerende kan det siges, at Carlsberg har et stærkt omdømme, 

og at Carlsbergs arbejde med CSR overordnet set opfattes som troværdigt og tildeles legitimitet af 

stakeholderne. 

 

4.2.2.2 Carlsbergs udfordringer i en global kontekst 

På baggrund af ovenstående afsnit om Carlsbergs omdømme og troværdighed, er det relevant at be-

lyse samt diskutere det faktum, at Carlsberg de seneste år har fået flere forskellige anklager om uac-

ceptabel ageren fra virksomheden på globalt plan. Der var i 2016 anklager om, at Carlsberg havde 

stået bag forurening i Malawi, og at Carlsberg gennem flere år havde været den primære forurenings-

kilde til en lokal flod ved at dumpe affald i floden. Til anklagerne svarede Kasper Elbjørn, pressechef 

i Carlsberg, følgende: “Hvis det er rigtigt, er det dybt beklageligt, men vi forsikrer, at vi behandler 

miljøspørgsmål med allerhøjeste grad af betydning” (Kragballe, 2016). Samme år solgte Carlsberg 

sin andel i Malawi-bryggeriet - ifølge Carlsberg som led i virksomhedens nye Sail '22-strategi (Ritzau 

Finans, 2016). En lignende anklage om forurening kom i 2018, hvor Carlsbergs bryggeri i Gorkha 

blev anklaget for at stå bag forurening af spildevand og luft i Nepal igennem flere år. Carlsberg med-

gav, at der tidligere havde været problemer med forurening ved dette bryggeri, men at det var virk-

somhedens overbevisning, at det måtte være fejlagtige målinger, der var skyld i, at anklagerne var 

kommet frem til, at Carlsberg fortsat stod bag forurening (Rudbeck, 2018). Senere samme år erkendte 

Carlsberg dog, at bryggeriet havde været med til at forurene (Ekeberg, 2018). I slutningen af 2020 

meddelte Carlsberg, at der var blevet iværksat en større oprydning og afskediget en række ansatte i 

et indisk datterselskab, Carlsberg India. Det skyldtes, at en intern undersøgelse - der blev igangsat 

grundet anklager om uetiske fremgangsmåder - bekræftede en række problematiske forhold. Kasper 

Elbjørn påpegede dog, at der ikke blev påvist nogen overtrædelser af Carlsbergs politikker i forbin-

delse med nuværende operationer (Lund et al., 2020). I starten af 2021 breakede Reuters, at de havde 

set dokumenter med beskrivelser og henvisninger til børnearbejde. Til dette var Carlsbergs svar 

følgende: “The third-party provider was terminated immediately in 2018 following the findings in 

the internal report” (Kalra, 2021).  

 

Disse sager stemmer umiddelbart ikke overens med analysen i tidligere afsnit, der viste, at Carlsberg 

generelt opfattes som en troværdig virksomhed - men her er Suchmans perspektiv på legitimitet 
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relevant: at legitimitet er en generel opfattelse, som er modstandsdygtig over for nogle begivenheder 

(Suchman, 1995: 574). Disse sager er eksempler på, at Carlsberg har handlet imod, hvad der er ac-

cepteret som legitimt, og sagerne viser, at der i de seneste år på visse punkter har været et gap i, hvad 

Carlsberg har kommunikeret, de står for - og hvad der reelt er foregået visse steder i virksomheden. 

Det er et problematisk forhold, at Carlsbergs bæredygtighedsprogram går ud på at drive forretningen 

ansvarligt og bæredygtigt, samtidig med at der er anklager om forurening af vand og luft fra virksom-

hedens bryggerier rundt om i verden. Et af fokusområderne for Together Towards Zero handler blandt 

andet om at beskytte vand i højrisikoområder omkring Carlsbergs bryggerier, hvorfor sagen i Nepal 

kan vurderes at være særlig kritisk for Carlsbergs legitimitet (Carlsberg, 2020: 7). Henrik Rasmus 

Andersen, spildevands-ekspert ved DTU, udtalte i 2018 om Nepal-sagen, at det i Danmark ville være 

Carlsbergs ansvar, og at Carlsberg moralsk set har et ansvar for den forurening (Ekeberg, 2018). 

Carlsberg er en global virksomhed, der ikke blot bør bedømmes på, hvordan der handles i en dansk 

kontakt, men overalt i dens foretagende. Disse forskellige sager har dog øjensynligt ikke påvirket 

Carlsbergs troværdighed og legitimitet i en tydelig grad, hverken i en global eller dansk kontekst. Her 

er Suchmans pointe om, at legitimitet kan være modstandsdygtig over for nogle begivenheder rele-

vant, da det virker til at være netop det, der kan observeres i denne kontekst: at Carlsberg ikke har 

handlet korrekt i forhold til det socialt konstruerede system af værdier, men uden at det har påvirket 

den generelle opfattelse af virksomheden. I forbindelse med sagen om interne problemer i Indien blev 

Carlsberg af Lars Johannsen, lektor ved Aarhus Universitet og ekspert i korruption, rost for virksom-

hedens transparens (Lund et al., 2020).  

 

Når Carlsberg, på trods af sager om forurening og korruption, nomineres til CSR-priser, skyldes det 

ifølge Pernille Risager, projektleder for CSR-prisen, at nøglen er at være transparent: “De har været 

åbne og ærlige og giver god indsigt i, hvordan de arbejder med at håndtere deres problematikker, og 

at man kan se, at der er vægt bag, så de ikke opstår igen” (Berg, 2020). Omdømmemålinger fra 2018, 

2019 og 2020 tegner et billede af, at disse sager om forurening og korruption ikke har haft nogen 

synlig effekt på den generelle opfattelse af Carlsberg, og på hvorvidt Carlsberg tildeles legitimitet. I 

Danmark har Carlsbergs omdømme fortsat et af de stærkeste, blandt de største virksomheder (Peder-

sen, 2021).  

 

På baggrund af ovenstående analyse er det relevant at inddrage Suchmans tre typer for legitimitet for 

nærmere at analysere, hvorledes Carlsberg og dennes CSR-strategi kan tildeles legitimitet. Her vil 
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den moralske legitimitet være særligt interessant, da den vil anvendes til at analysere, hvilke proble-

matikker Carlsberg kan opleve ved at sælge samfundsskadelige produkter. 

 

4.2.2.3 Pragmatisk legitimitet 

Den første måde, hvorpå Suchman ser legitimitet, er pragmatisk, hvor det første perspektiv kaldes 

exchange (Suchman, 1995: 578). Pragmatisk legitimitet er baseret på, hvad forbrugeren eller den 

direkte omverden får ud af at samarbejde eller købe et produkt hos en organisation som Carlsberg. 

Særligt interessant er det at undersøge, hvorvidt Carlsbergs bæredygtighedsiniativer tildeles legitimi-

tet. Et konkret eksempel på et produkt, der er blevet affødt af Carlsbergs CSR-strategi, er Snap Pack. 

Den er det første produkt fra Carlsberg, hvor det med det samme er tydeligt for forbrugeren, at pro-

duktet er en bæredygtig innovation. Den innovative six-pack har elimineret den traditionelle plastik-

indpakning ved brug af lim for deraf at reducere plastikaffald (2: Carlsberg, u.å). I og med det kan 

være svært at måle direkte, hvordan Carlsbergs CSR-strategi bliver tildelt pragmatisk legitimitet, 

vælger vi at se nærmere på et Carlsbergs produkter. Salgstal for Snap Pack viste en tendens, der kunne 

tyde på, at forbrugerne i stigende grad er interesseret i at købe bæredygtige produkter - dette kan ses 

ved lanceringen af Snap Pack, hvor Carlsberg i det efterfølgende kvartal i 2019 rapporterede et øget 

salg på 19% (Ritzau Finans, 2019). I det første halvår efter lanceringen af Snap Pack, øgede Carlsberg 

salget af Carlsberg-dåseøl med 15,6% (Larsen, 2019). Udover højere salgstal for dåseøl, er volumen 

af alkoholfrie øl øget med 11% globalt og 83% siden 2015 (Carlsberg, 2020: 29). Det forøgede fokus 

på alkoholfrie øl er et led i Together Towards Zero, der skal bidrage til målsætningen om Zero Ir-

responsible Drinking. Ud fra disse aspekter af Carlsbergs CSR-indsats argumenteres det, at Carlsberg 

bliver tildelt pragmatisk legitimitet af dens interessenter og omverden for virksomhedens CSR-initi-

ativer. Carlsberg har i de seneste tre år konsekvent haft en omsætning på omtrent 60 milliarder DKK 

og en salgsvolumen for dens produkter på 130 millioner hektoliter (2: Carlsberg, 2020: 11). Generelt 

gælder det derfor, at Carlsberg som virksomhed tildeles en høj grad af pragmatisk legitimitet.  

 

I forlængelse af ovenstående afsnit vil vi ligeledes argumentere for, at Carlsberg bliver tildelt prag-

matisk legitimitet i form af influence. Her er det ikke selve udbyttet af forholdet, der er i fokus, men 

at organisationens overordnede interesser stemmer overens med forbrugerens egne interesser, og at 

det er det mest ansvarlige at gøre i et større perspektiv (Suchman, 1995: 578). Som tidligere nævnt i 

analysen, er en grundsten i Carlsbergs strategi, at virksomheden drives ansvarligt og med fokus på 

bæredygtighed. Jeppe Boel udtaler til dette: “Det virker som om på forbrugerne, at de er kommet til 
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et sted, hvor du ikke behøver gøre det så tydeligt for dem som Snap Pack, til gengæld, hvis ikke du 

gør noget, så er du fucked” (Bilag 2: Jeppe Boel). Carlsberg anser det som en nødvendighed for større 

virksomheder at implementere en ambitiøs bæredygtighedspolitik, hvis ikke man vil risikere at blive 

udsat for kritik. De førnævnte sager om Carlsberg-bryggerier, der forurener, vurderes ikke at have 

haft målbar betydning for interessenters opfattelse af Carlsbergs legitimitet, hvorfor det argumente-

res, at Carlsberg generelt tildeles pragmatisk legitimitet i form af influence, på grund af dens CSR-

arbejde.  

 
4.2.2.4 Moralsk legitimitet 

Den anden måde, hvorpå Suchman anskuer legitimitet, er moralsk legitimitet. Moralsk legitimitet 

bygger på vurderinger om, hvorvidt en aktivitet er det rigtige at gøre - disse vurderinger vil derfor 

ofte reflektere holdninger om, hvorvidt aktiviteten fremmer samfundsmæssig velfærd, som defineret 

af det socialt konstruerede værdisystem (Suchman, 1995: 579). I dette perspektiv finder vi det inte-

ressant at undersøge det moralske aspekt i, at Carlsberg sælger samfundsskadelige produkter samtidig 

med at den har en ambitiøs CSR-strategi, der blandt andet indbefatter et mål om Zero Irresponsible 

Drinking.  

 

Ifølge Andreas Rasche, professor hos Business in Society ved CBS Centre for Sustainability, kan 

Carlsberg opleve udfordringer i forhold til den moralske legitimitet. Det skyldes ifølge Andreas 

Rasche, at Carlsberg har sværere ved at legitimere dens foretagende sammenlignet med virksomheder 

som Novo Nordisk: 

 

“It's a bit of a controversial industry, right. They produce alcohol which a lot of investors for 

instance don't like. I think also they are a company that needs to make claims very carefully 

because of the product they are producing. It's not strong liquor, but it is alcohol, it creates 

addictions, by some at least, seen as rather critical” (Bilag 3: Andreas Rasche)”  

 

Den samme udfordring ser Thomas-Ravn Pedersen, direktør og chefredaktør på Verdens Bedste Ny-

heder. Carlsberg sælger et produkt, der i værste fald kan lede folk i døden, og derfor vurderer han, at 

Carlsberg har et kæmpe ansvar (Bilag 4: Thomas Ravn-Pedersen). Simon Boas Hoffmeyer vurderer 

dog ikke, at der er noget illegitimt ved, at Carlsberg sælger et produkt som øl: 
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“Mener vi, at øl er ilegitimt? Nej. Det gør vi ikke. Vi mener, at øl spiller en rolle i samfundet, 

vi mener, at øl er en kulturbærer nogen steder, vi mener, at øl - når man drikker det moderat - 

ikke på nogen som helst måde er skadeligt for dig. Og vi mener, at det er en social glue i vores 

samfund, som spiller en vigtig rolle. Så, så på den måde mener vi så absolut ikke, at øl er 

værre end så mange andre ting” (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer)”  

 

I den forbindelse anerkender Simon Boas Hoffmeyer, at der er afledte negative og positive aspekter 

ved Carlsbergs produkt: “Hvis folk misbruger vores produkter, så har vi en negativ påvirkning på 

samfundet” (ibid.). Det positive aspekt er, ifølge ham, at Carlsberg kan være med til at løse problemet 

ved at bruge dens marketing-arbejde til effektivt at forklare, hvordan Carlsbergs produkter skal for-

bruges for at undgå spirituskørsel og misbrug (ibid.).  

 

Ifølge Simon Boas Hoffmeyer er det ligegyldigt, om en virksomhed producerer øl, smør, medicin 

eller is. Derimod er hele pointen med CSR, ifølge ham, at man som virksomhed lægger en strategi 

for, hvordan man tager et bredere samfundsansvar end bare at skabe arbejdspladser og profit (ibid.). 

Mens begge eksperter vurderer, at Carlsberg kan opleve udfordringer i forhold til den moralske legi-

timitet, så er de begge af den overbevisning, at Carlsberg gør et godt stykke arbejde i en CSR-hen-

seende (Bilag 3: Andreas Rasche; Bilag 4: Thomas Ravn-Pedersen).  

 

Andreas Rasche vurderer, at det ansvar, som Carlsberg tager nu, er det rigtige at gøre og formentlig 

det bedste, som Carlsberg reelt kan gøre. Han vurderer ikke, at markedet for alkoholfri øl er stort nok 

til, at Carlsberg vil omstille sig fuldstændig til dette: “Of course, there is a small market for the non-

alcohol beer, but let’s be frank: I mean, this is not a market that is big enough for them to survive on, 

so they will always have the alcoholic beer” (Bilag 3: Andreas Rasche). I forlængelse af dette, kan 

vi, på baggrund af vores spørgeskema, udlede, at 96% af de adspurgte anser Carlsberg som en tro-

værdig virksomhed, der lever op til dens samfundsansvar - på trods af, af Carlsberg sælger et produkt 

som øl, der kan misbruges, og som er samfundsskadeligt (Bilag 10: Spørgeskema). Vi vurderer derfor, 

at Carlsberg ikke oplever problemer med moralsk legitimitet og i forhold til at sælge et produkt som 

øl, omend et mindretal i samfundet kan antages at være kritiske overfor dette forhold.  
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4.2.2.5 Kognitiv legitimitet 

Den sidste af de tre overordnede legitimitetsformer er den kognitive, der har udgangspunkt i erken-

delse. Til denne tilhører der to perspektiver, comprehensibility og taken-for-grantedness (Suchman, 

1995: 582). Det første perspektiv, som vi vil analysere, er comprehensibility. I dette syn på legitimitet 

er det centrale, om en organisations tilstedeværelse og aktiviteter opfattes som naturlige og menings-

fyldte. For at kunne besvare om Carlsbergs arbejde og fokus på CSR opfattes som naturligt, er det 

relevant at se på Carlsbergs historie. Carlsbergs grundlægger, J.C. Jacobsen, byggede blandt andet 

boliger til sine brygmestre for, at de kunne bo tæt på bryggerierne og have ordentlige forhold til deres 

familier (Carlsberg Group, u.å). Foruden at J.C. Jacobsen gjorde meget for hans ansatte, er han mest 

kendt for udviklingen af rendyrkning af gær, der revolutionerede kvaliteten af øl. Opfindelsen blev 

delt med hele verden, og denne gær bruges stadig i dag. J.C. Jacobsen var med til at revolutionere 

hele verden. Det samme gjorde sig gældende ved udviklingen af pH-skalaen, af Carlsbergs kemiker 

Søren P.L. Sørensen, der på samme facon blev delt med verden og stadig præger videnskaben i dag 

(ibid.). På baggrund af disse eksempler, argumenteres det, at Carlsberg igennem historien har taget 

ansvar for at bidrage til et bedre samfund. Det stemmer overens med J.C. Jacobsens motto Laboremus 

Pro Patria: at arbejde for fædrelandet (ibid.). Dertil er det naturligvis relevant at inddrage Carlsberg-

fondet, der siden 1876 har støttet dansk naturvidenskabelig forskning. Jeppe Boel udtaler følgende 

om Carlsbergfondet: “I de seneste par år er det jo gået godt, hvor de har fået 3-400 millioner om året 

til det danske samfund. Det er da cirkulær CSR, så det batter” (Bilag 2: Jeppe Boel). På baggrund af 

ovenstående analyse argumenteres det, at Carlsberg og dens CSR-arbejde bliver tildelt kognitiv legi-

timitet i form af comprehensibility, og at Carlsbergs aktiviteter opfattes som naturlige og menings-

fyldte. Jeppe Boel udtaler, at det mere og mere bliver en commodity, at virksomheder skal have en 

CSR-fokuseret produktion og produkter: “Det vil sige, alle skal gøre det, og det er gået ekstremt 

stærkt i Danmark” (Bilag 2: Jeppe Boel). Det understøtter, at Carlsbergs arbejde passer ind i de større 

trossystemer i samfundet (Suchman, 1995: 582). 

 

Det andet perspektiv på kognitiv legitimitet er taken-for-grantedness: at stakeholderne ikke mener, 

at noget kunne være gjort anderledes, og at der kan argumenteres for, at alle andre alternativer er 

utænkelige (Suchman, 1995: 583). I forlængelse af ovenstående afsnit om comprehensibility argu-

menteres det, at Carlsbergs aktiviteter er forenelige med den kulturelle kontekst, og at Carlsbergs 

arbejde passer ind i de større trossystemer i samfundet. Det er dog svært at finde argumenter for, at 

Carlsberg tildeles taken-for-grantendess, som Suchman beskriver det. Om denne form for legitimitet 
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beskrives det, at det bogstavelig talt ville være utænkeligt, at tingene kunne være på andre måder, og 

Suchman beskriver, hvordan denne form for legitimitet regnes som uopnåelig for langt størstedelen 

(ibid.). Carlsberg har gennem længere tid bevist, at den tager et samfundsansvar, men vi kan ikke 

finde belæg for at argumentere, at stakeholderne og samfundet er af den overbevisning, at det bog-

stavelig talt ville være utænkeligt, at Carlsbergs aktiviteter foregik på andre måder. 

 

4.2.3 Delkonklusion 
Ud fra denne analysedel kan det konkluderes, at der i Carlsbergs institutionelle kontekst er flere struk-

turerer, der spiller ind. Carlsberg er blandt verdens største, globale virksomheder, hvorfor Carlsbergs 

institutionelle spillerum er påvirket af en række regulative strukturer. I en dansk kontekst kræver 

loven, at Carlsberg skal aflægge en CSR-rapport, hvor Carlsberg har fået en AAA-vurdering af 

MSCI’s ESG-rating og er med på CDP’s A-liste for transparens. De normative strukturer ses i form 

af, hvad stakeholderne definerer som acceptabel opførsel og deres fælles sæt af værdier og normer: 

stakeholderne forventer i dag, at virksomheder tager et større samfundsansvar. Dette formår Carlsberg 

gennem dens bæredygtighedsprogram Together Towards Zero, der viser, hvordan Carlsberg tager 

ansvar for samfundet. De normative strukturer har således stor betydning for, hvilken opførsel, der 

anses som korrekt i Carlsbergs institutionelle kontekst. De kognitive strukturer ses i form af et ver-

densbillede, hvor der er en fælles forestilling om, at der er behov for en global grøn omstilling. De 

normative og kognitive strukturer i Carlsbergs institutionelle spillerum medfører, at det anses som 

det eneste fornuftige at integrere et CSR-perspektiv ind i virksomheders aktiviteter.  

 

I vores analyse af, hvorvidt Carlsberg og dennes CSR-strategi opfattes som legitim, fremgår det, at 

Carlsberg har et stærkt omdømme, og at Carlsbergs CSR-arbejde generelt opfattes som troværdigt og 

tildeles legitimitet af stakeholderne. Dette er til trods for, at Carlsberg har haft flere sager om forure-

ning og korruption. Det vurderes, at Carlsberg og dens CSR-initiativer bliver tildelt pragmatisk legi-

timitet af dens interessenter og omverden, mens der ifølge eksperter kan være udfordringer i forhold 

til moralsk legitimitet. Det vurderes dog, at Carlsberg generelt ikke oplever problemer med moralsk 

legitimitet i forhold til at sælge et produkt som øl. Når det gælder kognitiv legitimitet og compre-

hensibility, vurderes det, at Carlsbergs aktiviteter opfattes som naturlige og meningsfyldte, mens det 

vurderes at være en stor udfordring for Carlsberg at blive tildelt taken-for-grantedness. 



Side 81 af 120 
 

 
 
4.3 CSR-kommunikation 
I denne analysedel vil vi først analysere, hvilke udfordringer, der kan være ved strategisk CSR-kom-

munikation, med et fokus på CSR som ambitionssnak (Christensen et al., 2013). Ud fra denne teori 

vil Carlsbergs CSR-kommunikation blive analyseret. Efterfølgende vil vi inddrage Schmeltz’ (2017) 

artikel om forbrugerorienteret CSR-kommunikation, særligt med henblik på yngre forbrugere. 

 

4.3.1 CSR som ambitionssnak  
Christensen et al. (2013) argumenterer, at det er essentielt, at virksomheder kommunikerer deres 

CSR-aspirationer offentligt, selv hvis der er risiko for ikke at leve op til egne ord. Det er at foretrække 

fremfor en situation, hvor der kræves absolut overensstemmelse mellem ord og handling, da det ville 

medføre et stort tab af input til udviklingen af CSR (ibid.: 13). Det er først og fremmest interessant at 

undersøge Carlsbergs CSR-kommunikation: denne kan i høj grad kategoriseres som CSR som ambi-

tionssnak. Simon Boas Hoffmeyer fortæller, at Carlsbergs topledelse ved udarbejdelsen af Together 

Towards Zero diskuterede, at det var essentielt for Carlsberg at have et højt ambitionsniveau: “(...) 

Groft sagt inden for bæredygtighed, så var pointen go big or go home, altså, du ved, hvis du skal 

bruge det som et konkurrenceparameter, hvis du virkelig skal gøre en forskel for medarbejdere, for 

kunder, hele vejen rundt” (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). Programmet indeholder fire ambitiøse 

mål, der havde det primære formål at proklamere Carlsbergs idealer og intentioner for fremtiden, og 

det er i sig selv en handling ifølge Christensen et al. Det skyldes, at måden, hvorpå en organisation 

taler om sig selv, er med til at forme og transformere organisationens virkelighed (Christensen et al., 

2013: 4). Da Together Towards Zero blev lanceret i 2017, vakte det opsigt i omverdenen. Thomas 

Ravn-Pedersen udtaler, at han ved lanceringen af Together Towards Zero var imponeret over, at en 

multinational virksomhed som Carlsberg meldte disse ambitiøse mål ud: “Det var super ambitiøst og 

som kommunikationsmand, virkelig effektivt, fordi jeg fattede det (...) Jeg synes, det var et scoop, 

jeg kan bare huske det som rent fagprofessionelt, at det var fandme dygtigt” (Bilag 4: Thomas Ravn-

Pedersen). Simon Boas Hoffmeyer fortæller, at han inden lanceringen håbede, at de ambitiøse mål 

ville få opmærksomhed, men at han reelt forventede, at folk ville være en smule ligeglade (Bilag 1: 

Simon Boas Hoffmeyer). Der kom dog en del opmærksomhed, også blandt virksomheder på tværs af 
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industrier:   

 

“I tiden efter vi havde lanceret Together Towards Zero, der tror jeg, at jeg havde 3 fjerdedele 

af C25 (...) i røret (...) der sagde, vi skal bare lige forstå, hvad mener I, når I siger det, hvordan 

har I tænkt jer at gøre det, hvad for nogle redskaber vil I bruge, og vi delte bare ud. Altså, prøv 

at høre her, renewable electricity, det kan man gøre sådan her, det her vil vi gøre sådan her, 

det her ved vi ikke endnu, hvordan vi vil nå, og det er hvad der foregår behind the scenes, som 

folk ikke har indsigt i” (ibid.) 

 

Det som Simon Boas Hoffmeyer beskriver i citatet, er et centralt element i CSR som ambitionssnak: 

at kommunikation om CSR - fremlægge planer og offentliggøre visioner - har potentiale til at stimu-

lere positive sociale ændringer og udviklinger inden for feltet CSR (Christensen et al., 2013: 2). Tho-

mas Ravn-Pedersen fortæller, at han oplevede, at Carlsberg var en form for first-mover inden for 

branchen (Bilag 4: Thomas Ravn-Pedersen), og den samme overbevisning har Simon Boas Hoff-

meyer: “Altså, dengang, der var det jo ikke normen, at virksomheder havde så ambitiøse mål, der var 

vi måske lige et mulehår foran den generelle tendens i samfundet, som gjorde, at vi fik ekstra atten-

tion, og vi fik ekstra fokus” (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). Når store virksomheder tager ansvar, 

forplanter det sig hele vejen ned (ibid.).  

 

4.3.1.1 Virkeligheden og ideel fremtid 

CSR som ambitionssnak vil i sagens natur indeholde gaps mellem snak og handling, og det medfører, 

at virksomheder kan tvinges ud i adfærd, der kan anklages for at være hyklerisk. Det betegner Chri-

stensen et al. som ‘hypocrisy as aspiration’, og heri forstås hykleriet som at motivere et publikum, 

inklusiv afsenderen selv, gennem brug af idealiseringer (Christensen et al., 2013: 7). Denne form for 

hykleri gør sig gældende for Carlsbergs CSR-kommunikation og Together Towards Zero: program-

met er Carlsbergs aspirationer kombineret med forskellige forsøg på at minimere forskellen mellem 

den ideelle fremtid og virkeligheden. Denne form for hykleri argumenteres at have en positiv natur, 

fordi den netop har potentiale til at stimulere organisatoriske fremskridt og positive sociale ændringer 

(ibid.). Andreas Rasche fortæller, at der intet er galt med at kommunikere ambitiøse CSR-mål, men 

at han selv til tider har oplevet Carlsbergs CSR-kommunikation som værende overdrevet:    
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“I think sometimes in the past, they maybe have overstated things a bit in terms of, I think it 

was the plan Towards Zero or something like this, right. And almost immediately, my MBA’s, 

they asked, come on, you know if you are out in a night in Copenhagen, you know that zero 

unresponsible drinking is absolutely a joke, right? I mean, you know, the proof is on the street 

every Saturday and Sunday and Friday night, so I think in terms of their communication, I 

personally think it's a bit overdone” (Bilag 3: Andreas Rasche).  

 

I størstedelen af vores forbrugerinterviews er interviewpersonerne af den holdning, at det er positivt, 

at Carlsberg åbent kommunikerer disse ambitiøse mål (Bilag 5: Kevin; Bilag 6: Niels; Bilag 8: Hen-

rik; Bilag 9: Mads). Kevin og Niels udtaler, at det er positivt, og at det vækker respekt, at en virk-

somhed på Carlsbergs størrelse vil gå forrest med sine mål (Bilag 5: Kevin; Bilag 6: Niels). Christen-

sen et al. pointerer, at ord oftest kommer før beslutninger, og at et CSR-program kan ses som et første 

trin mod en ønsket fremtid (Christensen et al., 2013: 5). Carlsberg har delmål for 2022 og mål for 

2030, og her er eksempelvis Henrik ikke af den overbevisning, at succeskriteriet for Carlsberg er om 

disse ambitiøse 2030-mål indfries til punkt og prikke. Det centrale, ifølge Henrik, ligger i, at Carls-

berg undervejs formår at tage beslutninger, der viser omverdenen, at der er handling bag ordene:   

 

“Jeg tænker, det er fint, at man har nogle ambitiøse mål i fremtiden, langsigtede mål, for mig 

handler det ikke så meget om, at “i 2030 når vi præcis dét”. Det er mere, at man sætter nogle 

rammer for, hvor man gerne vil hen, og så at man undervejs hele tiden sørger for at lave nogle 

tiltag, handlinger, der gør, at man bevæger sig hen i den retning” (Bilag 8, Henrik). 

 

Spørgsmålet er, som Andreas Rasche formulerer det, om Carlsberg formår at lukke disse gaps mellem 

ord og handling: “If there is this hypocrisy, and maybe even deliberate kind of hypocrisy, but can you 

close the gap at some point?” (Bilag 3: Andreas Rasche). Christensen et al. argumenterer, at CSR 

som ambitionssnak har et performativt potentiale, men påpeger samtidig, at det at udtrykke intention 

ikke er det samme som rent faktisk at have en sådan intention (Christensen et al., 2013: 10). Med det 

perspektiv in mente er det naturligvis interessant at undersøge, i hvilken grad, der er handling bag 

Carlsbergs ambitiøse ord.  
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4.3.1.2 Opfyldelse af mål og aspirationer 

Carlsberg har fire kerneområder med hver deres målsætninger, og de primære mål for disse områder 

er sat til at være nået i 2030, med delmål for 2022 for at sikre, at organisationen udvikler sig i retning 

mod 2030-målene. For Zero Carbon Footprint er målet, at for 2030 skal Carlsbergs bryggerier udlede 

nul CO2, og Carlsbergs value-chain skal have reduceret deres  CO2-aftryk med 30%. Status på dette 

område er, at Carlsberg har reduceret bryggeriernes CO2-aftryk med 39% siden 2015, at bryggerierne 

kører på 64% vedvarende energi, og at otte at Carlsbergs bryggerier er komplet CO2-neutrale ud af 

86 på verdensplan (1: Carlsberg, 2020: 10). På det andet kerneområde, Zero Water Waste, vil Carls-

berg halvere bryggeriernes vandforbrug inden 2030. Her er Carlsberg allerede godt på vej med bryg-

geriet i Fredericia, der genanvender 90% af processvandet, og deraf er verdens mest vand-effektive 

bryggeri (ibid.: 20). På det tredje kerneområde, Zero Irresponsible Drinking, er 2030-målet, at alle 

Carlsbergs markeder forbedrer sig årligt i forhold til responsible drinking. Vi anser dette mål for at 

være en anelse vagt formuleret, men det kan også være svært at definere et kvantificerbart mål for 

ansvarlig indtagelse af øl: “For example, a market may focus on supporting a reduction in drink-

driving rates and measure progress according to available national statistics” (ibid.: 29). For at komme 

tættere på dette mål vil Carlsberg i 2022 kunne tilbyde et alkoholfrit alternativ i alle dens markeder 

under alle dens brands (ibid.: 27). Det fjerde kerneområde, Zero Accidents Culture, omhandler, at 

Carlsberg vil have nul lost-time accidents i 2030. Til dette mål kan Carlsberg allerede fra 2019 til 

2020 vise en 19% reducering i uheld (ibid.: 35). Målene, og hvor tæt Carlsberg er på at opfylde disse 

mål, ses i nedenstående figur fra Carlsbergs CSR-rapportering. 

 

 
Figur 10 - Together Towards Zero (1: Carlsberg, 2020: 7) 

Baseret på ovenstående afsnit kan det konkluderes, at Carlsberg overordnet set er på vej til at opfylde 

dens mål. Når CSR-ambitioner kommunikeres offentligt, som det er tilfældet med Together Towards 
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Zero, opstår der forventninger. Der skabes et fremtidsorienteret selvbillede, der er bindende i den 

forstand, at det potentielt forpligter organisationen til at begynde at udføre visse handlinger (Chri-

stensen et al., 2013: 12). Carlsberg har indtil videre vist, at der er reel handling bag den ambitiøse 

CSR-kommunikation, omend der er et godt stykke vej igen, hvis 2030-målene skal nås til punkt og 

prikke. 

 

Simon Boas Hoffmeyer anser ikke det at have ambitiøse mål, og den dertilhørende risiko for ikke at 

nå disse mål, som et kritisk punkt for Carlsberg:  

 

“Hvis en virksomhed konsekvent og altid når sine mål ned til sidste komma, så vil forbrugerne 

og omverden, de vil synes det er bare fordi du ikke satte høje nok mål. Så har du bare sat de 

mål, du vidste du kunne nå. At der faktisk er noget evidens for, at virksomheder faktisk frem-

står som mere troværdige, hvis de står frem, og siger at det her mål havde vi, det nåede vi sgu 

ikke. Verden er ikke binær på den måde i dag, altså (...) folk er villige til at lytte til argumenter, 

og til hvorfor man måske eller måske ikke nåede sine mål” (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). 

 

Dette synspunkt understøttes af Josephine fra vores forbrugerinterviews: hun fortæller, at hvis en 

virksomhed ikke når sine ambitiøse mål, er det centralt, at virksomheden er transparent og kommu-

nikerer til offentligheden (Bilag 7: Josephine). Dette syn på CSR og CSR-kommunikation som en 

nuanceret disciplin, hvor det springende punkt ikke nødvendigvis er om ens mål indfries til punkt og 

prikke, deles af Martin Vith Ankerstjerne, director og partner hos Advice. Han er overbevist om, at 

kommunikation om CSR er med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning: “Derfor skal man 

virkelig passe på med at råbe greenwashing efter virksomheder, der forsøger efter bedste evne, men 

ikke lige kan få virkeligheden til at passe ind i det sort-hvide billede, som nogle NGO’er indimellem 

stiller op” (Odde & Terney, 2021).  

 

Afsluttende kan det konkluderes, at Carlsbergs CSR-kommunikation i høj grad kan kategoriseres som 

ambitionssnak. Indtil videre er der dog også reel handling bag Carlsbergs ambitiøse ord - tiden må 

vise om Carlsberg ender med at nå 2030-målene, eller hvor tæt på den kommer på målene. Christen-

sen et al. pointerer, at organisationer bevidst må arbejde med forskelle mellem den nuværende og 

fremtidige virkelighed, og at idéen med ambitionssnak er ikke at nå perfektion en gang for alle, men 
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at bruge det som drivkraft for en permanent indsats (Christensen et al., 2013: 14). Det har Carlsberg 

indtil videre formået at gøre.   

 
4.3.2 Forbrugerorienteret kommunikation 

I forlængelse af forrige afsnit om Carlsbergs CSR som ambitionssnak, vil vi i denne del undersøge 

Carlsberg i henhold til forbrugerorienteret kommunikation med inddragelsen af Line Schmeltz’ 

(2017) artikel om CSR-kommunikation. Først vil vi se nærmere på, hvordan Carlsberg generelt kom-

munikerer deres CSR-initiativer i dag, og dertil vil vi undersøge, hvorledes CSR-kommunikation skal 

tilpasses den unge målgruppe. 

I dag er Carlsbergs kommunikation kendetegnet ved, at den når bredt ud, blandt andet med TV-re-

klamer fra lanceringen af Snap Pack: “Der kostede kampagnen (...) lad os sige 10 millioner kroner 

(...) og når du laver noget til 10 millioner kroner, så går du meget bredt” (Bilag 2: Jeppe Boel). Jeppe 

Boel er af den overbevisning, at det er problematisk, at Carlsbergs kommunikation er fokuseret på 

det bredde gennemsnit: “Helt ærligt, Hr. og Fru. Hakkebøf i Nordjylland (...) de er ligeglade” (ibid.). 

Denne CSR-kommunikation, der når bredt ud, medfører, at Carlsberg risikerer at tale for døve ører. 

Det argumenteres af Schmeltz, at CSR-kommunikation bør fokusere på den unge generation, der er 

den næste generation af købestærke forbrugere (Schmeltz, 2017: 52). Carlsbergs primære målgruppe 

er, af Simon Boas Hoffmeyer, defineret som mænd i alderen 21-40 år, hvorfor det yderligere er rele-

vant (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). I forbindelse med Carlsbergs CSR-kommunikation, viser 

Carlsbergs egne analyser, at dens kommunikation bliver opfattet som elitær: “Sådan kurver og grafer 

og se på LinkedIn (...) min-far-klog” (Bilag 2: Jeppe Boel). Dette ses, når Carlsbergs CSR-tiltag kom-

munikeres af Cees ‘t Hart, oftest i Børsen eller lignende: “Der står den her stive mand, der er godt 

oppe i årene og siger at nu er det CSR (...) Det er ikke nødvendigvis sådan, man skal udkomme med 

et budskab” (ibid.). At Carlsberg ikke vil opfattes som elitær i dens kommunikation, skal ses i lyset 

af Carlsbergs bæredygtighedsagenda, og at CSR ræsonnerer stærkt blandt unge: “18-årige til 25-årige, 

der ræsonnerer CSR bare meget stærkere end det gør hos den 55 eller 65-årige, selvom de burde jo 

være klogere, det burde jo være omvendt. Det er det bare ikke” (ibid.) Jeppe Boel siger uddybende, 

at hvis CSR-budskaber modtages væsentligt bedre hos den unge målgruppe, så bør Carlsberg overveje 

at fokusere sin kommunikation i den retning: “De unge er også på bæredygtighedsagendaen, så det 

kan godt være, vi skal tale til forbrugerne helt niche, dem der er klar til det, de unge, dem, der gerne 



Side 87 af 120 
 

vil høre budskabet” (ibid.). På baggrund af ovenstående vil vi i næste afsnit nærmere undersøge CSR-

kommunikation rettet mod den yngre målgruppe. 

 
4.3.2.1 Strategisk fit i CSR-kommunikation 

Argumentet for, at Carlsberg bør fokusere sin forbrugerorienterede kommunikation mod den unge 

målgruppe bliver delt af Line Schmeltz, der med sin artikel om CSR-kommunikation beskriver, hvor-

for de unge bør være fokus for virksomheder, der arbejder med bæredygtighed (Schmeltz, 2017). 

Forskning viser, at den brede befolkning er skeptisk overfor virksomheder, der kommunikerer om 

deres miljø- og samfundsansvar. Dette indebærer dog ikke den unge forbrugergruppe, og derfor bør 

man have en anden tilgang til denne. Nye forbrugere er lig med nye strategier (ibid.: 51-52). 

Den unge målgruppe har andre værdier, hvilket resulterer i nye strategier i virksomheder for at kunne 

kommunikere effektivt til dem. Simon Boas Hoffmeyer udtaler, at når det handler om CSR-kommu-

nikation rettet mod forbrugerne, gælder det om at være ambitiøs, hvis det skal virke over for forbru-

gerne: “Det man kan sige med forbrugerkommunikation, det er det jeg kalder inkrementel kommuni-

kation, det virker ikke overfor forbrugerne” (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). Hvis de unge forbru-

gere skal være det næste fokus blandt virksomheder, der gerne vil kommunikere deres CSR-aktivite-

ter, hvordan skal dette gøres? Schmeltz beskriver først og fremmest, at generationen mellem 18 og 

30 år er vokset op med adgang til internettet, og derfor har unikke medievaner og er mere vante med 

digital kommunikation, medier og teknologi (Schmeltz, 2017: 52). Dette åbner op for en række mu-

ligheder for direkte kommunikation til denne forbrugergruppe, der ikke er taget i brug: “CSR com-

munication on the Internet and in social media has yet to be employed and utilized by companies” 

(ibid.). Dette perspektiv bliver også udtrykt i vores forbrugerinterviews, hvor Kevin blandt andet ud-

taler følgende om Carlsbergs manglende CSR-kommunikation: “Jeg mener, at der kørte noget på TV 

(...) Ellers synes jeg ikke, at man ser noget” (Bilag 5: Kevin).  

 

Schmeltz’ artikel, kombineret med vores forbrugerinterviews, tegner et billede af, at der er et behov 

for at tilpasse sin CSR-kommunikation til den unge målgruppe. De unge bruger mere tid online, end 

de gør på at læse årsrapporter, og derfor kan det være fordelagtigt for Carlsberg at tilpasse sin kom-

munikation. Schmeltz beskriver derudover, at den unge forbrugergruppe har en væsentlig købekraft: 

“The group’s spending power is considerable and it is predicted to be the most influential and domi-

nant group of consumers in the near future” (Schmeltz, 2017: 52). At den unge forbruger inden for 
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en nær fremtid vil være den dominante forbruger, bør få virksomheder til at tilpasse deres kommuni-

kation, således at de kan nå ud til disse købestærke forbrugere med CSR-kommunikation. Her beskri-

ver Bæredygtighedsbarometeret fra Advice følgende: “Ligesom sidste år mener omkring hver anden 

dansker, at det er relevant for dem at høre om virksomhedernes bæredygtigheds arbejde. Blandt unge 

i alderen 18-34 år er det i år hele seks ud af ti” (Advice, 2021: 15). 

  

I forhold til CSR-kommunikation er der indikationer på, at gruppen af unge forbrugere foretrækker 

en langt mere eksplicit tilgang end forbrugerne i ældre aldersgrupper. For eksempel beskriver 

Schmeltz, hvordan unge forbrugere foretrækker, at virksomheder er eksplicitte og engagerer sig i 

kommunikationen om deres CSR-aktiviteter, og at den unge målgruppe opfatter interaktiv CSR-kom-

munikation som attraktiv og tiltalende (Schmeltz, 2017: 6). Det argumenteres, at fordi virksomheder 

har et øget fokus på CSR-kommunikation og forbrugerne har nye medievaner og forventninger til 

virksomheder, kan Carlsberg opnå et CSR-Consumer Fit ved at lytte til forbrugernes forventninger 

og indrette dens CSR-initiativer til at stemme overens med disse forventninger (ibid.: 2). 

 
4.3.2.2 Mangel på tydelig CSR-kommunikation 

Schmeltz har en interessant delundersøgelse, hvori unge forbrugere og virksomheder er blevet ad-

spurgt om virksomhederne aktivt arbejder med CSR. Her konkluderes det i undersøgelsen, at 50% af 

de adspurgte forbrugere mente, at under 25% af danske virksomheder arbejder med CSR. I virke-

ligheden rapporterer 87% af de største danske virksomheder på deres CSR-aktiviteter (ibid.: 58). 

Denne modsigelse menes at komme som et resultat af, at virksomheder som oftest kommunikerer 

deres CSR-initiativer gennem egen hjemmeside eller årsrapporter, præcis som Carlsberg ofte gør: 

dens CSR-tiltag omtales oftest på LinkedIn, egen hjemmeside eller i dens årlige CSR-rapport (Bilag 

2: Jeppe Boel). Dette er problematisk, da unge, som nævnt tidligere, vil kommunikeres til gennem 

andre medier. Dertil belyser Schmeltz, at omtrent 35% af de unge ønsker mere CSR-kommunikation 

(ibid.: 59). Schmeltz’ undersøgelse konkluderer, at det foretrukne medie for CSR-kommunikation er 

emballage, hvorimod TV og sponsorater vurderes mindst ønskelige (ibid.). Det kan være en af årsa-

gerne til, at Carlsbergs Snap Pack var en succes, grundet dens emballage, der tydeligt symboliserede 

bæredygtighed og potentielt var med til at øge salget med omtrent 20% i kvartalet efter lanceringen 

(Ritzau Finans, 2019).  
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4.3.2.3 Carlsbergs eksplicitte CSR-kommunikation  

Et andet eksempel på, at Carlsberg aktivt vil anvende dens produktemballage til forbrugerorienteret 

CSR-kommunikation, kan ses i udviklingen af Green Fibre Bottle. Prototypen på denne flaske er 

fremstillet af bæredygtigt fremstillede træfibre og er fuldt genanvendelig, således at Carlsberg kom-

mer tættere på dens ambition om en 100% biobaseret flaske (1: Carlsberg, 2020: 17). Når Green Fibre 

Bottle bliver lanceret, er Carlsbergs ambition, at den - ligesom Snap Pack - vil være nem at afkode 

som et bæredygtigt produkt. Carlsbergs interne undersøgelser viser en potentielt stor efterspørgsel:  

“Her var vores innovationsafdeling lige ved at falde ned af stolen, da de så resultaterne (...) 

for en bio based Green Fibre Bottle (...) Det var bare mere eller mindre generelt for alle aldre 

og alle demografier, at det lød interessant. Men lige Green Fibre Bottle, den scorede højt i 

stort set alt, vi har aldrig haft en, der har scoret så højt på alle slags test” (Bilag 1: Simon Boas 

Hoffmeyer).  

At Carlsbergs analyse viste stor opbakning til Green Fibre Bottle, bakker op om Schmeltz’ konklu-

sion: at emballage er det foretrukne medie for CSR-kommunikation (Schmeltz, 2017: 59). Carlsbergs 

forhåbning er, at Green Fibre Bottle kan lanceres i 2021 (1: Carlsberg, 2020: 17). I henhold til Carls-

bergs fokus på emballageudvikling, udtaler Myriam Shingleton, Vice President Group Development 

hos Carlsberg Group, følgende: “We continue to innovate across all our packaging formats (...) While 

we are not completely there yet, the prototypes are an important step towards realising our ultimate 

ambition of bringing this breakthrough to market” (Carlsberg Group, 2019). Simon Boas Hoffmeyer 

udtaler, at Carlsberg fokuserer på konkrete og relevante tiltag, som forbrugeren nemt kan se, mærke 

og gennemskue: “Forbrugerne er forholdsvis binære, dvs. at de skal forstå det og de skal de-kode det 

hurtigt” (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). Det samme konkluderer Schmeltz: at forbrugerne ønsker 

klar, tydelig og direkte kommunikation: “Consumers in this age cohort seem to favour very explicit 

and direct communication forms“ (Schmeltz, 2017: 59). Selvom innovation af emballage kan have 

en funktionel effekt, er der en anden vigtig faktor, når Carlsberg forsøger at reducere dens miljøbe-

lastning, som Simon Boas Hoffmeyer fortæller: “The high visibility it has for consumers” (Hattersley, 

2019). I forlængelse siger han, at forbrugere i dag konstant bliver bombarderet med kommunikation, 

og at mange virksomheder kommunikerer CSR uden at gøre det relevant for forbrugeren:  
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“A green message is not relevant to the consumer unless he has something he can interact 

with (...) It has to be relevant. It has to be concrete, and it has to be in line with what they 

experience from us” (Slavin, 2018).  

 

Det tydeligt i vores forbrugerinterviews, at Carlsberg formåede at gøre CSR-kommunikationen rele-

vant og tydelig i forbindelse med Snap Pack. Således udtaler Henrik: “Da Carlsberg for eksempel 

reklamerede med det nye produktdesign. Der begyndte jeg virkelig at sige, fedt, det vil jeg gerne 

støtte op om. Og så begynde jeg primært at købe de produkter” (Bilag 8: Henrik). Dertil udtalte Kevin: 

“Jeg kan huske da de kom frem med det, der synes jeg det var et mega fedt initiativ, også fordi at det 

var jo spændende” (Bilag 5: Kevin Id Truelsen).  

 
4.3.2.4 Sammenhæng mellem kerneværdier og forbrugernes forventninger  

Grundet en øget forventning blandt unge forbrugere om mere eksplicit CSR-kommunikation, er det 

ifølge Schmeltz vigtigt for virksomheder at fokusere på et Strategic Fit først, da de andre fits er mere 

komplicerede. Strategic Fit beskriver en logisk sammenhæng mellem CSR-initiativer og organisati-

onens kerneværdier. Til dette argumenteres det, at Carlsberg er relativt vellykket på baggrund af dens 

materiality assessment: “Det går dybest set ud på, at du går ud og spørger din eksterne verden, hvad 

mener I vi bør fokusere på (...) i forhold til den påvirkning, vi har på samfundet, og så spørger man 

også internt (...) hvad har egentlig påvirkning på vores forretning” (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). 

Nedenunder kan Carlsbergs materiality assessment ses, med vigtighed for samfundet og påvirkning 

på forretningen på hver deres akse: 
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Figur 11 - Materiality Assessment (1: Carlsberg, 2020: 7) 

Gennem denne materiality assessment formår Carlsberg at skabe sammenhæng mellem dens interne 

kerneværdier og forbrugernes forventninger, og dermed argumenteres det, at der skabes et Strategic 

Fit. Derudover argumenteres det, at Carlsberg kan drage nytte af et CSR-Consumer fit, en tæt sam-

menhæng mellem CSR-initiativer og forbrugernes personlige værdier, gennem dens materiality as-

sessment. En sådan analyse, hvor den eksterne verden er adspurgt, kan skabe indsigt i forbrugernes 

forventninger, hvilket i dette tilfælde vil være de områder, der er placeret højest på Importance to 

Society-aksen (Model 1). Denne tilgang kræver dog, at Carlsberg løbende og kontinuerligt har indsigt 

i, hvad der er vigtigst for samfundet, for at kunne tilpasse prioriteringen af Carlsbergs initiativer. 

Desuden viser ovenstående figur, at Carlsberg vægter dens effekt på de opstillede punkter ud for 

Business Impact-aksen. Her kan det ses, at Adapting to climate change er det punkt, Carlsberg mener, 

den kan have størst effekt på. Ved at Carlsberg inddrager forbrugernes forventninger til CSR, Carls-

bergs kerneværdier, de fire kerneelementer i Together Towards Zero og dens CSR-initiativer, kan 

Carlsberg i teorien opnå Triple Fit, hvor alle tre elementer i Schmeltz figur overlapper: 
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Figur 6 - CSR Communication Fits (Schmeltz, 2017: 64) 

Triple Fit for CSR-kommunikation kræver, at Carlsbergs værdier stemmer overens med forbrugernes 

personlige værdier, hvilket kan virke relativt urealistisk, hvis man anerkender, at alle individer har 

egne værdier. Nogle vil muligvis passe perfekt med Carlsbergs egne værdier, men det vil være svært 

at opnå i praksis, hvorfor Triple Fit anses som det sværeste at opnå. Det argumenteres dog, at hvis 

Carlsberg fortsat forsøger at arbejde med de vigtigste emner i samfundet, som den samtidigt har størst 

påvirkning på, kan Triple Fit muligvis opnås. Opsummerende kan det siges, at forbrugerorienteret 

CSR-kommunikation særligt opfattes positivt af den yngre målgruppe: de foretrækker direkte og ek-

splicit CSR-kommunikation, som er relevant for dem selv. Carlsbergs CSR-kommunikation har ge-

nerelt været rettet mod den brede befolkning, men en mere målrettet kommunikation mod de unge 

kunne antages at være fordelagtig, som Jeppe Boel selv påpeger. 

 
4.3.3 Delkonklusion 

Ud fra denne analysedel kan det konkluderes, at Carlsberg har en række udfordringer ved brugen af 

strategisk CSR-kommunikation. I vores analyse fremgår det, at Carlsbergs CSR-kommunikation kan 

kategoriseres som ambitionssnak. Det at kommunikationen skal være ambitiøs, er et centralt element, 

som Carlsberg bevidst har arbejdet med i dens CSR-strategi. Carlsberg har indtil videre vist, at der er 

handling bag de ambitiøse ord, men tiden må vise, om Carlsberg ender med at nå 2030-målene. Ba-

seret på Christensen et al. (2013) konkluderes det, at virksomheder, der arbejder med CSR, bevidst 
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må arbejde med forskelle mellem den nuværende og fremtidige virkelighed. Idéen med ambitions-

snak er at bruge det som drivkraft for en permanent indsats, og det har Carlsberg indtil videre formået 

at gøre med stor succes.  

 

I vores analyse af Carlsbergs forbrugerorienterede CSR-kommunikation konkluderes det, at Carls-

bergs CSR-kommunikation generelt opfattes som elitær. De unge forbrugere i Danmark defineres, ud 

fra Schmeltz (2017), som en nøglegruppe, når det gælder CSR-kommunikation, og denne gruppe vil 

få endnu større betydning i fremtiden. Denne gruppe af forbrugere foretrækker direkte og eksplicit 

CSR-kommunikation, og de er generelt positivt stemte over for virksomheders CSR-kommunikation. 

Carlsberg kan i stigende grad opleve udfordringer ved, at dens CSR-kommunikation primært foregår 

i årsrapporter eller på TV, da de unge forbrugere foretrækker andre medier. Denne gruppe foretrækker 

kommunikation gennem emballage, hvilket kan være med til at forklare, at Snap Pack blev en succes. 

Implikationerne af analysen er, at det ville være fordelagtigt for Carlsberg at fokusere sin kommuni-

kation om CSR mod de unge forbrugere, der er passionerede for bæredygtighed, og at Carlsberg bør 

have et større fokus på anvendelse af emballage i CSR-kommunikationen, for tydeligt at vise forbru-

gerne, hvordan Carlsberg arbejder med CSR. 

 

4.4 Carlsberg og forbrugernes brandopfattelse og adfærd 
I denne analysedel vil vi først analysere, hvilken indflydelse Carlsbergs CSR-strategi har på forbru-

gernes opfattelse af Carlsbergs brand. Her inddrages artiklen “Reaping relational rewards from cor-

porate social responsibility: The role of competitive positioning” (2007) af Du et al. samt en artikel 

fra Yang & Basile (2019) om CSR’s indflydelse på brand equity. Dernæst vil vi inddrage Barkakati 

et al. (2016) for at undersøge forbrugernes adfærd og holdninger til Carlsberg og dets bæredygtige 

produkter nærmere i samspil med vores spørgeskema og forbrugerinterviews. 

 
4.4.1 Brandopfattelse 

Du et al. (2007) konkluderer ud fra resultaterne i deres artikel, at der tilfalder flere fordele til et brand, 

der er positioneret på CSR, og at dette er særligt tydeligt, hvis virksomheden integrerer sin CSR-

strategi i kerneforretningsstrategien. Fordelene er i høj grad relationelle udfald som brand loyalitet 
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(Du et al., 2007: 224). Som tidligere påvist i denne afhandling, har Carlsberg formået at arbejde stra-

tegisk med CSR, og der er integreret et CSR-perspektiv i kerneforretningen. Du et al. argumenterer 

dertil, at brands, der er positioneret på CSR, kan opleve, at forbrugerne tilegner et positivt syn på 

virksomheden som helhed og ikke kun i forhold til CSR: “This not only is reflected, as expected, in 

stronger beliefs that the brand is socially responsible but can also spill over, positively, to consumers' 

beliefs about the brand's performance on dimensions unrelated to CSR” (ibid.: 225). Det samme per-

spektiv deles af Barkakati et al. (2016), der beskriver, at CSR ses som essentielt, da det hjælper til at 

skabe et attraktivt corporate image, hvilket kan give konkurrencefordele og differentiering (Barkakati 

et al., 2016: 279). 

 

Simon Boas Hoffmeyer udtaler, at der naturligvis er flere elementer, der har en betydning for Carls-

bergs brand, og at Carlsberg anser bæredygtighed, som noget, der skal komplimentere den eksiste-

rende opfattelse af brandet (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). Her er det relevant at inddrage Sustai-

nable Brand Index 2021, der er Europas største brandundersøgelse på bæredygtighed (Sustainable 

Brand Index, 2021: 2). Da vi i denne analysedel særligt har fokus på forbrugere i en dansk kontekst, 

anvendes den danske vurdering af Carlsbergs brand i rapporten. I 2021 er Carlsberg rangeret som nr. 

23 i det danske Sustainable Brand Index (ibid.: 38). Rangeringen viser, hvordan brands opfattes i 

forhold til bæredygtighed ifølge forbrugerne, og den er baseret på to hovedpunkter: miljøansvar og 

socialt ansvar. Dertil ses det, at Carlsberg i industrien ‘Drikkevarer’ vurderes af danske forbrugere til 

at være det tredje stærkeste brand, når det gælder bæredygtighed - kun overgået af Rynkeby og Inno-

cent (ibid.: 51). Carlsberg-brandet er, i de danske forbrugeres øjne, et særdeles stærkt brand, når det 

gælder bæredygtighed. Det kan antages at være en effekt af, at Carlsberg - eksempelvis med Snap 

Pack - har formået at vise forbrugerne, hvordan Carlsberg konkret har integreret et CSR-perspektiv i 

dens kerneforretning, som Du et al. vurderer som værende essentielt, når brands positionerer sig på 

CSR (Du et al., 2007: 237). 
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Det samme billede viser sig i vores spørgeskema, hvor halvdelen af respondenterne svarede, at 

Carlsbergs lancering af Snap Pack har været med til at ændre deres opfattelse af Carlsberg til det 

bedre:  

 

 

 

Bilag 10 - Spørgeskema (egen tilvirkning) 

 

Dertil fortalte flere af interviewpersonerne i vores forbrugerinterviews, at Carlsberg - i deres øjne - 

skiller sig ud, når det gælder CSR, sammenlignet med konkurrenterne. Således fortæller Mads, at han 

ikke kan komme i tanke om nogle andre øl-producenter, der tydeligt har kunne vise forbrugerne i 

butikken, at de har CSR-initiativer (Bilag 9: Mads Garboe). Henrik fortalte følgende:  

“(...) De så, i hvert fald synes jeg, er det eneste bryggeri, der rent faktisk kommer med nogle 

produkter, hvor man kan se det tydeligt. Det synes jeg ikke, jeg har kunne se på samme måde 

med Heineken eller nogle af de andre. Så, så det synes jeg bare gør, at man får endnu mere 

lyst til at støtte op om dem” (Bilag 8: Henrik Schou Madsen).  

Ud fra Sustainable Brand Index 2021 og vores indsamlede empiri (spørgeskema og forbrugerinter-

views) kan det udledes, at forbrugerne generelt opfatter Carlsberg som et stærkt CSR-brand. Der er 

dog respondenter i spørgeskemaet og i vores forbrugerinterviews, der uddybende har fortalt, at de 

anser det som en selvfølge, at Carlsberg arbejder med bæredygtighed (Bilag 10: Spørgeskema). 
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Josephine fortæller eksempelvis, at Carlsberg naturligvis har et ansvar, men at det ikke er noget, hun 

aktivt forholder sig til eller lægger mærke til som forbruger (Bilag 7: Josephine).  

 
4.4.1.1 CSR-positionering 

Du et al. (2007) argumenterer, at når brands positionerer sig på CSR, viser deres resultater, at den 

primære effekt er stærkere forhold til forbrugerne på lang sigt og ikke kort sigt: “This research sug-

gests that the real value of a CSR positioning may stem from its contribution to a company/brand's 

long-term reputational capital (...) CSR may be more like a long-term insurance policy that is there 

when you need it” (Du et al., 2007: 237). På trods af, at Carlsberg i forbrugernes øjne har et stærkt 

brand, fortæller Simon Boas Hoffmeyer, at denne CSR-positionering ikke nødvendigvis kan oversæt-

tes til målbare konkurrencefordele lige her og nu: 

  

“(...) Tænk hvis vi kan lave deciderede konkurrencefordele, altså rigtige vaskeægte en af slag-

sen, som en af dem man læser om i IMD eller Harvard Business Review. Det er jo der, hvor 

at jeg synes det bliver rigtig interessant med bæredygtighed og innovation, og det her kryds 

imellem, hvad forbrugerne efterspørger, hvad de ligesom skubber til” (Bilag 1: Simon Boas 

Hoffmeyer). 

 

I forlængelse af ovenstående citat fortæller Jeppe Boel, at CSR i hans øjne efterhånden er blevet en 

hygiejnefaktor, som forbrugerne bare forventer er til stede (Bilag 2: Jeppe Boel). Det er i tråd med 

resultaterne fra Du et al., hvori de finder, at CSR-positionering i højere grad er relevant for virksom-

heder, der vil styrke deres brand på den lange bane frem for virksomheder hvis hovedfokus er at øge 

salg her og nu (Du et al., 2007: 237). Her er det relevant at inddrage Yang & Basiles (2019) artikel 

om CSR’s indflydelse på brand equity. Yang & Basile undersøgte 78 virksomheder i perioden 2000 

til 2014, med det formål at finde frem til, hvorvidt der kan findes en beviselig sammenhæng mellem 

CSR-aktiviteter og brand equity (Yang & Basile, 2019: 2). De undersøger seks CSR-dimensioner, og 

særligt dimensionerne ‘environmental CSR activities’ og ‘product-based CSR activities’ er relevante 

for Carlsberg og denne case (ibid.: 4-5). I artiklens resultater kan der ikke findes en beviselig sam-

menhæng mellem disse to CSR-dimensioner og brand equity, og det argumenteres, at en mulig for-

klaring kan være, at miljøansvar og bæredygtige produkter ikke længere ses som altruistiske tiltag, 

men noget som eksterne, regulerende strukturer kræver af virksomhederne (ibid.: 13). 
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Carlsbergs CSR-strategi - og bæredygtige produkter som Snap Pack - har haft indflydelse på, at de 

danske forbrugere generelt opfatter Carlsberg-brandet som et stærkt CSR-brand. Det er dog yderli-

gere interessant at undersøge, hvilken effekt Carlsbergs CSR-positionering har haft på forbrugernes 

adfærd: har CSR indflydelse på deres valg af øl? Simon Boas Hoffmeyer udtaler, at han har en stor 

skepsis over for visse former for forbrugerundersøgelser på bæredygtighed: 

“(...) Nogle af de mest grinagtige forbrugerundersøgelser på bæredygtighed, det er når analy-

seinstitutter og andre går ud og spørger, vil I betale mere for et bæredygtigt produkt? Og så er 

der rigtigt mange folk, der siger ja, fordi de føler (...) du ikke fornuftigt kan sige det modsatte. 

Altså, hvis du går ud og siger nej, det vil jeg ikke, så er du jo et dårligt menneske, så derfor 

svarer folk bare ja, og selvfølgelig vil de det. Når de så står i the moment of truth, så køber de 

den sixpack, der var på tilbud” (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). 

 

I vores egen spørgeskema svarede 30% af respondenterne, at de ville være mere tilbøjelige til at vælge 

Carlsberg-produkter, hvis Carlsberg i højere grad markedsførte dens CSR-aktiviteter (Bilag 10: Spør-

geskema). Spørgsmålet er dog, i forlængelse af ovenstående citat fra Simon Boas Hoffmeyer, om 

forbrugernes egen holdning ville afspejle sig i deres forbrugeradfærd og i købssituationer. Næste af-

snit i denne analysedel vil derfor undersøge forbrugernes adfærd nærmere og om CSR har indflydelse 

på deres valg af øl. 

 
4.4.2 Forbrugeradfærd 

I dette afsnit vil vi se nærmere på forbrugeradfærd i henhold til CSR. Først vil vi analysere, hvordan 

den danske forbrugeradfærd i forhold til bæredygtighed er kendetegnet i dag, og dernæst hvordan de 

danske forbrugeres holdninger udvikler sig i disse år.  

 
4.4.2.1 CSR og fast-moving consumer goods 

Indledende inddrages en artikel fra Barkakati et al. (2016), der undersøger CSR og dens påvirkning 

på forbrugerne i samspil med corporate image. Barkakati et al. konkluderer på baggrund af deres 

undersøgelse, at forbrugerne ikke er interesseret i virksomheders CSR, når de handler fast-moving 

consumer goods, hvilket øl kategoriseres som. Dertil skal det pointeres, at forbrugerne generelt mente, 

at det er vigtigt og kritisk, at virksomheder arbejder med CSR, men forbrugernes adfærd viser, at de 
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ikke tænker eller reflekterer over CSR-aktiviteter, når de befinder sig i købssituationen (Barkakati et 

al., 2016: 297). Ser vi mere konkret i forhold til Carlsberg, viser vores empiri det samme billede af 

forbrugerne, hvor de største faktorer for, hvilken øl, de adspurgte købte, er kvalitet, præference og 

pris (Bilag 10: Spørgeskema).  

 

Bilag 10 – Spørgeskema (egen tilvirkning) 

På baggrund af vores spørgeskemaundersøgelse kan vi se, at bæredygtighed, som faktor i en købssi-

tuation, næsten er den mindste med 18%. Den samme tendens kan vi observere i vores uddybende 

forbrugerinterviews, hvor respondenterne fortalte, at de prioriterede kvalitet og prisen højest: “Jeg 

tror, det største parameter, det er sgu nok prisen (...) Jo, jeg synes jo det er lækkert med kvalitetsøl” 

(Bilag 5: Kevin). Mads fortæller: “For mig er det helt klart smag og pris, jeg går mest op i” (Bilag 9: 

Mads). Forbrugerne i vores spørgeskema og forbrugerinterviews rangerer dermed ikke bæredygtig-

hed som et af de vigtigste parametre i købssituationen. Simon Boas Hoffmeyer fortæller, at dette 

perspektiv på forbrugeradfærden, er det samme som Carlsberg arbejder med: “Helt generelt, så ope-

rerer vi stadigvæk med den hypotese, at vores forbrugere ikke nødvendigvis (...) vil skifte købsmøn-

ster direkte, fordi noget er mere bæredygtigt” (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). Dette syn på forbru-

gerne i dag deler Barkakati et al., der mener, at når pris og kvalitet er den samme, vil en organisation 

med et image, der er kendetegnet ved social ansvarlighed, tiltrække forbrugerne, modsat en organi-

sation med et ringe CSR-image: “Companies with a bad reputation regarding CSR efforts will be 

punished by the consumer. This implies that a change in behaviour can be expected through CSR 

only if other external factors are constant” (Barkakati et al., 2016: 297).  
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I forlængelse af ovenstående afsnit, hvor det argumenteres, at forbrugerne ikke prioriterer CSR og 

bæredygtighed i købssituationen, fortæller Jeppe Boel, at Carlsbergs interne analyser viste netop 

denne forbrugeradfærd i forbindelse med Snap Pack: “Vi lavede en analyse inden og viste, altså vi er 

helt nede i, nu siger jeg en 40 kr. for en sixpack. Kunne en forbruger være villig til at betale 42 kr.? 

Altså, for det var ca. 2 kr. vi havde brug for, for at det nogenlunde dækkede, og der faldt vores volu-

men bare 20%” (Bilag 2: Jeppe Boel). Dermed skal det forstås, at Carlsbergs forbrugere endnu ikke 

er villige til at betale en højere pris for et bæredygtigt produkt. Nogenlunde samme konklusion kunne 

Barkakati et al. præsentere: “The results, furthermore, exhibit the unwillingness of consumers to take 

additional efforts or to pay a premium price for products made by socially responsible companies” 

(Barkakati et al., 2016: 292). Ifølge undersøgelsen om, hvorvidt forbrugerne er villige til at betale en 

premium pris eller gøre en yderlig indsats for at få et produkt, viste Barkakati et al., at størstedelen 

for det meste ikke ville betale mere eller gøre mere for et produkt fra en CSR-orienteret organisation 

(ibid.).  

 

I vores spørgeskemaundersøgelse kan det ses, at for 70% af de adspurgte spiller CSR-politikken for 

virksomheden bag produktet ingen eller i lav grad en rolle i en købssituation (Bilag 10: Spørgeskema). 

Dette kan ses i nedenstående figur:  

 

 

Bilag 10 – Spørgeskema (egen tilvirkning) 

 

At størstedelen af forbrugerne er af den overbevisning at CSR ikke har nogen synderlig betydning for 
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købssituationen, kan ligeledes belyses gennem vores forbrugerinterviews, hvor vi spurgte ind til, om 

respondenterne tænker over CSR, når de handler øl. Kevin udtaler følgende: “Nej, helt ærligt, så nej. 

Det gør jeg ikke. En ting er, at jeg har en holdning til det, men når jeg så står dernede i supermarkedet 

(...) Jamen, så tænker jeg ikke over det og har sgu aldrig haft det i tankerne” (Bilag 5: Kevin). Det 

samme fortæller Josephine, når hun bliver spurgt, om hun tænker over bæredygtighed, når hun køber 

øl: “Nej, det har jeg ikke” (Bilag 7: Josephine). Vores empiri fra både spørgeskema og forbrugerin-

terviews tegner et billede af, at forbrugerne ikke aktivt prioriterer bæredygtighed i købssituationen, 

når det gælder øl.  

 

På trods af, at Carlsberg er klar over, at dens kunder ikke er villige til at betale en prisstigning, så 

anser Carlsberg stadig dens CSR-arbejde som centralt og som en form for fremtidssikring: “(...) Jeg 

vil sige, produkter som ikke er med på den her rejse her, overalt i FMCG, fast-moving consumer 

goods, de risikerer i højere grad at blive valgt fra, så kan man sige, hvor aggressivt skal du ind i det” 

(Bilag 2: Jeppe Boel).  

 
4.4.2.2 Den danske forbruger og bæredygtighed i 2021 

I dette afsnit vil vi anvende Advices Bæredygtighedsbarometer fra 2021 til nærmere at undersøge 

danske forbrugeres holdning til CSR og bæredygtighed, for derefter at bruge denne viden konkret på 

Carlsbergs case. Til at gøre dette, har vi udvalgt de mest relevante pointer og konklusioner fra Bære-

dygtighedsbarometeret 2021. Bæredygtighedsbarometeret beskriver, at danskerne ikke føler, at de 

ved, hvilke varer, der er bæredygtige: “Seks ud af ti er enige i, at en bæredygtig udvikling kræver, at 

de ændrer deres forbrug. Men det er kun én ud af fem, der føler sig velinformerede om, hvilke varer, 

der er bæredygtige” (Advice, 2021: 30). Dertil konkluderes det i analysen, at bæredygtig kommuni-

kation i grove træk virker, hvilket vil sige, at kommunikation om bæredygtige tiltag - som Snap Pack 

- er drivende for opfattelsen af om en branche er bæredygtig: “Andelen af forbrugere, der oplever, at 

danske virksomheder er gode til at fortælle om deres bæredygtighedstiltag, er stigende” (ibid.: 31). 

 

4.4.2.2.1 Stigende interesse for bæredygtighed 

I Bæredygtighedsbarometeret er der tre centrale udviklinger, der tegner et billede af, at CSR og bæ-

redygtighed i stigende grad bliver relevant for danske forbrugere. Den gruppe, der kategoriseres som 
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apatiske forbrugere, er helt forsvundet i Danmark, mens den passionerede gruppe er mere end for-

doblet det seneste år (ibid.: 13). Dertil er gruppen, der kategoriseres som de fleste, vokset fra 40% til 

53% det seneste år. Advice har defineret fire segmenter, og vi finder de fleste og de passionerede 

mest relevante for afhandlingen. Disse to segmenter ses i figuren nedenfor:  

 

Figur 12 - Bæredygtighedsbarometer (Advice, 2021) 

Det første segment, de fleste, henviser til det brede gennemsnit, og det er den største gruppe med 53% 

af danskerne. Deres forståelse af bæredygtighed består af naturressourcer, miljø og klima. Bæredyg-

tighed kræver, i deres øjne, et internationalt samarbejde. De fleste synes, at den bæredygtige udvikling 

går for langsomt, og de er overvejende enige i, at de økonomiske hensyn må vige for bæredygtig-

hedsdagsordenen. De fleste mener, at deres egne handlinger i høj grad påvirker den bæredygtige ud-

vikling. De tager derfor hensyn til bæredygtighed, når de selv forbruger, udtaler de i hvert fald (ibid.: 

13). Dertil er det passionerede segment mere end fordoblet på blot ét år, med en vækst fra 6% til 

13%:  

 

“De ved, at deres handlinger har betydning for bæredygtigheden og tænker derfor også bære-

dygtigt, når de forbruger. De passionerede er samtidig det segment, hvor flest – hver fjerde – 

er enige i, at det er let at vurdere om en vare er bæredygtig. Samtidig er det også dem, der 

føler sig mest velinformerede om, hvilke varer, der er bæredygtige” (ibid.).  
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Det passionerede segment er kraftigt overrepræsenteret blandt de yngre (18 til 29-årige), og som 

nævnt tidligere i denne afhandling, vil de i den nære fremtid udgøre den mest indflydelsesrige gruppe 

af forbrugere. Derfor kan denne udvikling give et indblik i, hvordan forbrugsvanerne (i relation til 

bæredygtighed) kommer til at udvikle sig i de kommende år i Danmark. Opsummerende kan det ud 

fra rapporten konkluderes, at den danske befolkning i stigende grad udgøres af forbrugere, der - ifølge 

dem selv - er opmærksomme på bæredygtighed, når de forbruger, og at andelen af forbrugere, der er 

stærkt passionerede for bæredygtighed, er kraftigt voksende i disse år. At det er de unge forbrugere, 

der er CSR-opmærksomme og åbne for nye tiltag, bakkes op af Barkakati et al. (Barkakati et al., 

2016: 296). Internt i Carlsberg er de opmærksomme på, at det er de yngre forbrugere, der i stigende 

grad er passionerede for bæredygtighed. Jeppe Boel udtaler følgende:  

 

“(...) Det er den unge forbruger, som har fået øjnene op for øl som, lad os sige 18-årig, jamen, 

han er da mere sådan, hvilken øl skal jeg købe, og når ja, det er de der, der gør noget godt for 

planeten, og det er min planet i fremtiden, dem vil jeg sgu gerne købe” (Bilag 2: Jeppe Boel).  

 

Andelen af forbrugere, der er stærkt passionerede for bæredygtighed, er voksende, men den udgør 

stadig blot 13% af den danske befolkning. Spørgsmålet er, hvordan Carlsberg får de danske forbru-

gere til at prioritere bæredygtighed, når de skal købe øl? Dette vil vi undersøge i næste afsnit. 

 
4.4.2.3 Carlsbergs mission om at mainstreame CSR 

Vi har tidligere i denne analysedel beskrevet, hvordan Carlsberg arbejder med hypotesen om, at deres 

forbrugere ikke, i stor skala, vil skifte købsmønster, fordi noget er mere bæredygtigt, og at en Carls-

berg-analyse viste, at forbrugerne ikke er interesserede i at betale ekstra for et bæredygtigt produkt, 

som eksempelvis Snap Pack. Dette blev understøttet af Barkakati et al. (2016). Hvis forbrugerne ge-

nerelt ikke prioriterer bæredygtighed i deres forbrugeradfærd, hvad er så Carlsbergs bevæggrund for 

at implementere et CSR-perspektiv? Carlsbergs strategi skyldes, ifølge Simon Boas Hoffmeyer, at 

udviklingen i disse år og i de kommende år vil medføre, at forbrugerne i stigende grad vil prioritere 

bæredygtighed, hvis prisen på to produkter er ens: 
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“Vi tror til gengæld på, at vi vil se et skift fra, hvis vi har et valg mellem to     købsmuligheder, 

og at de koster det samme, men at den ene er foran på bæredygtigheds-parameteren, så tror 

vi, at det enten er i gang med at ske, eller at det kommer til at ske, at det mere bæredygtige 

alternativ, det vil blive valgt” (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). 

 

I 2018 udtalte Anders Bering, tidligere VP for Corporate Affairs hos Carlsberg Group, at det var svært 

at nå ud til forbrugerne med Carlsbergs purpose, fordi øl-kategorien endnu ikke var nået til samme 

punkt, som mælkekartoner, der er fyldt med bæredygtighedsbudskaber (Kolbeck, 2018). Siden da har 

Carlsberg lanceret Snap Pack, og derigennem finder man et helt essentielt punkt i Carlsbergs CSR-

strategi. Carlsberg skal, ifølge Simon Boas Hoffmeyer, være med til at mainstreame CSR: “Vi mener, 

at vi har et ansvar for også at mainstreame sustainability, altså at gøre det normalt for en forbruger, 

at de skal efterspørge bæredygtighed i de produkter, de sælger. Så der spiller vi også en sindssyg stor 

rolle” (Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). Anders Bering har ligeledes udtalt, at Carlsberg tror på, at 

forbrugerne ikke kun er engageret i det, de interesserer sig for, men også i det, som Carlsberg taler 

om (Kolbeck, 2018). Det er, ifølge både Simon Boas Hoffmeyer og Anders Bering, en central del af 

Carlsbergs strategi, for Carlsberg opererer med den tankegang, at de kan italesætte problematikker 

og derigennem skabe en interesse for forbrugerne. Faktum er, som Bæredygtighedsbarometerets re-

sultater viste, at vi ser en udvikling, hvor forbrugerne i stigende grad begynder at prioritere CSR og 

bæredygtighed, når de forbruger. Carlsberg forventer, at omverdenens krav og forventninger til bæ-

redygtige produkter vil vokse de næste par år, og det kan skabe en situation, hvor Carlsberg til den 

tid potentielt vil have en markant konkurrencefordel, da Carlsberg allerede nu kan imødekomme for-

brugernes krav om bæredygtighed. 

 

Det kan ud fra Bæredygtighedsbarometeret konkluderes, at når forbrugerne tænker over deres indkøb, 

vil de gerne lægge vægt på bæredygtighed - de er dog udfordret af, at det er svært at vurdere, om en 

vare er bæredygtig (Advice, 2021: 10) Dertil svarer 60% af forbrugerne, at en bæredygtig udvikling 

kræver, at de ændrer deres forbrugsvaner (ibid.: 11). Det tyder på, at forbrugernes vilje til en bære-

dygtig omstilling er til stede. Et lignende perspektiv går igen i vores forbrugerinterviews, hvor flere 

af interviewpersonerne udtaler, at de føler et behov for, at virksomhedernes CSR-tiltag gøres synlige 

og tydelige i produkterne (Bilag 5: Kevin; Bilag 6: Niels; Bilag 8: Henrik; Bilag 9: Mads). I den 

forbindelse udtaler Mads følgende om Snap Pack: 
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“Jeg synes, det er fedt, at den viser noget, der sker udadtil, og ikke bare er noget der sker 

omme bagved i virksomheden, men det er noget, der sker udadtil, hvor vi kunder aktivt kan 

se, at der bliver gjort noget. I forhold til mine egne vaner som kunde.. en af de ting, der gør 

en forskel, er hvis jeg kan se og føle, at jeg gør noget godt. Der tror jeg, for mig, skal det være 

konkret og tydeligt” (Bilag 9: Mads). 

 

Dette citat understreger en tendens, der i stigende grad er gældende for de yngre, danske forbrugere: 

de vil gerne lægge vægt på bæredygtighed, når de handler, men de har også et behov for, at virksom-

hedernes CSR-tiltag gøres synlige og tydelige i produkterne. Carlsberg forudser, at udviklingen i 

disse år og i de kommende år vil medføre, at forbrugerne i stigende grad vil prioritere bæredygtighed, 

og denne udvikling skal accelereres gennem Carlsbergs forsøg på at mainstreame CSR for forbru-

gerne.  

 

 

4.4.3 Delkonklusion 
Ud fra denne fjerde og sidste analysedel kan det overordnet konkluderes, at Carlsberg har et særdeles 

stærkt brand. Carlsbergs CSR-strategi - og bæredygtige produkter som Snap Pack - har haft en ind-

flydelse på, at de danske forbrugere opfatter Carlsberg-brandet som et stærkt CSR-brand, men det 

vurderes, at denne CSR-positionering i højere grad er en fordel på lang sigt end på kort sigt. Carlsberg 

arbejder med en hypotese om, at forbrugerne ikke nødvendigvis i stor skala vil skifte købsmønster 

direkte, fordi noget er mere bæredygtigt. Det understøttes af vores spørgeskema og forbrugerinter-

views, hvori det fremgår, at forbrugerne i langt højere grad fokuserer på andre parametre såsom præ-

ference, kvalitet og pris. Carlsberg er klar over, at dens kunder ikke er villige til at betale en prisstig-

ning for bæredygtige produkter, men Carlsberg anser fortsat dens CSR-arbejde som centralt og som 

en form for fremtidssikring. 

 

I vores analyse vurderes det, at vi ser en udvikling, hvor danske forbrugere i stigende grad begynder 

at prioritere CSR og bæredygtighed. Andelen af forbrugere, der er passionerede for bæredygtighed, 

er stærkt voksende, og dette segment er kraftigt overrepræsenteret blandt forbrugere i alderen 18 til 

29 år. Carlsberg forventer, at udviklingen i disse år og i de kommende år vil betyde, at forbrugerne i 

større grad vil prioritere bæredygtighed i købssituationer. Carlsberg forventer, at omverdenens krav 

til bæredygtige produkter vil vokse, og det kan skabe en situation, hvor Carlsberg har en markant 
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konkurrencefordel, da Carlsberg allerede nu kan imødekomme forbrugernes krav om bæredygtighed. 

Det er en central del af Carlsbergs strategi, at Carlsberg skal være med til at mainstreame CSR og 

derigennem skabe en interesse for CSR blandt forbrugerne. Således er det Carlsbergs mål at accele-

rere den udvikling, der ses i disse år: at forbrugerne i stigende grad vil prioritere bæredygtighed. 

 

5. Diskussion 
Denne diskussion vil indeholde tre afsnit. Først vil vi diskutere validiteten af den indsamlede empiri 

i afhandlingen. Dernæst følger en diskussion af forbrugernes forventninger til Carlsbergs CSR-kom-

munikation og CSR-produkter nu og i de kommende år. Slutteligt vil vi  

diskutere, hvorvidt Carlsberg reelt formår at gøre en forskel gennem dens CSR-strategi og reflektere 

over, hvordan fremtidens CSR-arbejde ser ud for Carlsberg. 

 
5.1 Validitet af empiri 
Vi vil først diskutere validiteten af resultaterne fra vores spørgeskema, forbrugerinterviews og den 

anvendte empiri om forbrugerne fra Bæredygtighedsbarometeret. I vores undersøgelse har vi spurgt 

ind til, hvad forbrugerne siger, de vil gøre, og om de er mere tilbøjelige til én ting frem for en anden. 

Vi har spurgt ind til deres holdninger og opfattelser: hvordan de opfatter Carlsberg som virksomhed, 

og hvordan de opfatter Carlsbergs CSR-arbejde. Særligt ved spørgsmål om forbrugeradfærd vil vi 

argumentere for, at der kan være et gap mellem, hvad respondenterne har svaret, og hvordan de age-

rer. Dette reflekterer Barkakati et al. over i forbindelse med kritik af deres indsamlede data:  

 

“Consumers do not always act as they claim. There is a gap between consumer’s ethical pur-

chase intention and actual purchase behaviour. It is essential to investigate the attitude-behav-

iour gap in order to obtain a better understanding of consumers’ actual purchase behaviour” 

(Barkakati et al., 2016: 278).   

 

Det støttes op af Simon Boas Hoffmeyer, der har stor skepsis overfor forbrugerundersøgelser i forhold 

til bæredygtighed. Sådanne undersøgelser indeholder ofte spørgsmål, som Simon Boas Hoffmeyer 

kategoriserer som selvvaccinerende spørgsmål - et begreb, han har fra Niels Åkerstrøm Andersen 
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(Bilag 1: Simon Boas Hoffmeyer). Åkerstrøm & Born beskriver, hvordan sprog og logik kan være 

med til at diktere selvfølgelige positioner, hvorfor de kan være selvvaccinerende (Åkerstrøm & Born, 

2001). Dette er i høj grad relevant, når man taler om bæredygtighed, for det er et koncept, man næsten 

kun kan være for - og det er også Simon Boas Hoffmeyers pointe. I den forstand bliver en del af de 

spørgsmål, vi har stillet respondenterne i vores spørgeskema og forbrugerinterviews, selvvacciner-

ende, da det for størstedelen af respondenterne kan antages at være ufornuftigt at svare, at bæredyg-

tighed ikke har nogen betydning for dem. Det samme gør sig gældende i Bæredygtighedsbarometeret, 

hvor forbrugernes holdninger og opfattelser af CSR bliver undersøgt.  

 

Dette aspekt af den anvendte empiri er et forbehold, man skal være opmærksomhed på, men vi vur-

derer, at empirien fortsat er brugbar. Vi forsøger i afhandlingen at finde de mest plausible forklaringer 

på, hvordan verden hænger sammen. Det udspringer af vores socialkonstruktivistiske tilgang, hvor vi 

skal søge den historie, som aktørerne konstruerer sammen. Metoden er at genfortælle historierne om, 

hvordan vi som subjekter i relation til hinanden kommunikerer os frem til en fælles forståelse og 

etablering af vores samfundsmæssige virkelighed. 

 
5.2 Forbrugernes forventninger til CSR-initiativer 
I dette afsnit vil vi diskutere forbrugernes forventninger til Carlsbergs CSR-kommunikation og CSR-

produkter nu og i de kommende år. Carlsbergs Snap Pack blev lanceret tilbage i 2019 i Danmark, og 

siden da er det begrænset, hvor megen CSR-kommunikation, der er kommet fra Carlsberg. De for-

brugere, vi har interviewet til denne afhandling, giver udtryk for, at de savner noget mere og nyere 

CSR-kommunikation fra Carlsberg. Det er kommet til udtryk i vores forbrugerinterviews, hvor flere 

respondenter reflekterede over manglen på kommunikation fra Carlsberg om dens CSR-arbejde. 

Blandt andet beskrev Kevin følgende: “Jeg synes, at det eneste man har set fra dem, er den der Snap 

Pack (...) men det er jo et initiativ, der er blevet taget for mange år siden, så jeg synes måske jeg 

savner lidt mere på det punkt” (Bilag 5: Kevin). Det samme beskriver Mads i forbindelse med hans 

holdning til Snap Pack: “Den er måske ikke lige så synlig mere, det kunne være fedt med et nyt 

initiativ, det er jo nogle år siden” (Bilag 9: Mads). Dertil nævner Niels, at han undrer sig over, at 

Carlsberg ikke har implementeret den bæredygtige emballage til hele dens produktsortiment (Bilag 

6: Niels). Forbrugerne savner noget mere fra Carlsberg, og de vil gerne have flere markedsførte CSR-

initiativer. Vores spørgeskemaundersøgelse viser, at omtrent 70% svarer, at det ville være positivt og 
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interessant, hvis Carlsberg i højere grad markedsførte CSR-aktiviteter (Bilag 10: Spørgeskema). 

Spørgsmålet er om, Snap Pack var en enlig svale? Vores vurdering er, at Carlsberg i de kommende 

år fortsat vil fokusere på udvikling af CSR-produkter. Carlsberg er i øjeblikket ved at teste det næste 

bæredygtige initiativ, kaldet Green Fibre Bottle. Denne innovative flaske indeholder en yderst ekspli-

cit og konkret CSR-kommunikation. Carlsberg håber at kunne lancere Green Fibre Bottle inden for 

de kommende år (Carlsberg Group, 2019). Vi vurderer, at når og hvis Green Fibre Bottle lanceres, er 

der en god chance for, at den bliver en succes - forbrugerne savner noget nyt fra Carlsberg efter Snap 

Pack og CSR og bæredygtighed fylder mere og mere i de danske forbrugeres sind. Et sådant produkt 

vil være med til at understrege over for forbrugerne, at Carlsberg fortsat prioriterer dens CSR-arbejde 

højt, og at Snap Pack ikke var en enlig svale. 

 
5.3 Carlsberg som storebror 
Som vores analyse har påvist, har Carlsberg haft flere fordele af dens CSR-strategi i form af  

tildelt legitimitet og et stærkt omdømme og brand. Det er dog interessant at reflektere over, hvorvidt 

Carlsberg reelt kan gøre en forskel gennem det integrerede CSR-perspektiv - kan Carlsberg agere 

storebror?  

 

I Carlsbergs seneste CSR-årsrapport fremgår det, at Carlsberg er godt på vej til at lykkes med dens 

2022-delmål (1: Carlsberg, 2020). Det er et konkret bevis på, at Carlsberg tager dens samfundsansvar 

seriøst. Et nyligt eksempel på, at Carlsberg tager samfundsansvar, fandt sted i foråret 2020, da Coro-

nakrisen indtraf. Carlsberg, Ørsted og Ree indgik i et konsortium i samarbejde med statens nødbe-

redskab om akut produktion af ethanol til desinfektionsmidler baseret på alkoholbase fra Carlsbergs 

bryggeri i Fredericia. Det skyldtes, at verdensmarkedet for levering af flere centrale komponenter til 

sundhedsvæsenet og samfundet var under pres (Carlsberg Danmark, 2020). I den forbindelse udtalte 

erhvervsminister Simon Kollerup følgende: 

 

”Som erhvervsminister er jeg utrolig stolt af at se, hvordan danske virksomheder står sammen, 

tager ansvar og hjælper til, hvor der er brug for det. Vi befinder os i en situation, der kræver 

ekstraordinære tiltag og nye samarbejder på tværs for at løse vores udfordringer. Jeg synes, 

det her er et rigtig godt eksempel på, hvad den danske ånd er i stand til” (ibid.).   
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Udover at Carlsberg assisterede i produktionen af håndsprit, donerede Carlsbergfondet 95 millioner 

DKK til forskning mod COVID-19, til særligt berørte og til kunstmuseer. Til dette udtalte Flemming 

Besenbacher, formand for Carlsbergfondet, at Carlsbergs grundlægger J.C. og Carl Jacobsen samt 

Carlsbergfondet historisk set er trådt til, når samfundet har været i krise (Carlsbergfondet, 2020). 

Dette er et endnu eksempel på, at Carlsberg ikke blot taler om at tage samfundsansvar, men at der 

reelt er handling bag Carlsbergs ord. Det tegner et billede af, at Carlsberg formår at leve op til rollen 

som storebror, og at Carlsbergs CSR-positionering ikke kun er til for at skabe og vedligeholde et 

stærkt brand og konkurrencefordele. 

 

I forlængelse af ovenstående afsnit er det interessant at diskutere, hvordan fremtidens CSR-arbejde 

ser ud for Carlsberg - vil de kommende fem år byde på lige så meget fremgang og nytænkning inden 

for CSR som de foregående fem år? I vores interview med Jeppe Boel fortalte han, at han var af den 

overbevisning, at fremtidens CSR-strategi for Carlsberg skal være mere omfattende (Bilag 2: Jeppe 

Boel). Ifølge Jeppe Boel bør Carlsberg i fremtiden bruge Carlsbergfondets midler til hvert år at lave 

en samfundsrapport i Danmark, der klarlægger de største udfordringer i samfundet: “(...) Kan vi jo så 

sige, her politikere, vær så god, den har vi lavet, det er os, der har analyseret Danmark for jer, det 

koster for jer normalt kassen” (ibid.). En sådan rapport vil skulle belyse danskernes bekymringer, og 

hvad der skal fikses, og Jeppe Boel nævner flere gange, at fremtidens CSR-arbejde for Carlsberg 

blandt andet bør centrere sig om ensomhed: “Jeg godt kunne tænke mig, at Carlsberg kunne være 

dem, der i sin CSR-strategi også bekæmpede ensomhed, fordi vi har (...) alle muligheder” (ibid.). 

Diversitet i Carlsberg nævnes som et andet fremtidigt fokusområde. Om sådan en samfundsrapport 

siger Jeppe Boel, at det er i den retning, Carlsberg skal hen, men at Carlsberg er en supertanker (ibid.). 

Det er tydeligt, at der er store ambitioner internt i Carlsberg, når det gælder CSR, og det er i tråd med 

Cees ‘t Harts udtalelse om, at Carlsberg kan tage ansvaret i egne hænder og ikke behøver at være 

afhængige af politikere (Independent, 2017). Det er svært at vurdere, hvorvidt den vision, som Jeppe 

Boel fremlægger for Carlsbergs CSR-arbejde i fremtiden, er realistisk. På den anden side, er der sket 

en kæmpe udvikling i, hvordan virksomheder arbejder med CSR det seneste årti, og Carlsberg har 

vist, at der i virksomheden er en stor villighed til at tage ansvar for det omkringliggende samfund. I 

artiklen “COVID‐19 and the Future of CSR Research” argumenterer Crane & Matten, at Coronakri-

sen har peget mod en ny og anden måde at konceptualisere en privat virksomhed på (Crane & Matten, 

2021: 283). Der er behov for at forske i, hvordan virksomheder er en del af samfundsstyringen: “The 

point is we need to move beyond CSR and think about different modes of organizing or new models 
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of the firm that repurpose business to truly attend to social needs and goals” (ibid.). I dette perspektiv 

bliver det interessant at se, hvordan det ser ud, når virksomheder, heriblandt Carlsberg, tager sam-

fundsansvar i det næste årti. 

 
6. Konklusion 
Formålet og motivationen bag denne afhandling har været at undersøge, hvordan Carlsberg arbejder 

strategisk med CSR. Mere konkret har vi i denne afhandling undersøgt, i hvilket omfang Carlsberg 

tildeles legitimitet for dens CSR-strategi, og hvilken indflydelse Carlsbergs CSR-kommunikation har 

på forbrugernes opfattelse af Carlsberg-brandet. 

 

Med vores videnskabsteoretiske ståsted primært forankret i socialkonstruktivismen, har vi indsamlet 

vores empiriske data gennem i alt ni delvist strukturerede, kvalitative interviews. To af vores inter-

views var med virksomhedsrepræsentanter fra Carlsberg for at få et internt perspektiv på Carlsbergs 

CSR-arbejde og indsigt om dens forbrugerne. Dertil har vi udført to interviews med eksterne CSR-

eksperter for at få både et teoretisk og praktisk perspektiv på Carlsbergs CSR-arbejde. Formålet med 

vores fem forbrugerinterviews var at få uddybet resultaterne fra vores spørgeskemaundersøgelse og 

skabe dybere indsigt i forbrugernes holdninger og opfattelser. Således har vi i denne afhandling op-

nået datatriangulering.  

 

Ud fra afhandlingens første analysedel påvises det, at virksomhederne oplever et stigende krav til 

CSR fra omverdenen. CSR har i det sidste årti udviklet sig fra at være et emne, der blev behandlet i 

et niche-kontor til nu at være integreret på direktionsniveau. Det konkluderes, at Carlsberg har for-

mået at arbejde strategisk med CSR og integreret et CSR-perspektiv i organisationen igennem bære-

dygtighedsprogrammet Together Towards Zero. Carlsberg er opmærksomme på samfundet og dets 

centrale problemstillinger, og Carlsberg forstår at arbejde strategisk med samfundets trends og kon-

stant udviklende bekymringer. 

 

På baggrund af anden analysedel kan det konkluderes, at Carlsberg befinder sig i en institutionel 

kontekst, hvor den bliver påvirket af flere strukturer. Regulative strukturer i form af lovgivning spiller 

en afgørende rolle. Dertil ses de normative strukturer ved, at stakeholderne i dag forventer, at 
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virksomheder tager et større samfundsansvar, mens de kognitive strukturer ses i form af et verdens-

billede, hvor der er en fælles forestilling om, at der er behov for en global grøn omstilling. Disse 

strukturer i Carlsbergs institutionelle kontekst medfører, at det anses som det eneste fornuftige at 

integrere et CSR-perspektiv i virksomheders aktiviteter. Det fremgår, at Carlsberg har et stærkt om-

dømme, og at Carlsbergs CSR-arbejde generelt opfattes som troværdigt. Ud fra Suchmans perspektiv 

på legitimitet, konkluderes det, at Carlsberg bliver tildelt pragmatisk såvel som moralsk legitimitet, 

mens kognitiv legitimitet er en større udfordring. Carlsbergs aktiviteter opfattes generelt som natur-

lige og meningsfyldte. 

 

I afhandlingens tredje analysedel kan det konkluderes, at Carlsbergs CSR-kommunikation kan kate-

goriseres som ambitionssnak. Carlsberg har i sin CSR-kommunikation bevidst arbejdet med forskelle 

mellem den nuværende og fremtidige virkelighed, og det er formålet med CSR som ambitionssnak: 

at bruge det som drivkraft for en permanent indsats. Det har Carlsberg formået at gøre med succes 

indtil videre. Ydermere konkluderes det, ud fra Schmeltz’ resultater, at Carlsberg med fordel kan 

fokusere sin CSR-kommunikation mod de unge forbrugere. Denne gruppe foretrækker eksplicit CSR-

kommunikation og er generelt positivt stemte over for virksomheders CSR-kommunikation. Det vur-

deres, at CSR-kommunikation gennem emballage fortsat bør være et fokuspunkt for Carlsberg. 

 

Efter at have klarlagt Carlsbergs strategiske CSR-arbejde, samt dens legitimitet og CSR-kommuni-

kation, dannede fjerde og sidste analysedel rammen for en analyse af, hvordan Carlsbergs CSR-stra-

tegi bliver opfattet af forbrugerne. Det konkluderes, at Carlsberg overordnet set har et stærkt brand. 

Ud fra den indsamlede empiri har vi påvist, at Carlsbergs CSR-strategi og Snap Pack har haft indfly-

delse på, at de danske forbrugere opfatter Carlsberg-brandet som et stærkt CSR-brand. Det vurderes, 

at Carlsbergs CSR-positionering i højere grad er en fordel på langt sigt end på kort sigt. Det konklu-

deres, på baggrund af vores empiri, at forbrugerne ikke i stor skala er villige til at vælge et produkt, 

blot fordi det er bæredygtigt. Carlsberg anser dens CSR-arbejde som en form for fremtidssikring. I 

de seneste par år har vi set en udvikling blandt de danske forbrugere, der i stigende grad fokuserer på 

CSR og bæredygtighed. Det gælder særligt den unge forbrugergruppe. Det vurderes, at udviklingen i 

disse år og i de kommende år vil betyde, at forbrugerne i stigende grad vil prioritere bæredygtighed i 

købssituationer. Ud fra denne udvikling, forventer Carlsberg at kunne etablere en konkurrencefordel 

ved allerede nu at kunne imødekomme forbrugernes krav. En central del af Carlsbergs strategi er at 

mainstreame CSR for forbrugerne, for dermed at accelerere CSR-udviklingen. 
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På baggrund af afhandlingens analyse konkluderes det, at Carlsberg formår at legitimere dens forret-

ning ved at integrere et CSR-perspektiv i form af bæredygtighedsprogrammet Together Towards 

Zero. Strukturerne i Carlsbergs institutionelle spillerum dikterer, at det anses som det eneste fornuf-

tige for virksomheder at tage samfundsansvar, og da Carlsberg gennem Together Towards Zero lyk-

kes med at tage samfundsansvar, tildeles Carlsberg legitimitet af dens interessenter. Den danske om-

verden vurderer generelt ikke, at der nogen problematik i, at Carlsberg sælger et produkt som øl. 

Carlsbergs ambitiøse CSR-kommunikation har haft indflydelse på, at Carlsberg opfattes som et stærkt 

brand. Carlsberg har overordnet set haft stor gavn af dens CSR-strategi i forhold til legitimitet og 

omdømme, men vores konklusion er, at markedet ikke helt er der endnu. Forbrugerne har stor inte-

resse for bæredygtighed og opfatter Carlsberg-brandet som et stærkt CSR-brand, men dette afspejles 

endnu ikke i forbrugernes købsadfærd i stor skala. 

 

Således er problemformuleringen besvaret gennem undersøgelsen, der hviler på fire ben: strategi, 

legitimitet, CSR-kommunikation og forbrugeropfattelse. Gennem afhandlingens forløb har vi, grun-

det vores induktive tilgang, søgt at generalisere vores undersøgelser og resultater, så de kan give 

bredere indsigt i samfundets og forbrugernes forventninger til CSR. Dermed er håbet, at danske or-

ganisationer, der ønsker eller allerede arbejder med CSR, kan blive inspireret af afhandlingen. 

 
7. Perspektivering 
Vi har i denne afhandling, i forbindelse med Carlsbergs forbrugerorienterede CSR-kommunikation, 

beskæftiget os med medier som TV, årsrapporter og emballage. Dette har dog ikke været afhandlin-

gens hovedfokus. Det kunne derfor være interessant at undersøge CSR-kommunikation på sociale 

medier. Sociale medier er endnu ikke bredt anvendt i CSR-kommunikation: “In practice, symmetric 

communication and relationship building have hardly been embraced for CSR communication on-

line” (Schmeltz, 2017: 66). Det vil særligt være interessant at undersøge sociale medier og den unge 

forbrugergruppe, de digitalt indfødte, da det formodes, at denne gruppe vil respondere positivt på 

relevant og eksplicit CSR-kommunikation gennem sociale medier. En dimension, der yderligere ville 

gøre det interessant, er muligheden for løbende at kunne monitorere, hvordan forbrugernes holdninger 

til CSR-kommunikationen udvikler sig på sociale medier (ibid.).  
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Vi har i denne afhandling primært beskæftiget os med, hvilken indflydelse Carlsbergs CSR-strategi 

og kommunikation har på interessenter uden for selve organisationen. Et andet perspektiv, der kunne 

være interessant at anvende på casen, er Lars Thøger Christensens teori om autokommunikation 

(Christensen, 2004). Begrebet autokommunikation kan ses som en organisations eksterne kommuni-

kation om sig selv og til sig selv. Gennem den eksterne kommunikation fortæller organisationen ikke 

kun til omgivelserne, hvem den er – den fortæller ligeledes sig selv, hvem den er (Christensen, 

2004:17). Autokommunikation gør det derfor muligt for organisationer at bruge dialogen med deres 

omverdenen til at bekræfte og vedligeholde sig selv (ibid.: 15). Igennem dette perspektiv ville det 

være oplagt at undersøge, hvilken indflydelse Carlsbergs CSR-kommunikation har haft på organisa-

tionen internt: dens selvforståelse og medarbejdere.  
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