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1 indledning
Den for år tilbage noget aparte tanke om, at virksomhederne havde et etisk, socialt og
miljømæssigt ansvar over for samfundet, er ikke længere så fremmed. Det er stort set også den
eneste sandhed, der eksisterer om corporate social responsibility. Om man kan forlige sig med
CSR-tanken, er nemlig en helt anden snak. Opfattelsen af begrebet spænder fra idealistisk
selvfølgelighed over liberalistisk forkastelse til strategisk omfavnelse. Disse opfattelser vil
specialet vende tilbage til.
Min egen interesse for social ansvarlighed blev for alvor vakt under mit praktikophold hos TDC
og et besøg i den forbindelse i tele-gigantens afdeling for samfundskommunikation. Jeg blev
nysgerrig på de perspektiver og uudtalte opfattelser, der ofte ligger til grund for store virksomheders samfundsansvar. Samtidig modnedes mine standpunkter i forhold til politisk forbrug,
ligesom mit nuværende virke som kommunikationsmedarbejder hos et systemisk tænkende
konsulenthus bibragte et nyt perspektiv i periferien af social ansvarlighed; bæredygtig
medarbejderudvikling. Forhold der tilsammen har fostret et teoretisk, fremtidsskuende speciale.
En aktualiserende indledning til et emne som CSR, eller virksomhedens sociale ansvar, der er
den danske betegnelse, ville med stor sandsynlighed erklære, at interessen for CSR har været
stødt stigende i en årrække. Det er imidlertid ikke helt sandt. Faktisk toppede medieomtalen af
CSR i danske aviser i 1997, hvilket får flere til at mene, at CSR er en management-trend som
så mange andre (Guthey et al. 2006). I det tiår, der er gået, er CSR modsat andre trends dog
ikke gået i glemmebogen, og mængden af omtale af CSR-begrebet er ikke det væsentligste
parameter for vigtigheden af - og interessen for - virksomhedernes sociale ansvar. Set fra
denne forfatters stol er det diversiteten i debatten, der adskiller CSR fra mange andre flygtige
managementfænomener. Fordi CSR betoner et inddragende samfundssyn, har den danske
regering i nogen grad kick-startet CSR-interessen herhjemme, ligesom store nationale og
internationale organisationer som Dansk Industri, EU samt FN alle har engageret sig i at
promovere CSR1. Dertil kommer, at CSR griber ind i mange teoretiske felter både i og uden for
den merkantile verden, hvilket ikke gør kompleksiteten mindre.
Som det fremgår, er forestillingen om virksomhedens sociale ansvar langt fra entydig, og ifølge
Ugebrevet Mandag Morgen er social ansvarlighed i det nye årtusinde kommet til en skillevej.

1

Eksempelvis FN Global Compact, EU's EMAS-miljømærkning, ISO 14.000 standardisering eller Brundtlandrapporten, der blev udgivet af en kommission under FN i 1987 og satte fokus på global bæredygtighed.
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Begrebet har udviklet sig i bølger og dale, og i disse år rider CSR på globaliseringsbølgen. I
2003 samledes en række af de mest kendte navne inden for CSR til en stor, international
konference i København om emnet. Konferencen skitserede tre forskellige fremtidsscenarier for
corporate social responsibility 2 (Bøggild & Johansen 2003:11):

•

Boblen - et fåtal af virksomheder bekræfter hinanden i, at CSR er det rigtige.

•

Tvangen - virksomhederne går nødtvunget med på CSR, fordi omverdenen kræver det.

•

Paradigmeskiftet - en dybere forståelse af CSR udbreder tilslutningen og perspektiverne.

For boblen gælder, at det er en beskeden gruppe af virksomheder og forskere, der beskæftiger
sig med CSR, og selvom der tales meget om social ansvarlighed, så er der stadig umådelig
mange virksomheder, der ikke er med. De mangler både forskningsresultater og brugbare
redskaber til at få noget ud af CSR. På et tidspunkt vil boblen briste og CSR gå i glemmebogen.
I tvangs-scenariet føler virksomhederne sig typisk nødsaget til at praktisere CSR for ikke at få
dårlig presseomtale, der skader renomméet, miste medarbejdere eller konkurrencefordele
eksempelvis. Indstillingen og CSR-strategien er defensiv, og arbejdet med social ansvarlighed
er kun løst koblet til virksomhedens øvrige aktiviteter. Tilslutningen til begrebet vil stige men
uden større forståelse eller blik for anvendelsesmuligheder. I paradigmeskiftet vil CSR blive
mere udbredt med en meget dybere forståelse af emnet og eventuelt under andre navne end
CSR. Anvendelsen vil være strategisk funderet og proaktiv, og måske vil CSR give anledning til
et fokus på andre former for kapital end den økonomiske: Human, social og følelsesmæssig
kapital vil også være vigtige i den generelle forretningsførelse i dette fremtidsscenarium (op.cit.:
11-14).
Spørgsmålet er, hvilket scenarium der bliver det fremherskende i de kommende år? Det er
specialets ambition at give en vurdering heraf.

1.1 Problemformulering
For at kunne nærme sig en sådan vurdering kræver det en fyldig udredelse af de mange
forhold, der indvirker på CSR. Derfor vil specialet være af udelukkende teoretisk karakter for

2

Der kunne for så vidt også opstilles flere scenarier, men de vil ikke blive diskuteret inden for rammerne af dette
speciale.
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bedre at afdække feltet CSR. Med de tre nævnte scenarier som afsæt lyder problemformuleringen for specialet således:
Hvad synes at være fremtidsscenariet for corporate social responsibility og hvorfor?
Specialet ønsker at diskutere begrebets fortid for på den måde at kunne vurdere dets fremtid.
Denne fremtidsvurdering sker ved hjælp af en systemisk analyse af tre overordnede opfattelser
af CSR. Problemformuleringen åbner i sagens natur for en række relevante underspørgsmål,
som specialet i sin teoretiske diskussion vil svare på. De vigtigste er:

•

Hvad er de væsentligste drivkræfter bag CSR?

•

Hvilke teoretiske paradigmer er i spil i CSR-diskussionen?

•

Er der særlige skoler inden for CSR og i så fald hvilke?

1.2 Afgrænsning
Et felt så omfangsrigt som CSR kunne med sikkerhed angribes og udforskes fra mange vinkler.
Vinkler meget forskellige fra min. Det betyder i sagens natur, at jeg med mine tilvalg
uundgåeligt har foretaget en lang række fravalg. Nogle implicitte og andre mere overvejede og
eksplicitte:
Som kommunikationsstuderende ville det have været oplagt at skrive om CSR-kommunikation
eksempelvis ved at analysere CSR-rapporter. Men da min interesse for feltet udsprang på et
overordnet, mere strategisk niveau og stadig befinder sig her, har en sådan tilgang ikke mit
fokus.
På samme måde har jeg bevidst undladt at beskæftige mig med implementering af CSR. Langt
størstedelen af litteratur og undervisning på Handelshøjskolen i Århus har et anvendelsesorienteret fokus. Det har imidlertid betydet, at jeg gerne ville benytte lejligheden til at prøve
kræfter med en udelukkende teoretisk opgave, som giver mig mulighed for at opnå en så
helstøbt og nuanceret viden om emnet som muligt.
Endelig var jeg, i hvert fald indledningsvis, optaget af, hvilken værdi – økonomisk eller
omdømmemæssigt – CSR kunne bringe virksomhederne. Jeg har dog i specialet undladt at
forfølge dette spor, da det ville blive for omfangsrigt, ligesom selv professionelle forskere synes
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at være ude af stand til at godtgøre, om CSR i den optik kan betale sig3. Samtidig var det
usikkert, hvad udfaldet af en værdianalyse ville bringe specialet i sin nuværende form.

1.3 Definitioner
Det, der synes at være en simpel tanke om, at virksomhederne har et ansvar over for det
omgivende samfund, har afstedkommet et væld af forskellige definitioner og tilgange. Carroll
(1999), der har forsket i CSR gennem flere årtier, kommer således på baggrund af litteraturgennemgang frem til mere end 25 konceptuelt forskellige definitioner af corporate social
responsibility. Én af forklaringerne på de mange definitioner kunne være, at der end ikke er
enighed om, hvilke virksomhedsaktiviteter der bedst vil tjene samfundet. Ifølge den liberale
økonom, Milton Friedman, kan virksomhedens sociale ansvar i den klassiske, opponerende
sætning kort defineres som:
”The social responsibility of business is to increase its profits.” (Friedman 1970).
Der er sagt og skrevet meget om denne udlægning af CSR, men det fremgår tydeligt i
Friedmans udlægning, at socialt ansvar bør udmåles i økonomiske termer, således at jo mere
virksomhederne tjener, jo mere tjener samfundet som helhed. Mere samfundsinddragende og
aktuel er Neergaard (2006: 149) i sin stakeholderorienterede definition:
”CSR er en virksomheds frivillige aktiviteter der afbalancerer økonomiske, sociale og
miljømæssige mål. Fastlæggelse af mål sker efter dialog med stakeholders.”
En anden udlægning af CSR, der i sit udgangspunkt er optaget af bæredygtighed, findes i
Erhvervsudredningen4 (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2002: 12) og forstås som:
”En virksomheds ansvar for og forsøg på at minimere den negative og fremme den positive
indvirkning, som virksomheden og dens ageren uundgåeligt har på sig selv og omgivelserne.”
Med inspiration herfra vil specialets arbejdsdefinition lyde som følger:

3
4

Se eksempelvis Godfrey og Hatch (2007: 87) og Morsing & Beckmann (2006: 138).
Erhvervsudredningen er en analyse af etik i det danske erhvervsliv foretaget af Erhvervsudviklingsrådet.
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”CSR forstås som en virksomheds eller organisations ikke lovpligtige aktiviteter rettet mod
samfundsforbedrende sociale og/eller miljømæssige forhold. Aktiviteterne er typisk afstemt i
forhold til stakeholderinteresser, økonomisk formåen og strategiske målsætninger.”
Definitionen betoner forståelsen, fordi CSR som nævnt kan opfattes forskelligt afhængigt af
markeder, brancher m.m. Samtidig forstås CSR som aktiviteter, der går ud over lovpligtige
forhold, hvilket i bund og grund vil sige frivilligt. Men som fremtidsscenarierne indikerer, så er
CSR for nogle virksomheder opstået på baggrund af pres udefra og dermed ikke frivillig i
gængs forstand. Om end det virker evident, er det udpenslet, at CSR-aktiviteter ikke kun er
afhængige af interessenterne men også af økonomi og strategi, hvilket imidlertid ikke altid
påpeges i stakeholderlitteraturen. Naturligvis kan man mene, at økonomi og strategi er
repræsenteret ved ledelsen som stakeholder, men her forstås økonomi og strategi som
faktuelle forhold, der ikke relaterer sig til nogen stakeholdergruppes ønske, mening eller
opfattelse. Endelig er det dialogiske udeladt i forhold til Neergaards definition, da
samfundsansvar ikke nødvendigvis forudsætter dialog i klassisk forstand.

1.4 Struktur
Som det fremgår indledningsvist, er der argumenteret vidt og bredt for virksomhedens sociale
ansvar, og stemmerne i felten kommer fra mange forskellige aktører. Det betyder også, at en
række udviklingstendenser og faktorer internt og eksternt i virksomheden, der har indflydelse på
CSR, i diskussionen om emnet flyder sammen med argumenter for eller i mod socialt ansvar.
Disse argumenter har til tider ideologisk karakter, hvilket igen medfører en noget broget
opfattelse af begrebet. For bedre at kunne strukturere stemmerne i felten er disse stemmer
opdelt således, at kapitel 2 beskæftiger sig med de virksomhedsinterne faktorer, der har
betydning for CSR, hvorefter næste kapitel vender blikket mod virksomhedens eksterne miljø5
(kapitel 3). Først derefter vil det være muligt at udrede de teoretiske slægtskaber, der kan
knyttes til virksomhedens sociale ansvar (kapitel 4). Derved kan også de enkelte teoretiske
skoler konkretiseres (kapitel 5). Kun med en sådan udredning vil specialet være i stand til at
svare på problemformuleringen.
For både kapitel 2 og 3 gælder, at specialet anlægger et stakeholderperspektiv, der sætter de
interessenter under lup, som i litteraturgennemgangen synes at være de vigtigste. Stakeholdere

5

Miljø forstås her som omverden og ikke som naturen.
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betragtes som individer eller grupper, der påvirker eller påvirkes af virksomhedens aktiviteter,
og som meget vel kan have andre værdier og dagsordner end virksomhedens egen (Freeman
2002). Navnlig pointen om de anderledes værdier og agendaer er særlig god at holde sig for
øje i forhold til en diskussion af CSR, hvor mange meninger brydes. Derfor kan
stakeholderteorien med fordel benyttes som et værktøj til at reducere kompleksiteten i
mængden af interessenter. Om end mange virksomheder med afsæt i Freeman kortlægger
deres specifikke stakeholdere helt ned på individniveau, så vil en systemisk læsning af
begrebet hævde, at stakeholdere lige så vel kan være sociale konstruktioner, som ikke
nødvendigvis findes i virkeligheden. Hvad end en given stakeholder findes i virkeligheden eller
ej, så må formålet med stakeholder management være at italesætte en række argumenter, der
kan udfordre virksomheden på - i dette tilfælde - dens CSR-politik. Således skabes, med
inspiration fra Maturana6 (1987), et multivers af perspektiver eller virkeligheder, som
virksomheden kan integrere i sit CSR-univers. Dermed har kapitel 2 og 3 også den ambition at
svare på specialets første underspørgsmål om de væsentligste drivkræfter bag CSR fordelt på
en række stakeholdere.
Mere uddybende handler kapitel 2 om forhold internt i virksomhederne, der kan have betydning
for arbejdet med socialt ansvar. Fokus vil være på både den moderne og den udsatte
medarbejdergruppe, ligesom toplederen og de forskellige ejere så som aktionærer og
kapitalfonde og deres betydning for CSR vil blive diskuteret.
Da social ansvarlighed har blik for en lang række samfundsmæssige aspekter af
virksomhedsdrift, er megen litteratur om CSR rettet mod virksomhedens aktiviteter i et eksternt
miljø. Af samme grund er kapitel 3 om de virksomhedseksterne baggrunde for CSR specialets
mest

omfangsrige.

Kapitlet

indledes

af

en

fyldig

samfundsbeskrivelse,

herunder

postmodernismen og globaliseringen, for at forstå det samfund, CSR udvikler sig inden for,
hvorefter fænomenet politisk forbrug diskuteres i forhold til social ansvarlighed. Herefter vendes
blikket mod mediernes afgørende betydning for CSR, mens en kortere diskussion af NGO’ers
og leverandørers betydning for begrebet runder kapitlet af.
Med det formål at få klarlagt de teoretiske slægtskaber inden for CSR diskuteres og vurderes
fem væsentlige managementretninger og deres bidrag til og betydning for CSR i kapitel 4. Det

6

Den chilenske biolog, Maturana, mener, at virkeligheden (sandheden) dannes i den enkelte biologiske enhed,
hvorved der er lige så mange virkeligheder, som der er biologiske enheder (personer, grupper, afdelinger i og uden
for virksomheden eksempelvis).
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drejer sig om stakeholder management, PR, issues management, cause-related marketing
samt strategi og ledelse.
På lignende vis omhandler kapitel 5 de ’grupperinger’ eller skoler inden for CSR, der på
baggrund af den teoretiske diskussion menes at have størst betydning for forståelsen af og
fremtidsudsigterne for corporate social responsibility. Skolerne er henholdsvis den dogmatiske,
den filantropiske, den danske, den internationale, den dialogbaserede, den etiske samt den
differentierede skole.
På baggrund af de teoretiske kapitler vil kapitel 6 komprimere bidragene til CSR med det
formål at udpege nogle få, gældende systemer i den Luhmannske terminologi, som
virksomhedens sociale ansvar kan anskues ud fra. Luhmanns systemteori anvendes her for sin
evne til at kompleksitetsreducere, og formålet er at vurdere, hvilke opfattelser af CSR der er
fremherskende, og hvad disse betyder for social ansvarlighed som begreb. Dermed kan der
svares på problemformuleringen om, hvad fremtidsscenariet for CSR synes at være og hvorfor.
Afslutningsvis vil kapitel 7 sammenfatte specialets konklusioner og perspektivere virksomhedernes arbejde med social ansvarlighed.
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2 Virksomhedsinterne baggrunde for CSR
Dette kapitel skal handle om nogle af de faktorer, der gør sig gældende internt i de danske
virksomheder, og som for mange har fordret en interesse for CSR, som svar på en række
markante udfordringer. I kapitlet her vil tendenser og faktorer vedrørende medarbejdere, ledelse
og ejere blive diskuteret.

2.1 Medarbejdere
At medarbejderne er en virksomheds vigtigste aktiv, er en yderst aktuel erklæring. I forhold til
virksomhedens sociale ansvar er det dog ikke maksimeringen af videnskabelig eller
produktionsmæssig output, der driver interessen for medarbejderne. Snarere er det sociale
engagement et forsøg på at tiltrække og fastholde medarbejdere og skabe en mere
appellerende social profil end konkurrenterne. Dét er for mange virksomheder den absolut
vigtigste grund til at beskæftige sig med CSR (Gudmandsen 2000: 4). Herudover er der et
udtalt fokus på de små ungdomsårgange. Ikke alene fordi de unge medarbejdere bliver en knap
ressource men også fordi, de unge er mere kritiske end tidligere generationer og lægger
betydelig vægt på, at deres arbejde er foreneligt med deres egen identitet og personlige
værdier og synspunkter (ibid., Økonomi- og Erhvervsministeriet 2002: 33). Arbejdslivet skal give
mening og levne plads til familiemæssig eller individuel udfoldelse. En sådan ensretning mellem
arbejdsliv og privatliv er under tiden blevet kaldt mangt og meget. Institut for Fremtidsforskning
kalder det en del af ’Creative mans’ logik. Creative man er den moderne vidensarbejder, der
hellere tilpasser omgivelserne til sig selv end omvendt. En individualist men ikke egoist. Etik er
vigtigt for creative man men ikke moral. For moral er nemlig fællesskabets løftede pegefinger til
individet (IFF 2004: 37-38).

2.1.1 Etik, tak
Af sammen grund vil den moderne medarbejder helst arbejde i en etisk ansvarlig virksomhed,
fordi medarbejderens værdier bliver associeret med virksomhedens og vice-versa (Morsing
2006a: 104). For hvem gider sidde og forsvare sin etisk uansvarlige arbejdsgiver ved et
middagsselskab? Konsulentfirmaet Jøp, Ove og Myrthu udarbejdede sammen med Moment
A/S og Netværk Danmark i 2004 en såkaldt talentrapport. Her blev næsten 2000 studerende
ved de højere danske læreanstalter samt en lang række erhvervsledere spurgt til forhold ved
arbejdsmarkedet og hinanden med det primære formål at kortlægge den kommende generation
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af vidensarbejderes forventninger og krav til kommende jobs. Også denne rapport viste, at etisk
ansvarlighed vægtes stadig højere. Af principielle årsager ville 35 pct. af de adspurgte
studerende ikke arbejde for en tobaksproducent, mens tallet var 18 pct. for en kemisk
virksomhed, og hele 49 pct. ville ikke arbejde for en våbenproducent (Talentrapport 2004: 6).
Søjlediagrammet herunder er uhyggelig læsning for den uetiske virksomhed.

Diagram 1: Talentrapport (2004: 8).

Modellen viser, hvilke forhold der kan afholde de unge fra at søge job i en virksomhed samt
erhvervslederes bud herpå. Det fremgår, at uetiske forretnings- eller produktionsmetoder er den
uden sammenligning vigtigste grund til, at de unge akademikere vil styre uden om en given
virksomhed. At de kvindelige studerende er mere etisk bevidste end de mandlige, er også værd
at notere sig, fordi de kvindelige studerende dominerer stadig flere uddannelsesretninger og
dermed i vil udgøre majoriteten af de moderne medarbejdere i fremtiden. Det er altså en klar
tendens blandt nuværende og kommende nøglemedarbejdere, at uetiske forretningsmetoder
ikke kun vurderes som et anliggende for ledelsen men også er en væsentlig faktor i den
enkeltes karrierevalg.
Den øgede velstand i den vestlige verden og flere års international højkonjunktur har haft den
sideeffekt, at uddannelsesniveauet for den gennemsnitlige medarbejder er steget betragteligt.
Og den udvikling ser ikke ud til at have nogen ende i nær fremtid. På grund af deres analytiske
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skoling møder de højtuddannede medarbejdere typisk virksomhederne med kritiske,
indsigtsfulde krav om helhedsorienterede perspektiver på områder som eksempelvis CSR.
Ifølge virksomhedsleder og buddhist, Christian Stadil, kan virksomheder, der tager et socialt
ansvar og udfylder den meningsskabende rolle som familien, staten eller religionen tidligere
havde, tiltrække de rigtig gode medarbejdere (Danielsen 2007). Dermed indgår CSR som et
essentielt element i den tilspidsede war for talent, som talentkampen ofte kaldes.
Der er dog visse problemer forbundet med den etiske virksomhed. Hvis en høj etisk standard
bliver forvekslet med moral forstået som normativ kontrol af individet, kan det have den stik
modsatte effekt og ikke tiltrække men frastøde medarbejderne. Det kan vise sig i illoyalitet,
manglende motivation, uniformisering og kynisme. Denne moraliseren bliver altså til censur på
selvstændig tankegang og udfoldelse (Morsing 2006a: 106), hvilket er stik imod creative mans
indre logik. Selv i velfungerende virksomheder kan en ensretning mellem medarbejderen og
virksomhedens etiske standpunkter have en utilsigtet konsekvens. For hvis virksomheden af
den ene eller anden grund bliver kritiseret for sine CSR-aktiviteter, vil medarbejderen opfatte
det som et angreb på sin personlige integritet (Morsing 2006b: 176). Således indeholder CSR
som tiltrækningsmekanisme altså en dobbelthed, som ikke umiddelbart er synlig. På den ene
side er der chancer for, at moderne medarbejdere, som ofte er latent jobsøgende, fastholdes i
virksomheden på grund af en etisk harmoni. På den anden side er medarbejderne mere
sårbare over for etiske fejltrin og unoder.

2.1.2 Alle er vigtige for forretningen
Bedømt på ovenstående medarbejderkarakteristik kunne man nemt forledes til at tro, at det
også i spørgsmål om CSR er de unge og moderne, jorden drejer om. Det er imidlertid ikke
tilfældet. Faktisk synes CSR som rekrutteringsmekanisme at være en tilføjelse af nyere dato til
de oprindelige tanker omkring CSR i et medarbejderperspektiv i danske firmaer. Fra politisk
hold blev virksomhedens sociale ansvar for alvor sat på dagsordnen i 1994 under opfordringen
’Det vedkommer os alle’ af daværende socialminister, Karen Jespersen. Målet var at skabe et
rummeligt arbejdsmarked, hvor private virksomheder indgik sociale partnerskaber med det
offentlige, der skulle tjene som løftestang for de udsatte medarbejdergrupper ved at komme
arbejdsløshed og social eksklusion til livs (Morsing 2005: 26). Midlerne, som stadig ses i dag,
kunne være skåne- eller fleksjob, seniorordninger, integration af minoriteter eller tidligere
straffede personer etc. En virksomhed, som nyder stor succes, og som har gjort integration af
minoriteter til et egentligt forretningsgrundlag, er det århusianske it-firma, Specialisterne. Ud af
37 ansatte lider 29 af autisme-spektrum-forstyrrelser (ASF), der gør det svært at klare et
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traditionelt arbejde, men som er velegnet til systematisk og vedholdende at kontrollere itprogrammer for fejl (Ellis 2006). Dermed har Specialisterne skabt en social og en
forretningsmæssig succes på én og samme tid.
Også virksomheder, hvor social ansvarlighed ikke er en del af forretningsgrundlaget, har glæde
af at tænke de interne interessenter ind i CSR-politikken. Mange mindre virksomheder kan med
fordel arbejde med deres samfundsengagement i større eller mindre grad. Ifølge Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens håndbog om CSR for små- og mellemstore virksomheder, ’Overskud med
Omtanke’, kan medarbejderaktiviteter beskrives som arbejdet med eksempelvis:

•

Fysisk arbejdsmiljø

•

Sygefravær

•

Gravidpolitik

•

Sundhedsfremme

•

Omskoling / kompetenceudvikling

•

Seniorordning

(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006: 39).
En Gallup-undersøgelse fra samme håndbog viser, i hvilket omfang små- og mellemstore
virksomheder opnår en økonomiske gevinst ved at indføre nogle af ovenstående aktiviteter. 6
ud af 10 virksomheder havde oplevet en positiv økonomisk effekt blandt andet igennem færre
sygedage eller lavere personaleomsætning. Hver fjerde mente, at der ikke var nogen synlig
effekt, mens kun 1 af 20 havde noteret sig en direkte negativ effekt af de forskellige tiltag
(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006: 42). Disse tal er overraskende gode, idet små- og
mellemstore virksomheder antageligt ikke har samme ekspertise og strategisk udsyn som de
store virksomheder, hvilket kunne tænkes at gøre aktiviteterne mere tilfældige og resultaterne
mere diffuse. Dog skal det påpeges, at bundlinjeresultatet ikke er dokumenteret i
undersøgelsen og altså kun eksisterer som respondentens subjektive vurdering, hvilket kan så
en smule tvivl om resultatets validitet.
En anden mindre virksomhed, der ligesom Specialisterne arbejder med CSR som en integreret
del af forretningen, er Spar Nord Bank. Pengeinstituttet var en pionér på området, da de som
den første virksomhed, ikke blot i Danmark men i hele verden, i 1989 udgav et etisk regnskab.
Ifølge direktør, John Lundsgaard, skyldes bankens CSR-politik to årsager. Den ene er i forhold
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til rekrutteringspolitikken. Her søger virksomheden at styrke sit image som en god og rummelig
arbejdsplads, hvor der er en åbenhed, der gør det muligt at tage sig af hinanden i banken såvel
som udstødte grupper uden for banken. Den anden årsag er en personlig velvilje fra ledelsens
side (Tølbøll Djursø 2006: 247). Sidstnævnte årsag leder os fra medarbejderperspektivet over i
næste afsnit, der skal handle om CSR set fra ledelsens synspunkt.

2.2 Ledelsen
Som i mange andre forhold spiller virksomhedens ledelse en central rolle i forbindelse med det
sociale ansvar. For John Lundsgaard fra Spar Nord Bank er hans position som direktør
forbundet med magt og dermed indflydelse. Ifølge direktøren er det topledere som ham, der kan
være med til at ændre nogle holdninger og gøre en forskel på det sociale område (ibid.).
Godgørende initiativer fra topledelsen har været kendt i over hundrede år med industrielle
filantroper som Carnergie og Rockefeller7 som oplagte eksempler. Det nye er det integrerede
perspektiv, hvor værdier som ansvarlighed og medmenneskelighed gennemsyrer alle
ledelsesaktiviteter. Beckmann et al. (2006: 21) kalder fænomenet for ’a better way’, og
værdierne er centrum for en selvfølgelighed i tilgangen til CSR, der ikke behøves retfærdiggjort
med omdømmeledelse, bedre risikostyring eller andre umiddelbare fordele. I en sådan tilgang
er motivationen drevet af opfattelsen mellem rigtigt og forkert, fair og ikke fair. Etik forstået som
godgørenhed og personlig samfundsadfærd bliver et vigtigt udgangspunkt for erhvervslederen,
der beskæftiger sig med at indarbejde en social ansvarlighed i virksomhedsprofilen, fordi det
vurderes som det rigtige at gøre (Neergaard 2006a: 23-25). Men problemer opstår, hvis den
enkelte leder handler efter egne mål og etiske overbevisninger. Ifølge kontrakt-teorien, også
kendt som principal-agent (P-A), hvor agenten her forstås som ledelsen og principalen som
aktionærerne, vil agenten udvise opportunistisk adfærd og forfølge egne mål, der ikke er i
overensstemmelse med principalens interesser. Hvis ledelsen bruger penge på CSR mod
aktionærernes ønske (for aktionærernes penge vil nogle hævde), kan løsningen ifølge P-A
teorien være at indgå kontrakter mellem P og A, der sikrer, at agenten handler efter
principalens ønsker. Det er i dette lys, den store udbredelse af performancelønninger og
aktieoptioner til ledelsen skal ses. Derved vil agenten være mere tilbøjelig til at handle i overensstemmelse med principalens interesser, som er ren og skær shareholder-value (Neergaard
2006b: 150).
7

Carnegie opnåede stor rigdom i stålproduktion og endte med at give hele sin formue væk. Han støttede især
opførelsen af biblioteker og skoler, men mest kendt er koncertsalen Carnegie Hall i New York. Rockefeller var
verdens rigeste mand, som nok monopoliserede olieindustrien men samtidig gav 10 pct. af sit årlige overskud til
kirken og gennem en velgørenhedsfond støttede mange gode formål blandt andet inden for forskning
(www.wikipedia.org).
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Alligevel er ledelsen en væsentlig katalysator for CSR-udviklingen. Både frivilligt og ufrivilligt.
Det er nemlig langt fra alle ledere, der har en erklæret målsætning om at bidrage til samfundets
sammenhængskraft eller et bedre miljø, men selv disse CSR-syndere kan under særlige
omstændigheder være med til at drive virksomhedernes sociale ansvar fremad. Virksomhedsskandaler som eksempelvis Enron, Arthur Andersen, WorldCom og Parmalat, hvor kreativ
bogføring og uetiske handlinger sendte chokbølger gennem erhvervslivet, har haft stor
betydning for vigtigheden af social ansvarlighed. Forskellen på disse skandaler og andre
ledelsesfadæser som eksempelvis korruptionssagerne i forbindelse med FN’s Olie for Madprogram er, at konkurser som følge af ledelsesfusk har nogle helt synlige konsekvenser for
offentligheden. Tusindvis mister med et slag deres job, og endnu flere småsparere og
investorer ser deres værdipapirer ende i makuleringsmaskinen (Freeman 2006: 14).

2.2.1 Licence to operate
Det er begivenheder som disse, der giver ny næring til anti-kapitalister og øget mistro til
erhvervslivet i befolkningen. Mistro til de store virksomheder er ofte synonym med mistro til
toplederne. En Gallup-undersøgelse i USA viste i 2002, at 90 pct. af amerikanerne mente, at
man ikke kunne stole på virksomhedsledere (Handy 2003: 67). Som et resultat af manglende
tiltro vender flere og flere virksomhedsledere sig mod CSR som en mulighed for at genopbygge
troværdigheden til erhvervslivet og skabe en såkaldt ’licence to operate’, der af mange
topchefer ses som ét af de væsentligste forhold ved CSR (Habisch & Jonker 2005: 5, ClementJones 2005: 7, Morsing 2005: 25). Det interessante i denne forbindelse er, at en CSR-politik
ikke nødvendigvis er en garanti mod uetisk virksomhedsledelse. Faktisk havde Enron en
omfattende CSR-politik, hvilket ikke forhindrede topledelsen i at begå opfattende bedrageri.
Hvis virksomhedsledere ser CSR som et svar på deres bønner om at styrke troværdigheden til
deres handlinger, afhænger meget af, hvordan CSR forstås i den enkelte virksomhed. Hvis
virksomhedens sociale ansvar eksempelvis forstås som filantropi er virksomheden jo lige vidt,
hvis den ene hånd giver til velgørende formål mens den anden hånd giver penge under bordet.
Samtidig synes troværdighedsproblematikken at være størst i Guds eget land, hvor
virksomhederne er enorme og kapitalismen mere udtalt og rendyrket. Til sammenligning er
danskerne blandt de mennesker i verden med størst tiltro til hinanden, og der eksisterer ikke
nogen udtalt mistro til virksomheder (ibid.).

2.2.2 Toplederens ansvar
Ledelsen, navnlig toplederen, har altså et stort ansvar i forhold til CSR. Dels fordi han eller hun
nødvendigvis må sørge for at omgive sig med medarbejdere, der har samme etiske livs-
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opfattelse uden dog at kompromittere den enkelte medarbejders selvstændighed (se afsnit 2.1).
Dels fordi toplederen som øverst ansvarlig i sagens natur skal godkende CSR-politikker på et
overordnet niveau. Og endelig er toplederen et medie i sig selv og virksomhedens fornemmeste
repræsentant for god etik. Ifølge Thomas et al. (2006: 44) betyder kravet om ansvarlighed og
gennemsigtighed i organisationer, at folk vil vide, hvem der har ansvaret. Derfor træder den
repræsentative topleder frem for offentligheden som virksomhedens ansigt udadtil. Det virker
logisk men også paradoksalt på samme tid. For beslutninger, også om CSR, træffes oftere og
oftere på baggrund af forhandlinger og dialoger med en række interessenter (jf.
stakeholderteorien), og ansvarsdeling og autonomi hører i mange virksomheder til dagens
orden. Dette faktum, som synes særligt dansk, kan dog ikke hindre den ikonisering af
toplederen, der finder sted i det offentlige rum, og som har betydning for toplederens syn på og
forhold til social ansvarlighed. Bestyrelsesformand for Danske Bank og tidligere adm. dir. i
Danisco, Alf Duch-Pedersen siger:
”I dag er der et enormt fokus på topdirektøren.

(…) Både medierne, selskabernes egne

bestyrelser og investorerne er med til at gøre direktørerne til ikoner. For medierne er det lettere
at sætte et ansigt på en stor koncern end at beskrive organisationen bredere.” (Redington &
Kristensen Schacht 2006: 7-8).
Især medierne har en fremtrædende rolle i den øgede fokusering på virksomhedens øverste,
som dermed i sig selv må være yderst ansvarlig som repræsentant for hele virksomheden. Det
er, som citatet indikerer, lettere for medierne at sætte lighedstegn mellem topchefen og hele
virksomheden, hvorfor personsager som Dyremoses millionbonus tager sig aldeles dårligt ud og
tærer kraftigt på TDC’s goodwill. Medierne som selvstændig stakeholder i CSR-spørgsmål vil
kapitel 3 blandt andet handle om.
Ledelsen står hver dag til regnskab for medarbejderne, som blev karakteriseret i afsnit 2.1. En
helt central aktør i CSR-litteraturen, der dog sjældent eksplicit bidrager hertil, er virksomhedens
ejere. Dem skal næste afsnit diskutere mere indgående.

2.3 Ejerne
Omdrejningspunktet for kapitlets sidste afsnit er virksomhedens ejere, hvad enten de er
småaktionærer, familiefonde, professionelle investorer, kapitalfonde eller lignende. Men hvorfor
er ejerne specielt vigtige i spørgsmål om social ansvarlighed i forhold til mange andre
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managementtendenser? Økonomen Milton Friedman, der på grund af sin liberale tænkning og
opgør med CSR ofte er den mur, CSR-fortalere spiller bold op ad, siger således om CSR:
”…the corporate executive would be spending someones else’s money for a general social
interest. Insofar as his actions in accord with his ‘social responsibility’ reduce returns to
stockholders, he is spending their money.” (Friedman 1970).
Friedman mener altså, at godgørenhed sker for aktionærernes – det vil sige ejernes penge. Dét
er den centrale pointe hos CSR-kritikere over et. I den optik bliver udgifter til CSR, modsat
eksempelvis corporate branding, balanced scorecard, lean management eller andre begreber
og tiltag der gennemløber forretningsverdenen i stadig mindre cykler, set som penge ud af
vinduet. Vel at mærke penge, som virksomheden ikke har råderet over. Det interessante ved
ovenstående citat er lige så meget det, der ikke står. I den oprindelige tekst anfægter Friedman
med samme argumentationsform efterfølgende CSR set fra kundernes og medarbejdernes
synspunkt. For hvis social ansvarlighed fører til højere priser på varerne eller lavere lønninger,
så sker velgørenheden for henholdsvis kundernes og medarbejdernes penge. Denne pointe
udelades rask væk i CSR-litteraturen. Nok er Friedman mest interesseret i profitmaksimering til
glæde for aktionærerne, og kun i enkelte passager tager han kundernes og medarbejdernes
parti, men noget tyder på, at de færreste teoretikere har haft Friedmans tekst mellem
hænderne. Nøgleordet, som ligeledes ignoreres i Friedman-fortolkninger, er ’insofar’. Hvis. Hvis
aktieudbyttet mindskes på grund af CSR, er det ansvarlighed for andres penge.

2.3.1 Aktionærer
Virksomhedens ejere som opponenter mod CSR har altså stor betydning for den teoretiske
diskussion af emnet, men hvordan forholder det sig i praksis? Aktionærer er ingenlunde kendt
som forgangsmænd på det sociale område med samfundets sammenhængskraft for øje. Her
råder den kapitalistiske positivisme, hvor værdi skal dokumenteres, og hvor økonomiske
resultater taler deres eget tydelige sprog. Af samme grund findes flere slags indeks, der skal
måle bæredygtighed og forsøge at isolere værdien af CSR-aktiviteter. Blandt disse er Dow
Jones Sustainability Index (DJSI), der lister 300 særligt bæredygtige virksomheder heriblandt
Novo Nordisk, Novozymes, Coloplast, Vestas og Danisco fra Danmark. Interessen for både
indeks og virksomheder er efter lang tids modning endelig ved at tage fart (Kjærgaard 2006).
Ifølge en opgørelse af aktiekurser fra 2000 til 2005 var afkastet fra verdens 100 mest
bæredygtige virksomheder 7,1 pct. højere sammenlignet med den almindelige aktieudvikling
(MM Elite 2006). Det er her vigtigt at understrege, at bæredygtighed typisk forstås som
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miljøhensyn og overholdelse af menneskerettigheder. Disse forhold synes altså at styrke
aktiekursen, men samtidig kan man påpege, at udgifterne i forbindelse med at gøre globale
virksomheder bæredygtige nok ikke har været beskedne, hvorfor det reelle resultat må være
mere usikkert. Dog mener eksempelvis Porter & Kramer (2006: 83), at det ikke kan godtgøres,
at CSR-aktiviteter kan aflæses i aktiekurserne.
Én ting er aktiekursen og de økonomiske resultater, noget andet er det, disse resultater dækker
over. Hos Europas største forvalter af bæredygtige investeringer, Dexia, bemærker man, at
investorerne i stigende grad betragter CSR som et parameter til at måle virksomhedernes
ledelseskompetence. For de virksomheder, der er gode til at integrere sociale og miljømæssige
problemstillinger i forretningen, er også gode til at tackle risici og se muligheder i lovgivning og
innovation (Kjærgaard 2006).
Investorer har altså så småt åbnet sig mod CSR. Ikke af etiske bevæggrunde, men snarere
fordi bæredygtighed og social ansvarlighed betaler sig, som direktøren bag DJSI udtrykker det
(ibid.). Anderledes forholder det sig i mange tilfælde med gruppen af kritiske aktionærer. For der
findes i disse gunstige konjunkturtider en vigtig gruppe af småsparere, der med stor
sandsynlighed mere ser sig selv som samfundsborger og forbruger end som aktionær. Deres
individuelle magt er til at overse og kunne i den forstand nemt negligeres. Men på
generalforsamlinger er én aktie lig én stemme og ikke kun forstået som afstemning ved
håndsoprækning. Én stemme er også en røst fra talerstolen. Medierne er talstærkt til stede ved
de store generalforsamlinger, og uetiske virksomheder vil måske i stigende grad uforvarende
give taletid og eksponering til kritiske investorer. Ikke kun anti-kapitalister som Frank Aaen men
også helt almindelige småaktionærer med samfundsinteresser på sinde. Sådanne forhold
blandt fritidsaktionærer og professionelle investorer vil med stor sandsynlighed drive
udviklingen af CSR fremad, men der er også ugler i investeringsmosen i form af kapitalfondene.

2.3.2 Kapitalfonde
Stadig flere virksomheder, også i Danmark (TDC, Junkers, ISS, Chr. Hansen, Falck o.a.), ejes
af kapitalfonde, der er blevet en meget synlig spiller på den finansielle scene. Over en 8-årig
periode har fondene tredoblet deres investeringsmidler, således at fondenes aktiviteter i Europa
alene nu udgør en værdi på svimlende 3.000 mia. kroner (Kristensen Schacht 2006a: 11).
Kapitalfonde bliver altså en mere fremtrædende del af forretningsverdenen, hvor NTC’s opkøb
af TDC fik debatten om fondenes sociale ansvar til at blusse op herhjemme. Tidligere

19

statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, førte an i de kritiske røster med en overordentlig
slagfærdig retorik. Parlamentarikeren kaldte salget en skandale med henvisning til ledelsens
bonusser og optioner samt overgrebet på det danske samfund med smart skattetænkning
(Stendal 2006). Kritikken kunne nemt affærdiges som et socialistisk nødråb, men også en af
erhvervslivets tunge drenge, Mads Øvlisen, stemmer i. Den tidligere Novo-topchef mener, at de
store internationale kapitalfonde har samme samfundsansvar som alle andre, hvorfor han finder
det problematisk, at de udelukkende rapporterer om finansielle forhold (Beder 2007: 44). En
undersøgelse foretaget af KPMG (se diagram 2 herunder) viser, at det for kapitalfondenes
vedkommende udelukkende er økonomiske nøgletal, der bruges som styringsredskab og som
deles med offentligheden.

Diagram 2: Kristensen Schacht (2006b: 5).

Det ses tydeligt, at børsnoterede og offentligt ejede virksomheder i langt højere grad
rapporterer om sociale, miljømæssige og etiske forhold, mens fondsejede virksomheder slet
ikke gør. Nu er rapportering ikke nødvendigvis en garanti i sig selv for, at virksomhederne
efterlever CSR-politikker (jf. Enron-skandalen). Nogle vil sågar kalde CSR-rapportering for
smagløs vinduesudsmykning (Friedman 1970). Faktum er imidlertid, at lukkethed i årevis har
været en del af en succesfuld opskrift, hvor fondene i al ubemærkethed har kunnet agere
strategisk uden at bekymre sig om offentlighedens ve og vel (Kristensen Schacht 2006a: 11).
Fondene er ikke forpligtet til at kommunikere om CSR i nogen grad, for den lovgivning, som de
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fondsejede virksomheder er underlagt, skelner ikke mellem det lille håndværksfirma eller
eksempelvis den store televirksomhed, hvis aktiviteter er fundamentet for informationssamfundet. Professor i både kapitalfonde og social ansvarlighed, Maurizio Zollo fra INSEAD,
mener, at politikerne bør holde øje med fondene, for ”det er klart et tilbageskridt for CSR, når
selskaber afnoteres, fordi informationsniveauet dermed også går ned” (Kristensen Schacht
2006b: 6). En øget folkelig og politisk bevågenhed og faren for regulerende indgreb kan være
snærende bånd på fondsejede virksomheder, der antageligt skal kæmpe ekstra hårdt for at
legitimere deres forretning og opretholde deres ’licence to operate’. Faktisk kan selvregulering
betragtes som en positiv effekt af CSR, idet krav og regulativer som følge af lovgivning givetvis
vil være strammere, end dem virksomhederne ville kunne slippe af sted med at ’påføre’ sig selv
(Neergaard 2006a: 32).
Set i et CSR-perspektiv uden skelen til virksomhedernes konkurrenceevne synes der at være
mindst to problemstillinger i forbindelse med kapitalfondenes indtog. For det første kan
orienteringen mod CSR lide et knæk. Som nævnt er rapportering ingen garanti for etisk
virksomhedsledelse, men navnlig i fondskredse bør der være opbakning til mantraet om, at kun
det, der måles, kan ledes. Social og etisk ansvarlighed er typisk ikke en del af det kompas,
kapitalfonde styrer efter, og CSR-aktiviteterne er i bedste fald image-pleje. For det andet er det
kritisabelt, hvis virksomhedens stakeholdere ikke ved, hvor virksomheden står på vigtige
spørgsmål om miljø, menneskerettigheder, rummelighed m.m. Alene ud fra den betragtning at
en lang række af de problemstillinger, som verdenssamfundet står overfor, ikke kan løses uden
de store virksomheders hjælp og inddragelse.

2.4 Sammenfatning
Kapitlet om de virksomhedsinterne faktorer, der influerer på CSR, blev indledt med
medarbejdernes betydning for begrebet. Her blev det fremført, at evnen til at kunne tiltrække og
fastholde nøglemedarbejdere, for mange virksomheder er det vigtigste fikspunkt ved social
ansvarlighed. For den moderne medarbejder, beskrevet som creative man, må et givent job
kunne forenes med medarbejderens personlige værdier, ligesom etik både i creative mans optik
og i de studerendes tilkendegivelser spiller en væsentlig rolle for virksomheder, der vil appellere
stærkt til denne medarbejdergruppe. Disse forhold bringer imidlertid en dobbelthed i spil, som
potentielt kan vende CSR fra en fordel til en bagdel; for hvis virksomheden kommer i uføre på
grund af deres CSR-aktiviteter, vil medarbejderne med stor sandsynlighed føle sig ramt på
deres egen integritet og værdisæt. I Danmark satte regeringen i 1994 social ansvarlighed på
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dagsordenen med kampagnen ’Det vedkommer os alle’, som havde det formål at inddrage
virksomhederne i kampen mod arbejdsløshed og social eksklusion. Her var opmærksomheden
rettet mod de udsatte medarbejdergrupper, og stadig mange virksomheder omsætter social
ansvarlighed til senior- og sundhedsordninger, omskoling, fleksjob og andet med gode
resultater.
Ledelsen og i særlig grad toplederen i mange virksomheder har de senere år fået øjnene op for
CSR. For visse er det et spørgsmål om at legitimere virksomhedens tilstedeværelse i
samfundet og opnå en ’licence to operate’, hvor det for andre er et spørgsmål om personlig
integritet og etisk stillingtagen, der fordrer et vedholdende fokus på en social og miljørigtig profil.
Mens det stadig er uvist, hvor god en forretning social ansvarlighed faktisk er, så skeler flere
professionelle

investorer

til

virksomheder

med

gode

CSR-kompetencer,

fordi

disse

kompetencer ofte er et udtryk for evnen til at lede i turbulente og omskiftelige tider. Kapitlet blev
rundet af med en kort diskussion af kapitalfondenes indtog og deres betydning for CSR. For
mens små som store aktionærers stigende opmærksomhed på CSR kan virke befordrende for
begrebets udvikling, kan kapitalfondene med deres tilknappede stil ifølge iagttagere vise sig at
obstruere en gunstig udvikling inden for CSR.
Så vidt de virksomhedsinterne forhold. Næste kapitel vil diskutere de virksomhedseksterne
faktorer, der influerer på CSR.
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3 Virksomhedseksterne baggrunde for CSR
I dette kapitel vender vi blikket mod virksomheden eksterne miljø for at diskutere de mange
faktorer, der drager stadig flere virksomheder mod CSR. Kapitlet bliver af to årsager specialets
mest omfangsrige. For bedre at kunne begribe CSR er det for det første en overordnet ambition
at komme mere til bunds i drivkræfterne bag virksomhedens sociale ansvar end mange
studieopgaver levner plads til, og for det andet er det netop de mange, komplekse eksterne
sammenhænge, der adskiller CSR fra andre trends og tendenser i erhvervslivet. Et eksempel er
tiltrængt for helt at forstå, hvor mange forskellige interesser der er på spil: Brent Spar-sagen.
1995 blev et på mange måder skelsættende år. Det var år 0 for den politiske forbruger, der
opstod som begreb som følge af Brent Spar-sagen, og i eftersommeren fik ny næring på grund
af de franske atomprøvesprængninger (Jensen 2003, MM Elite 2006, Sørensen 2004). For
Royal Dutch Shell, der nu vurderes som verdens mest bæredygtige virksomhed, var det anno
horibilis. Historien tog sin begyndelse i 1991. Olieboreplatformen, Brent Spar, havde udtjent sin
pligt, og Shell undersøgte i de følgende år, hvad der skulle ske med platformen. Ud fra hensyn
til arbejdssikkerhed, miljø og omkostninger viste en dumpning i Nordsøen sig at være den
bedste løsning. Ansøgningen herom blev sendt til den britiske regering, der gav OSPARmedlemslandene8 to måneders indsigelsesfrist. Ingen reagerede. Dét fik Greenpeace, der
løbende havde søgt dialog med den britiske regering, til at besætte platformen i april 1995.
Samtidig opfordrede Greenpeace forbrugerne til at boykotte Shell (Jensen 2003). Målet var at
øge presset på Shell og uofficielt men ikke mindre væsentligt at øge Greenpeaces
medieeksponering, hvilket er vigtigt, da organisationen baserer sig på medlemsindtægter, som
typisk stiger ved ’mediestunts’ (Sørensen 2004: 19). Besættelsen trak udover forbrugerne og
pressen også en horde af politikere med ind i konflikten. Mange OSPAR-medlemslande,
herunder Danmark, protesterede mod dumpningen, og i Tyskland spillede kansler Kohl et
dobbeltmoralsk pokerspil, hvor han gik forrest i kampen mod Shell men uden eksempelvis at
forholde sig til, hvilke skader den ubegrænsede motorvejshastighed i Tyskland gør på miljøet.
Heller ikke Frankrigs senere prøvesprængninger blev mødt med kanslerkritik (Beck 2000: 70). I
Tyskland blev Shell hårdest ramt og kunne notere sig en nedgang i salget på 30 pct., og efter
politisk pres, forbrugerboykots og massiv, kritisk mediedækning i det meste af Europa
besluttede Shell sig for ikke at dumpe platformen (Jensen 2003).

8

15 lande, herunder Danmark, samt Europakommissionen udgør medlemmerne i OSPAR-kommissionen, som
arbejder for at beskytte havmiljøet i den nordøst atlantiske region (www.ospar.org).
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Jensen (ibid.) piller i en diskursiv medieanalyse kraftigt ved konfliktens eftermægle, hvor mange
nok husker Shell som de uhæderlige oliekøbmænd. Det var de måske også i nogle
henseender, men selv om ingen kunne påvise de miljømæssige konsekvenser ved at sænke
Brent Spar, tøvede langt de fleste danske medier ikke med at udråbe dumpningen til en
miljøkrise. Og kun Berlingske Tidende satte under krisen et enkelt spørgsmålstegn ved det
faktum, at politikerne først gjorde indsigelser, da forbrugere og medier gik i aktion. Greenpeace
lykkedes i udtalt grad med at sætte en dagsorden, som hverken medier, forbrugere eller
politikere anfægtede. I efterdønningerne var der i pressen stor enighed om, at resultatet var en
sejr for retfærdigheden, ligesom mange forudså et mere politisk marked i fremtiden. BT var
alene om at anfægte denne ’utvetydige’ sejr og påpege, at NGO’er og politikere fremover vil
prøve at inddrage forbrugeren som rygdækning for en given sag.
Den oversete morale er altså, at forbrugeren i høj grad kan risikere at blive spændt for en
andens vogn i et komplekst og uigennemskueligt morads af særinteresser. Denne case, som
der i det følgende vil blive trukket tråde tilbage til, står at finde i lærebøger om forbrugeradfærd,
CSR, krisekommunikation, omdømmeledelse og formentlig meget andet. Det vidner om, hvor
mange sider denne sag kan anskues fra. Åbenlyse sager om rigtigt og forkert, etik og moral, er
altså ofte mere komplicerede end som så.
I det følgende vil væsentlige stakeholdergrupper blive diskuteret startende med samfundet (3.1)
efterfulgt af de politiske forbrugere (3.2). Herpå følger henholdsvis medierne (3.3), NGO’ere
(3.4) og endelig leverandører (3.5).

3.1 Samfundet
Som stakeholder er samfundet en noget uhåndterbar størrelse. Rationalet bag samfundet som
stakeholder vil dog til en hver tid være, at virksomheden ikke længere er en autonom
produktionsenhed men en vigtig del af samfundet, hvad enten det er i det nære, lokale miljø
eller på det globale verdensmarked. Samfundsudviklingen både obstruerer og virker
befordrende på den benhårde konkurrence i erhvervslivet. Samtidig kan virksomhederne, især
de globale, spille en nøglerolle i udformningen af ikke bare den økonomiske udvikling men også
morgendagens samfund. Om ikke andet så fordi disse store virksomheder har det i deres magt
at trække ressourcer (kapital, skat, jobs) ud af et givent lokalsamfund (Beck 2000: 2). Derfor vil
dette afsnit give en indføring i en række samfundstendenser med særligt øje for den udvikling,
som CSR er en del af og indvirker på.
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3.1.1 Postmodernismen
Én af de mest veletablerede og bredt funderede karakteristikker af de forhold, der gennemsyrer
vores samtid, er postmodernismen9. Tiden efter det moderne har fået påhæftet mange
betegnelser, der hver især fokuserer på bestemte aspekter i forsøget på at komme til en
passende samfundsdiagnostik. Vidensamfundet, netværkssamfundet, informationssamfundet,
det postindustrielle samfund, det hyperkomplekse samfund eller det senmoderne samfund er
nogle af disse samfundslabels. Beck (op.cit.: 69) har sågar to skud i bøssen, når han udover sit
velkendte risikosamfund bruger begrebet ’den anden modernitet’ som efterfølger for den første
modernitet. Om postmodernismen fundamentalt repræsenterer en ny epoke, er ikke så
interessant, for det er ifølge filosoffen Jean-François Lyotard den nye forståelse af videnskab,
teknologi og samfundsudvikling, der betragtes som det essentielle (Poder 2007: 505).
Hvorom alting er, synes ingen at anfægte postmodernismen som samlebetegnelse for det
opbrud, vi i dag er vidner til. Lyotard, postmodernisten par excellence, talte om de store
historiers død, og da Nietzsche for længe siden tog livet af Gud, er individet blevet centrum for
sin egen historie. Den postmoderne identitetsskabelse handler om fortløbende at konstituere
sig selv og sin livsopfattelse, hvor ændringer i konteksten hele tiden påvirker individet og
selvopfattelsen. Vi ønsker at holde vores muligheder og dermed vores identitet åben over for de
skiftende relationer, vi indgår i, og der tales ligefrem om konstruktionen af flertydige identiteter
(op.cit.: 516). Endvidere er de store fortællinger, eller ideologier om man vil, ikke blevet glemt
men blot ugyldiggjort, da de ikke længere kan bidrage til samfundets rigdom, lighed og frihed.
Videnskabelig og teknologisk udvikling betragtes ikke mere som uanfægtelige fremskridt for
menneskeheden (op.cit.: 507). Snarere kunne man argumenterer for, at de teknologiske
landvindinger, der førhen gav lokal velstand, nu er blevet til globale problemer, hvor konstante
fremskridt ikke nødvendigvis er et gode. Set i et vestligt perspektiv vil vi hellere bevare jordens
ressourcer end bruge jordens ressourcer. Denne pointe er værd at bemærke i forhold til CSR’s
fokusering på bæredygtighed.
Anthony Giddens påpeger, at i et samfund, hvor faste normative koder eller nedarvede
positioner ikke længere er styrende, må den enkelte borger i stigende grad forholde sig til
moralske forpligtelser på både individ- og samfundsniveau (Juul 2002: 96). Den engelske Sir og
sociolog er langt mindre ubekymret om samfundsudviklingen end for eksempel Ulrich Beck og
Jürgen Habermas (ibid.) og mener, at de traditionelle fællesskaber var asociale og
segmenterende, hvorved de lukkede ’outsidere’ ude. Derfor er de gamle fællesskaber ikke
9

Termen ’postmodernisme’ kalder Lars Qvortrup (2001: 73) et resultat af et øjebliks rådvildhed, men det er i min
optik den mest anvendelige term på grund af den generelt brede opbakning hertil.
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nødvendigvis at foretrække i forhold til de nye. Nok er de store historier om blandt andet
socialismen ikke længere gældende, men de menneskelige fællesskaber forsvinder ikke i det
moderne samfund. De ændrer blot karakter (op.cit.: 90-93). Med Giddens in mente kunne man
naturligvis spørge, om de moderne fællesskaber er væsensforskellige fra de traditionelle?
Leger lige børn ikke stadig bedst, og kan ægte solidaritet eksistere på tværs af tid og rum? I
den forbindelse er det interessant at spørge, hvem vi egentlig er i samfund med. Qvortrups svar
er, at vi er i samfund med dem, hvis handlinger er inden for vores kommunikative rækkevidde
(Qvortrup 2001: 28). Det må betyde, at mange sikkert vil føle sig tættere knyttet til folk på den
anden side af jorden frem for folk på den anden side af ligusterhækken. I alle tilfælde er en
tilbagevendende udfordring for det postmoderne at forbinde individet og samfundet. Det nære
og det fjerne. Det lokale og det globale. Nedenstående citat indfanger dette skisma:
”I det senmoderne samfund er mennesker ikke bare afhængige af de nære fællesskaber, de
indgår i (…) De beslutninger, der træffes i kontorer i Hong Kong, Bruxelles eller på Manhattan,
kan i dag få globale konsekvenser, og solidaritet angår også mennesker, vi ikke kender
personligt.” (Juul 2002: 11).
Vi synes altså fanget i en irreversibel dualisme. Aldrig har vi haft så står indflydelse på vores
eget liv, og aldrig har fjerne, globale aktører påvirket vores dagligdag så meget. Derfor skal vi
nu vende blikket mod det globale perspektiv.

3.1.2 Globaliseringen
I udviklingen af CSR som teoretisk forskningsområde og praktisk ledelsesværktøj spiller
globaliseringen en helt central rolle. Faktisk er globaliseringen én af de væsentligste drivkræfter
bag den problematik, som virksomhedens sociale ansvar søger at løse (Økonomi- og
Erhvervsministeriet 2002: 20, Pedersen & Huniche 2006: 98). I de seneste årtier har
globaliseringen været det dominerende træk ved markederne for kapital og varehandel (Juul
2002: 85). Da markedet spiller en stadig stigende rolle i det daglige forbrug og arbejdsliv, synes
effekten af globaliseringen at være allestedsnærværende. Varer, ydelser, valutaer, jobs,
mennesker, kulturer, informationer, medietilbud etc. flyder over landegrænser i en voldsom
strøm. Om globaliseringen leder til større uniformitet eller snarere synliggør og forstærker de
kulturelle og meningsmæssige skel er en konstant problemstilling. En yderligere uddybning af
denne diskussion vil ikke være på sin plads her.
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Ulrich Beck (2000: 9-11) skelner mellem tre former for globalisering for at udtrykke nuancerne i
og de forskellige betydninger af globaliseringen. Globalisme forstås som et verdensmarked, der
ekskluderer eller tilsidesætter politisk intervention og styres af en neoliberalistisk ideologi som
den altoverskyggende samfundsdimension. Globalitet henviser til, at vi gennem længere tid har
levet i et verdenssamfund, hvor ingen, hverken lande eller individer, kan afskærme sig fra
andre. Adskillige økonomiske, kulturelle og politiske normer og styreformer skal retfærdiggøre
sig på ny. Og endelig ses globalisering som de processer, der bruges af transnationale aktører
med forskellige mål og midler til at underminerer nationalstaters suverænitet. Denne skelnen
kan virke som en teoretisk fortænkning. I Frankrig skelner man mellem globalisation og
mondialisation, og også her er pointen, at globalisering betyder flere ting. Men hvad betyder
globalisering for CSR?
Det er især og med god grund de internationale virksomheder, der er optaget af CSR som et
svar på de globale udfordringer, de står overfor. Nye markeder, som den tidligere østblok for år
tilbage og nu Kina, åbner sig og giver nye muligheder for samhandel og etablering af
produktionsenheder eller hele fabrikker (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2002: 21-22).
Samtidig bliver en sådan udvikling hjulpet på vej af flere års vedholdende arbejde for at
nedbryde nationale barriere mod fri handel gennem eksempelvis GATT og WTO (Habisch &
Jonker 2005: 2). De nedbrudte handelsgrænser har gjort, at globale virksomheder bliver stadig
større og dermed mere magtfulde. Af verdens 100 største økonomier er de 50 nationalstater,
mens resten er multinationale virksomheder (Neergaard 2006b: 150), hvilket naturligvis rejser
spørgsmålet om virksomhederne som ansvarlige medspillere i den globale udvikling. Idet
mange miljømæssige og sociale problemer er globale i omfang, er det af samme grund
nødvendigt med globale strategier for at løse dem (Marsden 2006: 26).
At operere på fremmede og fjerne markeder stiller også krav til virksomhedernes kulturelle
forståelse for ikke at kompromittere operationerne på hjemmemarkedet ved overtilpasning. Det
kunne eksempelvis være i svære spørgsmål om, hvad der går som bestikkelse, og hvad der
bare er lokale handelskutymer. Oftest handler CSR i relation til globalisering om
menneskerettigheder, ligestilling, børnearbejde, miljøforhold og lignende i virksomhedernes
leverandørkæder, også kaldet supply chain management (Økonomi- og Erhvervsministeriet
2002: 22). Kritisable leverandørforhold afsløres uden større besvær af NGO’er, pressen eller
sågar industrielle kunder, hvilket ifølge Niels Åkerstrøm Andersen har stor betydning for
interessen for CSR: ”Udviklingen er i høj grad betinget af globaliseringen…Man aner simpelthen
ikke, hvor lynet slår ned næste gang, for man kan ikke isolere det rum, man skal holde øje med”
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(Kristensen Schacht & Rønnov 2006: 16). Nikes ’sweat shops’ er blandt de mere kendte
eksempler på en virksomhed i etisk uføre på grund af rod i leverandørkæden.
Som nævnt er nye markeder blandt andet opstået politisk som følge af kommunismens fald, og
internationale organisationer forsøger at komme protektionismen til livs, hvor CSR indskriver sig
i denne tendens. Tilsyneladende. For de skærpede krav til leverandørerne særligt i
tredjeverdenslande er af flere kritikere blevet kaldt for handelshindringer pakket ind i idealistisk
glanspapir (MM Elite 2006: 7). Man afskærer altså leverandører fra visse lande i at handle med
lande i vesten ved at kræve sociale og miljømæssige standarder, de simpelthen ikke kan
imødekomme. Det er måske en vel rigelig paranoid forestilling, at kravene om høje standarder
faktisk er skjulte og bevidste handelshindringer. Men kan man virkelig forvente, at virksomheder
i ulande nærmest fra den ene dag til den anden underkaster sig vestlige normer og standarder
på miljø- og arbejdsområdet, som vi har kæmpet for siden industrialiseringen? Klart nej. Det er
et moralsk overgreb og en ufølsom overtilpasning. Derfor må virksomhederne også huske
guleroden og fra tid til anden lægge pisken på hylden, således at forbedringer indføres løbende.
For det er misforstået social ansvarlighed, hvis en leverandørkontrakt rives midt over ved den
mindste fejl. I et globalt udviklingsperspektiv er det faktisk social uansvarlighed.

3.1.3 Risikosamfundet
Som tidligere nævnt eksisterer der mange perspektiver på samfundet, der under tiden bliver
kaldt ganske mange ting. En sidste samfundskarakteristik, der medtages i nærværende CSRperspektiv, er risikosamfundet. Det skyldes, at CSR for mange topledere ses som en måde at
minimere risici forbundet med individuel eller virksomhedsmæssig sløseri, forsømmelse,
ufølsomhed eller mere generelt dårlig opførsel (Morsing & Vallentin 2006: 247).
Betegnelsen risikosamfundet er uløseligt forbundet med den tyske sociolog, Ulrich Beck, der
introducerede sit vigtigste bidrag til samfundsbeskrivelsen for tyve år siden. Om risikosamfundet
i sin reneste form er indtruffet, er ikke til at afgøre, men Becks overordnede pointe er, at det
moderne samfund ikke alene producerer varer, produkter og velstand men også risiko.
Velfærdssamfund fordeler rigdom, mens risikosamfund fordeler risici (Rasborg 2007: 461)
Derfor vil mennesker i fremtiden ikke forene sig for at opnå noget men for at undgå noget (Juul
2002: 88). Mange af de risici, vi lever med i det daglige, er i virkeligheden selvforskyldte som en
del af en irreversibel teknologisk udvikling, og selv naturkatastrofer, som i et vist omfang har
fundet sted siden tidernes morgen, bliver forstærket af det moderne samfund. Lokale epidemier
kan lynhurtigt blive globale på grund af stor rejseaktivitet, ligesom den menneskeskabte,
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globale opvarmning skaber en lang række risici. Selv tilsyneladende naturlige oversvømmelser
bliver gjort værre, når åer og floders løb rettes ud, og absorberende vådområder drænes og
inddrages til landbrug, infrastruktur eller lignende. Ét af de store problemer forbundet med risici
er, at de ofte er abstrakte og usynlige. Vi kan eksempelvis ikke se, smage eller lugte pesticider i
vandet. Det betyder, at vi må forlige os på videnskaben, som kan afdække, hvad der er farligt,
og hvad der ikke er. Problemet er imidlertid, at end ikke videnskaben og de såkaldte eksperter
kan blive enige (Rasborg 2007: 462-463).
Hvis vi ikke kan få vished om, hvad der udgør en risiko, må vi selv danne vores svar. Ligeledes
føler mange sig sikkert forvirrede på et højere plan, når kulturelle forhold bringes på banen,
hvor eksempelvis ensartede instanser i de forskellige EU-lande ikke kan blive enige om
grænseværdier for dette og hint. Dermed må risiko ses i en fortolkende, social og kulturel
kontekst, hvor risiko både kan være noget fysisk men i måske endnu højere grad noget socialt
konstrueret (Breck 2003). Eksempelvis ser vi danskere en række risici forbundet med at tillade
genmodificeret mad, kunstige tilsætningsstoffer eller væksthormoner, som amerikanerne ikke
finder problematisk. Man kunne også pege på, at de største ødelæggelser, som terrorister har
påført verden, ikke er tabte menneskeliv som følge af selvmordsbomber men mere den mentale
frygt for nye gentagelser. Således var opbremsningen i verdensøkonomien efter 11. september
udtryk for en psykologisk, social tilstand og ikke en reel fysisk tilstand. Problematikken opstår,
når risici gøres til genstand for videnskabelighed i forsøget på at måle og kvantificere, hvilket
ofte er tilfældet i mediernes udlægning af risici. Af samme grund opstår der en uheldig
polarisering mellem eksperter og lægmand, for risici handler også om personlige værdier og
etik (ibid.). At forene positivistisk og socialkonstruktivistisk tænkning er selvsagt vanskeligt, og
spørgsmålet er, om man overhovedet vil kunne nå til enighed, hvad angår risici?
Den hastige teknologiske udvikling, i dette tilfælde forstået som kommunikationsteknologi,
nævnes som en betydelig risiko, der opstår i forlængelse af globaliseringen. En kritisk
informationsspredning gennem eksempelvis sms, blogs, hadehjemmesider eller telegrambureauer kan være katastrofal for særligt de store virksomheder med globale brands, der kan
blive hængt ud med lynets hast (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2002: 24, Kristensen Schacht
& Rønnov 2006: 16, Andersen & Tobiasen 2001: 21). Således er teknologi ikke kun et gode,
fordi firmaer kan komme i tæt kontakt med kunder på mange platforme – teknologi er også et
onde, der udgør en latent risiko mod forretningen.
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Med fare for at se risici overalt kan man sige, at CSR ikke kun er opstået blandt andet på grund
af risikosamfundet, der ikke længere stiltiende kunne acceptere virksomhedernes uheldige
samfundspåvirkning. CSR er snarere en del af risikosamfundet, ligesom CSR også i sig selv
udgør en form for risikoproduktion. I forhold til socialt ansvar er indeholdt en betydelig risiko for
eksempelvis at blive hængt ud i pressen, hvis man ikke lever op til et indirekte krav om at
beskæftige sig med CSR. Eller værre endnu; man har flotte CSR-politikker men bliver grebet i
ikke at overholde dem.
Selvom risikosamfundet kun er ét af flere forsøg på at tegne et billede af vores samtid, lyder
denne samfundskarakteristik ikke videre opmuntrende. Dog kan man med en vis ret kritisere
Beck for den i visse henseender unuancerede fremstilling, hvor betydeligt længere levetid,
kortere arbejdstid, større frihed, mere velstand og mange andre nutidige samfundsforhold ikke
fylder meget i hans samlede regnskab.
Et forhold, der får samfundsrisici til at synes mere udtalte, er den manglende politiske mulighed
for overnational regulering. Derfor vil næste afsnit diskutere, hvilken betydning det politiske
miljø har for virksomhedernes sociale ansvar.

3.1.4 Postmoderne politik i samfundet
Som det gerne skulle være klart på nuværende tidspunkt, er CSR ikke kun et anliggende for
virksomhederne men også et samfundsanliggende som følge af blandt andet globaliseringen og
postmodernismens udvidede solidaritetsforståelse. Med håbet om at gøre CSR mere forståeligt,
men ikke mindre komplekst, introduceres endnu et væsentligt forhold – det politiske.
I det politiske landskab trækker postmodernismen også sine uundgåelige spor. I forhold til de
store fortællingers død er det interessant at bemærke, hvordan Socialdemokraterne har
problemer med at finde noget at sætte i stedet for deres arbejderkulturelle baggrund, ligesom
Venstre personificeret ved Anders Fogh Rasmussen har opgivet tanken om det minimalstatslige
samfund. Men måske har ikke alle været med til den ideologiske ’begravelse’. Således søger
det nye parti, Liberalisterne, formentlig opstilling til næste folketingsvalg, og den politiske
tænketank CEPOS lever i bedste velgående, og det samme gør altså den klassiske liberalisme.
For at forklare, hvad der kendetegner moderne politik, må man forstå, hvordan den liberale
samfundsmodel har påvirket det politiske liv. Den liberale samfundsmodel ligger til grund for de
vestlige samfund og tager sit udgangspunkt i individet. Via en opdeling af en række sfærer, der
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klart er adskilt fra hinanden, søger den liberale samfundsmodel at skabe en sfæresadskillelse
mellem det private og det offentlige, hvilket vurderes som den vigtigste adskillelse. På samme
måde skelnes skarpt mellem økonomi og politik. Disse fundamentale separationer stammer
tilbage fra økonomen og moralfilosoffen Adam Smith, der i sit hovedværk fra 1776
argumenterer for, at en sammenblanding af økonomi og politik kan være direkte skadelig. En
individuel handlen på markedet vil være at foretrække, sådan at man hver især forfølger sin
egen interesse, hvilket i sidste ende vil lede til øget velstand. Ifølge Smith er kilden til velstand
nemlig arbejdet, og ved at forøge arbejdets produktivitet er det altså muligt uden politisk
indgriben at skabe øget velstand i et samfund (Sørensen 2004: 58-68). Social velfærd
maksimeres således, når virksomheder maksimerer deres værdi. Det er dette arvegods, der
trækkes på, når den økonomiske tænker, Milton Friedman (1970) siger ”the social responsibility
of business is to increase profits”. Liberalisten Friedman vandt pudsigt nok nobelprisen for sine
økonomiske teorier i 1976 - 200-året for udgivelsen af Smiths The Wealth of Nations. Bag
tanken om at overlade samfundets ressourcefordeling til markedsmekanismerne findes
forestillingen om de frie, nytte-maksimerende individer, der mødes på markedet. Teorien kaldes
rational choice men kunne lige så godt hedde theory of economic eller selfish man, for den
dækker over individer, der søger at maksimere egne behov og interesser (Juul 2002: 29-30).
Nutidens vestlige individer søger dog langt fra egen nytte i udelukkende egoistiske forbrugsmønstre, hvorfor Smiths tiltro til de rationelle markedshandlinger er passé. Samtidig har
globaliseringen skabt andre betingelser for den liberalistiske samfundsmodel. Overnationale,
politiske enheder som først og fremmest EU får stadig større magt, og som det fremgik af
afsnittet om globaliseringen (3.1.2), er de multinationale virksomheders magt og økonomiske
performans øget markant. Dermed er virkeligheden for neoliberalismen, eller nykapitalismen om
man vil, at den globale markedsøkonomi er præget af virksomheder, der indgår som aktive
partnere i samfundsudviklingen (Lindholm 2004: 28).
Virksomhedernes profitmaksimering ikke længere et udtalt samfundsgode, idet vi i den vestlige
verden har opnået en velstand, der gør det svært altid at legitimere eller se igennem fingre med
virksomhedernes udnyttende aktiviteter. Derfor sker der ifølge Habermas en stigende statslig
intervention i økonomien som svar på markedets dysfunktioner, eftersom det frie varebytte ikke
er helt så problemfrit, som de klassiske liberalister plæderede for. Det betyder, at staten
udenom den offentlige diskussion forsøger at finde tekniske og videnskabelige løsninger på
disse dysfunktioner (Juul 2002: 51). Derved har politikudformningen udviklet sig til at omfatte en
lang række aktører, der også inkluderer erhvervs- og interesseorganisationer, hvorfor
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beslutningsprocessen er flyttet fra borgerne i det offentlige rum og ind i lukkede og
institutionaliserede netværk (Jønsson & Larsen 2002: 21). Altså gøres de politiske ideologier
ofte til tekniske styringsspørgsmål, hvorved ekspertviden opnår højeste autoritet, og den
politiske debat i samfundet tilsidesættes. Mens Habermas primært var interesseret i den
demokratiske samtale i det offentlige rum, er specialets interesse rettet mod, hvad den enkelte
borger gør for at udtrykke sig politisk i det moderne liv. Næste afsnit (3.2) om de politiske
forbrugere vurderer denne problematik.
Noget kunne altså tyde på, at staten har overtaget i forhold til den frie markedskapitalisme. Det
er dog langt fra tilfældet. Faktum er nemlig, at nationalstaternes mulighed for at regulere eller
lovgive til markedet og samfundets fælles bedste i stigende grad er utilstrækkelig. Baggrunden
er hensynet til nationale virksomheders konkurrenceevne og i højeste grad virksomhedernes
hyperkomplekse organisatoriske og finansielle strukturer. Det lader sig altså vanskeligt gøre at
regulere internationale aktiviteter med national lovgivning (Marsden 2006: 26). Tænk blot på
TDC, der spekulerede i store skattefradrag ved hjælp af et tysk datterselskab. Dermed kan
globalitet også forstås som et verdenssamfund uden en reel verdensstat og uden en
verdensregering (Beck 2000: 117). Det interessante spørgsmål bliver derfor, om vi kan betragte
CSR som det moderne, liberalistiske samfunds svar på en verdenspolitik, der skal fungere i et
overnationalt politisk vakuum? Den strenge adskillelse af økonomi og politik eller privat og
offentlig, som liberalistiske teoretikere fra Smith til Friedman slår til lyds for, er efter alt at
dømme en saga blot. Vi kan med Jensen (2003: 76) sige, at der er sket en politisering af det
private og en privatisering af det politiske.
For virksomhederne gælder, at sprogpolitiker, rygepolitiker, designpolitiker, brandpolitiker etc.
implementeres uden tøven. Samtidig kan man mene, at stakeholderteoriens indtog i virksomhedsledelse meget vel kan betragtes som en inddragende demokratisk proces, hvor de mange
stemmer og interesser søges hørt, inden virksomheden fastlægger den overordnede strategi
eller den aktuelle meningstilkendegivelse. Og endelig må CSR betragtes som den mest
rendyrkede form for politisk virke i et virksomhedsperspektiv.
For det politiske liv gælder, at hele det strategiske tankesæt og den voldsomme kommunikative
oprustning synes at være sat i spil med en utilsløret skelen til det private erhvervsliv. Samtidig
har ideologiernes død banet vejen for kontraktpolitikken, hvor vælgerne kan tage varer (læs
enkeltsager) ned fra hylderne med en stadig mere farvestrålende emballage.
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Vi har nu set, hvad sfæressammenbruddet har betydet for politik og virksomheder. Hvad der
gælder for borgerne som forbrugere, skal næste afsnit handle om.

3.2 Politiske forbrugere
En solbeskinnet sensommerdag i 1995 iførte daværende statsminister, Poul Nyrup Rasmussen,
sig en alt for lille cykelhjelm og tog på sin til dato mest omtalte cykeltur. Han ’cyklede for fred’ og
demonstrerede mod Frankrigs atomprøvesprængninger men endte i stedet med at opruste
karikaturtegnernes arsenal. For det, der var en statsmand i politisk afmagt, blev i stedet husket
for den famøse cykelhjelm. Nyrup kunne ikke formelt fordømme en indenrigspolitisk, fransk
beslutning og viste i mangel af bedre sin foragt for sprængningerne som borger og som politisk
forbruger (Sestoft 2002: 21).
Ovenstående introduktion beretter om en statsminister, der mente at kunne opnå større
gennemslagskraft som politisk forbruger end som statsmand. For nylig oplevede danskerne en
lignende afmagt. Enhedslistens Pernille Rosenkrands-Theil udtalte i medierne, at hun forlader
Folketinget og glæder sig til for alvor at gøre sin indflydelse gældende uden for Christiansborgs
mure, hvor politiske tilkendegivelser har langt større effekt. Eksempelvis havde pædagogstrejken i efteråret 2006 ifølge venstrefløjspolitikeren langt mere betydning for velfærdsdebatten
end oppositionspolitikken havde. Selvom en politisk arbejdsnedlæggelse ikke kan betragtes
som forbrug i traditionel forstand, markerer sidstnævnte eksempel, at der stadig er stærke
kræfter på spil i den borgerlige offentlighed. Dette afsnit vil diskutere den politiske forbruger
som begreb og vurdere, hvad denne særlige forbruger betyder for virksomhedernes tilslutning til
CSR.

3.2.1 Hvad er politisk forbrug?
Lad det være sagt med det samme. Det, der gør politisk forbrug særlig interessant, er det
fundamentale brud på de føromtalte sfærer mellem økonomi og politik. Den politiske forbruger
adskiller sig dramatisk fra den rationelle forbruger i den økonomiske teori, der i sin adfærd på
markedet forsøger at maksimere sin egen lykke, og som ikke bekymrer sig om de
samfundsmæssige konsekvenser af sit forbrug. For den politiske forbruger er det netop de
samfundsmæssige forbrugskonsekvenser, der er hovedmotivet (Andersen & Tobiasen 2001:
12).
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Forbrugerboykots som i eksemplet Shell er et typisk billede af politisk forbrug. Det er
organiseret, kollektivt fravalg af varer, der sigter mod en adfærdsændring hos en virksomhed.
Men politisk forbrug er også individuel, ikke-organiseret tilvalg af varer, der indirekte bifalder en
virksomheds adfærd (op.cit.: 12-13). Politisk forbrug er kort fortalt, når man tænker på andre og
andet end sig selv, når man køber ind (Sørensen 2004: 7). Derfor er forbrugeren også
interesseret i etiske, sociale og miljømæssige forhold omkring produktet eller ydelsen og ikke
kun kvalitet i forhold til pris. Den politiske forbruger kan defineres som ”en person, som tager
væsentlige værdimæssige hensyn, når vedkommende bevidst køber eller afstår fra at købe
bestemte varer med den hensigt at fremme et politisk mål” (Andersen & Tobiasen 2001: 12).
Politisk mål forstås her bredt som samfundsmæssige konsekvenser ved forbruget.
Det kan umiddelbart være svært at give en entydig forklaringsnøgle, der kan låse op for en
retvisende konklusion på de politiske forbrugere. Politisk forbrug kan nemlig være i det små ved
at fravælge æg fra burhøns eller en verdenspolitisk manifestation som amerikanernes buy
danish day som støtte til dansk industri efter Muhammad-krisen. På samme måde er økologisk
forbrug i nogle tilfælde politisk forbrug. Hvis økologi vælges på grund af bedre smag, mere
friskhed eller måske som statusmanifestation, handler det om at maksimere egen lykke så at
sige. Men hvis de økologiske gulerødder ryger i indkøbskurven, al den stund de vurderes mere
miljøvenlige eller som vigtige for at holde liv i de små landbrug, så kan det betragtes som
politisk forbrug ud fra ovenstående definition.
Der har været megen diskussion om den politiske forbruger. Ét af de mest radikale indlæg
kommer fra Sestoft (2002), der mener, at den politiske forbruger blot er en diskursiv,
nationalstatslig mobilisering af borgeren. Forfatteren har ret så langt, at talen om den politiske
forbruger sjældent foregår på individniveau, og at politikere i visse tilfælde nok ikke er kede af at
kunne noterer sig en folkelig opbakning i stridsspørgsmål med EU om eksempelvis
tilsætningsstoffer. Men teorierne er ofte fortænkte, og når Sestoft (2002: 163) eksempelvis
hævder, at den politiske forbruger er kampberedt på at sprede en vestlig egalitetsideologi, er
hun slet og ret galt afmarcheret. For en politisk forbruger kan for så vidt godt være racist, og
indbyrdes kan forbrugerne være rygende uenige. Et studie fra Aalborg Universitet har vist, at 60
pct. af de danske forbrugere nogle gange bevidst køber danske varer for at beskytte danske
arbejdspladser, mens 30 pct. hælder til varer fra udviklingslande for at fremme disse landes
velstand (Grünbaum 2005: 12). Her har vi altså i en og samme bevægelse at gøre med
protektionister og fattigdomsforkæmpere. Dermed pilles der også ved det udvidede

34

solidaritetsspørgsmål (jf. afsnit 3.1.1), og for visse forbrugere går solidaritetsgrænsen i bedste
fald ved landegrænsen, hvorved ikke alle kan siges at være solidariske i et globalt perspektiv.

3.2.2 Hvem er de politiske forbrugere?
En af de hyppigste myter om den politiske forbruger er at sætte lighedstegn mellem en politisk
forbruger og en forbruger, der politisk holder til på den yderste venstrefløj. Men den politiske
forbruger kan ikke placeres i det politiske landskab (ibid.). Måske er det et levn fra 70’erne, hvor
begivenheder, der i dag er helt og aldeles apolitiske, oprindeligt startede som en politisk
manifestation. Et oplagt eksempel er musikfestivaler (Andersen & Tobiasen 2001: 15). Samtidig
er forbrugeren i det nye årtusinde rundet af den postmoderne tidsalder, hvor der så at sige er
frit valg på alle hylder. Der er ikke nogle overordnede dogmer, der styrer vores forbrug, og man
behøver ikke være SF’er for at gå op i miljøspørgsmål. Som i arbejdssammenhæng er creative
man også individualist i forbrugsøjemed, og som forbruger skelner creative man mellem lav- og
højinvolveringsforbrug (IFF 2004: 31). Man kan altså ikke tale om, at visse forbrugere er
politiske forbrugere i alle henseender og i alle indkøb.
Ifølge den seneste store undersøgelse af de politiske forbrugere, der var en del af den
omfattende magtudredning, var der ved årtusindeskiftet 47 pct. af danskerne, der kunne
betegnes som politiske forbrugere (Andersen & Tobiasen 2001: 30). Antallet af politiske
forbrugere svinger dog i nogen grad, og særligt – og ikke overraskende – er tallet højere efter
virksomhedskriser eller forbrugerkampagner som eksemplet Brent Spar. En undersøgelse fra
2004 tyder på, at antallet af politiske forbrugere i Danmark nu er over 50 pct. Næsten 6 ud af 10
danskere til- eller fravælger produkter ud fra politiske motiver (Grünbaum 2005: 11).
Som nævnt er den politiske forbruger ikke længere til at udpege i et politisk spektre, men det er
dog muligt på baggrund af en række variabler at beskrive den arketypiske politiske forbruger.
Chancen for, at man forbruger politisk, er størst, hvis man:
•

er kvinde,

•

mellem 40 og 49 år,

•

har studenter- eller HF eksamen,

•

en lang videregående uddannelse,

•

tjener over 400.000 kr. om året brutto og

•

stemmer på SF eller Enhedslisten (Andersen & Tobiasen 2001).
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Selvom de politiske forbrugere er hyppigst forekommende blandt venstrefløjsvælgere samt
midterpartierne (de radikale og CD), så findes der politiske forbrugere blandt alle vælgere og i
alle samfundssegmenter. Der er blevet argumenteret for, at politisk i betegnelsen politisk
forbruger ikke er det helt rigtige ord, da betegnelsen mere dækker over handlinger og
holdninger bredt set (Janns & Dydbal 2002: 69). Det er en udmærket pointe, men det
interessante er, at én ting er væsentligt mere udslagsgivende for politisk forbrug end noget
andet parameter: Politisk interesse. Interessen for politik er den mest determinerende faktor for,
om man forbruger politisk, og dermed er betegnelsen politisk forbruger måske ikke helt ved
siden af alligevel. Uddannelsesniveau er også vigtigt, men det er, fordi en højere uddannelse
fører til en større politisk interesse. 2 ud af 3 med en stor politisk interesse er også politiske
forbrugere, mens kun 1 ud af 5, der ikke går op i politik, kan betragtes som politisk forbruger
(Andersen & Tobiasen 2001: 48-49).

3.2.3 Boykot eller ’buykot’?
Boykot har som aktionsmulighed været kendt længe, og da flere og flere boykotaktioner er
medieorienterede med det primære formål at give stor eksponering til NGO’er (Sørensen 2004:
19), kan det ikke undre, at boykot opfattes som den klassiske form for politisk forbrug. Den
amerikanske boykotforsker, Monroe Friedman (1999), ikke at forveksle med Milton Friedman,
står bag et nyere udtryk. Han taler om ’buycot’. Megen forbrugerlitteratur fokuserer på negative
forhold på markedet, hvor forbrugeren straffer virksomheder for dårlig opførsel eller uetiske
produkter, men der er også en anden side af mønten, hvor forbrugeren ønsker at belønne god
opførsel og på den baggrund vælge et produkt frem for et andet (op.cit.: 201). I stedet for
boykot og buykot kunne vi på dansk tale om fravalg og tilvalg i det politiske forbrug. Vi må
nemlig stadig holde for øje, at også tilvalg skal ses i et politisk forbrugsperspektiv, således at
tilvalg sker som resultat af etiske, sociale eller miljømæssige overvejelser og ikke almindelige
mærkepræferencer og ’brandappeal’ – corporate såvel som produkt. Selvom fravalg af varer er
den gængse forbrugermanifestation, viser det sig, at tilvalg af varer er mere hyppig end fravalg,
som grafen på næste side viser.
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Graf 1: Grünbaum (2005: 13).

Som det fremgår af grafen, er der cirka 10 pct. flere, der tilvælger end fravælger varer. Dog er
fravalget steget markant siden sidste måling og kan måske forklares med, at Arla-boykotten
rasede på måletidspunktet i 2004. En forklaring på forskellen mellem tilvalg og fravalg kan
hænge sammen med, at der antageligt er flere varer, der udmærket sig positivt end negativt. En
anden forklaring kunne være, at tilvalg opleves som en mere effektiv måde at påvirke
beslutninger i samfundet på. Blandt de forbrugere, der både tilvælger og fravælger produkter i
det daglige, opleves kun folketingsvalg som en mere effektiv påvirkningskanal til at manifestere
holdninger (Andersen & Tobiasen 2001: 41-42). Samtidig kan den større grad af tilvalg skyldes,
at mærkeordninger er vigtige for politisk forbrug (Sørensen 2004: 21), og mærkeordninger er
netop kendetegnet ved at promovere varer, der lever op til særlige standarder og dermed
adskiller sig positivt fra andre varer.

3.2.4 Marginalt eller magtfuldt fænomen?
Når man vil gøre sig tanker om den politiske forbrugers indflydelse, afhænger meget af
perspektivet. Sørensen (2004: 10) mener, at det er et beskedent fænomen set i et
markedsperspektiv, mens det er et betydeligt fænomen set med politiske øjne. Nok synes over
halvdelen af danskerne at være politiske forbrugere i et eller andet omfang, men selvom det
faktum ret beset udgør et par millioner forbrugere, så er etiske, sociale og miljømæssige
overvejelser blot tre overvejelser blandt mange andre. Diagrammet på næste side viser, at pris
og helbredsovervejelser er i højsædet, når danskerne handler ind.
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Diagram 3: Grünbaum (2005: 12).

Dermed er det langt fra sikkert, at forbrugeren når så langt som til at overveje politiske forhold
ved produktet i et købsøjeblik, der ofte er præget af rutinekøb og megen stress. Ydermere
kunne man argumentere for, at hvis blot forbrugeren handler politisk i en enkelt produktkategori,
så vil vedkommende tælle som politisk forbruger i diverse opgørelser. Samtidig er det nok
lettere at agere politisk på markeder med lave switching cost, og hvor så få kriterier som muligt
indgår i det samlede regnestykke. Alt andet lige må det være lettere at tilvælge eller fravælge et
produkt, hvis der står et alternativ lige ved siden af på hylden. Således handler forbrugeren nok
meget mere politisk på konsumentvaremarkedet, end når forbrugeren eksempelvis skal vælge
pengeinstitut. Der kan altså være markeder, hvor den politiske forbruger stort set ikke er
eksisterende. Omvendt vil jeg argumenterer for, at den politiske forbruger i et markedsperspektiv er om ikke et betydeligt så i hvert fald et bemærkelsesværdigt fænomen i den
forstand, at det formentlig vil vinde indpas fremover. Stigende velstand, postmoderne
forbrugsmønstre, øget globalt udsyn og solidaritet er nogle af de faktorer, der antyder, at den
politiske forbruger vil få større betydning og udbredelse.
Om end mange køb er præget af hverdagsrutiner, kunne man argumentere for, at netop det
faktum har positiv betydning for politisk forbrug. Hvis forbrugeren én gang har besluttet sig for
eksempelvis at boykotte Arla, så er det hårdt slag mod mejerigiganten, fordi varekategorien er
stor og har en høj genkøbsfrekvens. Samtidig gør den politiske forbruger op med den udbredte
markedslærdom, i hvilken forbrugeren er rationel, egoistisk og nyttemaksimerende. Det udgør
en betragtelig marketingudfordring for mange virksomheder, hvorfor den politiske forbruger

38

også i det perspektiv er et bemærkelsesværdigt fænomen. Ligeledes må økonomiske tænkere
gøre op med dogmet om at se økonomi og politik som to strengt adskilte sfærer, for den
politiske forbrugerbevægelse synes så stærk, at den må tages til indtægt i sådanne
henseender. Den politiske forbruger er i overført betydning det bånd, der binder de to verdener
sammen. Beck (2000: 70) nævner således boykots som en kombination af forbrugssamfund og
direkte demokrati. Endelig må effekten af det politiske forbrug først og fremmest ses på
virksomhedernes CSR-aktiviteter. Nok vil den politiske forbrugergruppe på visse markeder
være ligegyldig lille, men det er perceptionen, altså virksomhedernes opfattelse af begrebet, der
reelt siger noget om denne forbrugergruppes samlede indflydelse. Og da stadig flere
virksomheder indlader sig på CSR, er den politiske forbruger antageligt en blandt flere årsager
hertil. Således er det specialets opfattelse, at den politiske forbruger så småt har og i fremtiden
vil få ganske væsentlig betydning for mange virksomheders CSR-aktiviteter.
Om end yderst interessant vil politisk forbrug set udelukkende i et politisk eller samfundsmæssigt perspektiv ikke blive diskuteret mere indgående i dette kapitel.

3.3 Medierne
I eksemplet om Brent Spar var det ikke svært at påvise, at medierne havde en væsentlig rolle i
eskaleringen af krisen. Som den selvbestaltede fjerde statsmagt spiller medierne ofte en central
rolle som bindeled mellem forskellige grupper i samfundet. I dette afsnit udlægges mediernes
betydning for virksomhedens sociale ansvar.
Som en umådelig dominerende del af det moderne samfund er medierne en stakeholder,
enhver virksomhed i større eller mindre grad må forholde sig. Jo større almen interesse, der er
for virksomheden, jo større betydning har medierne typisk for virksomhedens ve og vel. Helt
banalt kan man sige, at medierne bidrager til det billede, andre stakeholdere har af
virksomheden (Cappelen & Simcic Brønn 2002: 251). I forhold til CSR er der navnlig to
tendenser i mediernes udvikling, som kan have ganske stor betydning, og som er værd at
notere sig.
Først og fremmest er erhvervsstoffet blevet mere populært. Dels oprustes der på de
eksisterende erhvervsredaktioner på de store dagblade, og på nettet har to hjemmesider inden
for en kort periode set dagens lys og kæmper om de erhvervsinteresserede online-læsere;
Business.dk fra Berlingske Tidende og epn.dk fra JP/Politikens Hus. Og dels er
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erhvervsnyheder blevet mere mainstream takket være eksempelvis TV2 Finans. En forklaring
kan være, at befolkningen har fået øjnene op for, hvor meget virksomheder betyder for deres
tilværelse i et opskruet forbrugssamfund, hvorfor de ønsker at vide mere om virksomhedernes
aktiviteter – både det gode og det dårlige (ibid).
Dernæst er der i Danmark sket en ændring i medielandskabet af hidtil usete dimensioner.
Nyhedsavisen og 24Timer er nyeste og indtil videre mest holdbare skud på stammen af
gratisaviser, der kæmper om læsernes gunst. Læsere, der vel at mærke ikke traditionelt læser
avis. TV2 hele tiden nye platforme med TV2 Radio og TV2 News som seneste, ambitiøse
projekter. Ydermere udgør gratismagasiner og kundemagasiner den hurtigst voksende
mediegruppe, der supplerer medieudbuddet med endnu flere, ofte gratis, tilbud. Det får tidligere
spindoktor, Carsten Mai, til at kalde den markante ændring i mediebilledet den største
revolution på markedet siden sammenbruddet af firpartipressen, hvilket vil medføre et sandt
boom i antallet af daglige nyheder (Pedersen og Redington 2006: 6). Den måske væsentligste
konsekvens vil være, at der kommer endnu mere fokus på forbrugerstof, og at også andre typer
af historier vil blive vinklet i et forbrugerperspektiv (ibid). I øvrigt lancerede JP/Politikens Hus i
foråret 2007 hjemmesiden fpn.dk (forbrug på nettet). Overfor de pressede journalister, der ofte
skal lave den samme historie til flere medieflader, står virksomhedernes kommunikatører, der
bliver stadig mere professionelle og leverer et betragteligt input til erhvervsredaktionerne i et
gensidigt udbytterigt forhold. Helt op mod halvdelen af det daglige erhvervsstof menes at
komme fra virksomhederne, der forelægger journalisterne tips til historier eller laver det meste
af historien selv (Rosenkrands 2002).
Samtidig er der sket en voldsom udvikling inden for ’folkets medier’. Blogs med personlige
beretninger og betragtninger vinder frem, nettets brugervenlighed gør det nemt for privatpersoner at oprette hadefulde hjemmesider eller fansider for den sags skyld, enhver kan starte
en kæde-sms kampagne, og på youtube.com er man som bruger sin egen nyhedsredaktør.

3.3.1 Medierne og CSR
Når mediernes rolle i forhold til virksomhedens sociale ansvar er værd at beskæftige sig med,
er det, fordi medierne på én gang virker både udviklende og hæmmende for virksomhedernes
CSR-aktiviteter. Så vidt i specialet har en række faktorer været nævnt som katalysator for CSR.
Endnu én findes i frygten for at skabe overskrifter i medierne, som har afsløret dette eller hine
kritiske forholdt vedrørende virksomhedens etiske, sociale eller miljømæssige arbejde (Junge
2004: 37, Økonomi- & Erhvervsministeriet 2002: 33). Denne frygt virker altså befordrende på
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CSR, idet virksomheder drevet af en medieangst vil have et stærkt incitament til at arbejde med
deres sociale ansvar. Dog kan der argumenteres for, at denne type virksomheder ikke har
forstået mediernes præmisser. For at undersøge virksomhedernes reelle etik, må medierne
nødvendigvis se, om handlinger følger ord. Derfor virker en nyhed stærkere, hvis
virksomhederne siger et og gør noget andet. Etisk inkonsekvens er altså en bedre historie end
almindelig dårlig etik. Det kan JYSK skrive under på som følge af, at de blev udstillet i
dokumentarfilmen ’Når tilbud dræber’, hvor problemer med indiske leverandører blev afsløret
samtidig med, at JYSK brystede sig af at tage socialt ansvar10. I denne optik kan det måske
være bedre ikke at indføre CSR frem for at gøre det halvhjertet på baggrund af mediepres.
Mediernes betingelser for en god historie kan derfor på samme tid virke hæmmende på CSRudviklingen. Eller i hvert fald villigheden til at stå ved sine CSR-standpunkter og kommunikere
dem til stakeholderne. Af de små og mellemstore virksomheder er det cirka 2/3, der ikke
fortæller omverdenen, at de rent faktisk tager samfundsansvar (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
2006: 178). Også her vurderes frygten for medierne at være primær årsag til, at
virksomhederne afholder sig fra at kommunikere om deres sociale ansvar. Hvis vi ser nærmere
på, hvad der egentlig ligger bag en sådan mediefrygt, må det formodes i første omgang at være
et forsøg på at værne om virksomhedens image. Men den dybereliggende antagelse må være,
at en tur i mediernes vridemaskine kan føre til en periodevis boykot af virksomhedens varer
eller ydelser, hvilket uden tvivl vil være det værste scenarium. En sådan frygt bygger dog på en
forkert antagelse om den politiske forbruger, som nok er en mere væsentlig stakeholder end
medierne i denne sammenhæng. Hvis virksomhederne kunne overkomme mediefrygten, ville
de opdage, at det virkelige markedspotentiale ligger i tilvalg af produkter (jf. afsnit 3.2.3), hvilket
naturligvis fordrer, at forbrugerne kender til virksomhedens CSR-aktiviteter (Grünbaum 2005:
12). I den forbindelse kunne man med en vis ret spørge, om ikke også medierne har et socialt
ansvar? Et ansvar, der primært handler om at hænge de store syndere ud forstået som de
virksomheder, der med fuldt overlæg ikke tager socialt ansvar, eller bruger det som ren og skær
vinduespynt. Også selvom historien måske mister lidt af sin pondus. Set i et samfundsperspektiv er det stadig bedre at gøre lidt og have brug for at dygtiggøre sig end slet ikke at
gøre noget.

10

På konferencen ’Overskud med Omtanke’ på ASB i februar 2007 forklarede kommunikationschef fra JYSK, Kim
Skibsted, at nok var der langt fra tilfredsstillende styr på leverandørerne, men dokumentarfilmen var behæftet med
fejl og videnskabelige usandheder. Med den franske sociolog Jean Baudrillard kunne man dog sige, at skaden var
sket, fordi den medierede virkelighed opleves af befolkningen som den faktiske virkelighed (1983: 95-98).
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3.4 NGO’er
Non-governmental organization, eller mere mundret NGO, er betegnelsen for en interesseorganisation, der mest er kendetegnet ved det, den ikke er. Den er ikke nedsat af regeringer,
den er ikke forretningsorienteret, og den er ikke profitskabende (Georg 2006: 217). Nogle af de
mest kendte NGO’er blev grundlagt i 60’erne og 70’erne så som WWF og Amnesty International
i 1961, Greenpeace i 1971 og Human Rights Watch i 1978. Disse interesseorganisationer
arbejder både lokalt og internationalt, hvor navnlig gruppen af NGO’er med internationale
projekter har vokset sig stor med en tilsvarende professionel organisering. Fra 183 NGO’er i
1973 til 959 i 2000 er antallet af internationale NGO’er eksploderet, og i visse lande er antallet
af borgere med et medlemskab steget med op til 50 pct. mellem 1990 og 2000. Hvis NGO’er
blev betragtet som en selvstændig sektor, ville den med sine 19 millioner lønnede ansatte ifølge
SustainAbility 11 rangere som verdens 8. største økonomi (op.cit.: 217-218). Sammenholdt med
medlemsnedgangen i eksempelvis fagforeninger og politiske partier tyder noget på, at
NGO’erne er udtryk for en udvidet solidaritetsopfattelse (jf. afsnit 3.1.1), hvor mange i takt med
velstandsstigningen i vores egne, nære samfund i højere grad bekymrer sig om verdenssamfundets sammenhængskraft.
Som eksemplet Brent Spar illustrerer, bliver mange mediebårne historier om uetiske
virksomheder initieret af NGO’er, og på linje med mediefrygten er det en lignende angst for
NGO-kritik, der driver mange virksomheder mod CSR (Dahl Rendtorff 2005: 24, Økonomi- og
erhvervsministeriet 2002: 34). Grunden til, at virksomhederne frygter NGO’erne, eller de sociale
pressionsgrupper, som man også kunne kalde dem, er, at det er i NGO’ernes natur at være
kritiske over for virksomhederne. Heri henter interesseorganisationerne nemlig deres
eksistensberettigelse (og dermed deres økonomiske fundament) (Malmkjær 2006: 203). Som
resultat af NGO’ernes stødt stigende professionalisering er deres evne til aggressivt og
vedholdende at påpege kritiske forhold vokset. Set fra virksomhedernes side er der ydermere
det forhold, at NGO’erne ofte målretter deres kritik mod multinationale virksomheder som
repræsentant for en større problemstilling, om end den pågældende virksomhed ikke har så
meget med sagen at gøre. Eksempelvis er Nestlé gjort til genstand for kritik angående
adgangen til rent drikkevand til trods for, at Nestlé ’kun’ tapper 0.0008 pct. af verdens
vandreserver på årsbasis. Til sammenligning anvender landbruget 70 pct. årligt på verdensplan,
hvilket udgør en væsentlig mere presserende sag (Porter & Kramer 2006: 80).

11

SustainAbility Ldt. er en 20 år gammel konsulentvirksomhed og tænketank, der arbejder med risici og muligheder i
forbindelse med CSR og bæredygtig udvikling (www.sustainability.com).
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Hvorvidt NGO’er er en reel magtfaktor, som virksomhederne skal indordne sig efter, er der delte
meninger

om.

Herhjemme

mener

Mandag

Morgen

(MM Elite 2006:

10) ikke,

at

interesseorganisationerne har lagt så stort pres på virksomhederne som forventet. Ugebrevet
mener, at NGO’erne har været svækket, siden VK-regeringen tog over i 2001. Anderledes
forholder det sig i et internationalt perspektiv. Freeman (2006: 13) citerer John Elkington,
grundlægger af SustainAbility, for at sige, at NGO’er kan blive blandt de mest indflydelsesrige
institutioner i det 21. århundrede efterhånden som de bevæger sig fra at være et kritisk organ til
et organ, der i samarbejde med virksomheder og andre partnere søger efter løsninger på en
lang række problemstillinger. Måske opleves NGO’er som mere nærværende på den
internationale scene i forhold til de rolige vande i den danske andedam. Samtidig kan det
måske netop være NGO’ernes ændrede taktik, der kan være med til at få ugebrevet til at
negligere NGO’erne. Hvor indflydelsesrige disse interesseorganisationer bliver, er svært at spå
om, men et tæt og kontinuerligt samarbejde med virksomheder i en stakeholdertankegang kan
ganske givet tilføre NGO’erne endnu mere pondus og medvirke til bedre løsninger af diverse
CSR-problemer. Men det er samtidig også her, NGO’erne kan træde alvorligt ved siden af. Det
er i det tætte og inddragende virksomhedssamarbejde, at de kan gå fra at være vagthund til at
være skødehund. NGO’er vurderes nemlig til at være mere troværdige end regeringer og især
virksomheder, men studier har vist, at denne troværdighed og rolle som uafhængig tredjepart er
på spil, når NGO samarbejder formelt med virksomheder (Georg 2006: 219).
Ydermere vil der fra NGO’ernes side være det problem, at hvis de bliver en del af det
uigennemskuelige og lukkede beslutningsnetværk, som afsnit 3.1.4 omtalte, så kan det blive
vanskeligt at opnå en legitim og åben status i forhold til medlemmerne, som er så vigtige for
den fortsatte eksistens. Og hvis virksomhederne i et vist omfang yder NGO’erne bidrag og
derved kompenserer for en medlems- og indtægtsnedgang, vil uafhængigheden i sandhed
være kompromitteret. Desuden er det vigtigt at holde sig for øje, at NGO’er langt fra
repræsenterer en folkelig majoritet, som virksomhederne nødvendigvis må bøje sig for. Blot
fordi NGO’er er blandt de højest råbende, behøver de ikke være blandt dem, virksomheden bør
lytte mest til. De vigtigste pointer vil med stor sandsynlighed ligge blandt andre stakeholdere.
Som et sidste forhold, der leder flere og flere virksomheder mod CSR, kan nævnes presset fra
leverandørerne. Det skal sidste afsnit i specialets kapitel 3 handle om.
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3.5 Leverandører
Ambitionen for dette kapitel er at diskutere og belyse en lang række faktorer, der har påvirket
indførelsen af CSR uden at konkludere, hvilke faktorer der har været de absolut væsentligste.
Mandag Morgen (MM Elite 2006: 10) er dog ikke blege for at sætte to streger under
virksomhedernes indbyrdes krav til hinanden i leverandørkæden som den vigtigste enkeltårsag
til, at mange beskæftiger sig med CSR. Baggrunden er, at mange internationale virksomheder
lægger vægt på, at også deres leverandører lever op til samme etiske, sociale og miljømæssige
standarder, som de selv driver forretning efter. Ugebrevet glemmer dog en vigtig kausal
sammenhæng. Det er vel netop på grund af de gennemgåede karakteristika for medierne,
NGO’er, forbrugerne og samfundet i det hele taget, at de globale virksomheder ikke kan finde
tilstrækkeligt mange købere til produkter, der stammer fra uetiske underleverandører? Samtidig
er disse store virksomheder velsagtens også bange for et regulært imagetab, som kan være
resultatet af eksempelvis dårlig presse. Det, der opleves som et direkte leverandørpres
spontant opstået i globale virksomheder, er nok snarere opstået andetsteds for så at blive
kanaliseret vertikalt tilbage i værdikæden. Mandag Morgens udlægning er imidlertid forståelig.
Rigtig mange, især mindre, danske virksomheder fungerer som underleverandører til større,
udenlandske virksomheder. Det vil sige, at en meget stor del af dansk industri oplever CSR
som et B2B-krav, som må tages til efterretning, hvis de store kontrakter eller samarbejder med
udenlandske virksomheder skal vindes hjem. En sådan tilgang til CSR kunne kaldes
responsible supply chain management (Økonomi- og Erhvervsministeriet 2002: 33). Faktisk
viser en undersøgelse fra Dansk Industri fra 2004, at ansvarlighed i leverandørkæden opleves
som den vigtigste enkeltårsag blandt danske virksomheder til at beskæftige sig med CSR,
hvilket er på linje med Mandag Morgen.
Der er dog også en række hjemlige virksomheder, der iværksætter CSR-tiltag i deres
leverandørkæder typisk i Fjernøsten eller Østeuropa, hvor sociale og miljømæssige hensyn
ringeagtes. Det skal ses som et forsøg på at minimere risikoen for, at deres brand eller
omdømme skal lide overlast (Andersen 2006: 236). Det er typisk i denne form for leverandørCSR, at virksomheder kommer galt af sted som følge af meget lange kommandoveje og et vidt
forgrenet net af leverandører, underleverandører og andre, der på den ene eller anden måde
kan kædes sammen med en given virksomhed. Eksempelvis handlede hele dokumentarfilmen
’Når tilbud dræber’ om skandinaviske virksomheders leverandørproblemer i Asien. Denne form
for ansvarlig leverandørstyring er måske den absolut sværeste CSR-disciplin. Ikke alene skal
modervirksomheden geares internt til CSR som så mange andre virksomheder, men derudover
skal samtlige leverandører modnes, visiteres, kontrolleres, trænes etc. i forhold, der ofte vil
være meget fjerne for dem (op.cit.: 250). Og som nævnt i afsnit 3.1.2 om globaliseringen må
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virksomhederne gøre sig klart, hvem de egentligt agerer socialt ansvarligt overfor. I et globalt
perspektiv kan man ikke forvente, at social ansvarlighed betyder præcis det samme i
Bjerringbro og Bangladesh.

3.6 Sammenfatning
I dette virksomhedseksterne kapitel indledtes en omfattende samfundsbeskrivelse med en kort
karakteristik af det basale men i CSR-sammenhænge essentielle forhold, at vores samfund i
udstrakt grad er optaget af at bevare jordens ressourcer i stedet for at bruge dem. Det forklarer i
nogen grad hele bæredygtighedsinteressen i CSR. Som individer har vi indflydelse på eget liv
som aldrig før, men som et paradoks er vi samtidig underlagt og påvirket af globale aktører.
Faktisk nævnes netop globaliseringen som en drivkræft bag det problem CSR søger at løse
forstået på den måde, at mange eksempelvis miljømæssige og sociale problemer er globale i sit
udspring og omfang. Derfor kræver det tilsvarende globale strategier for at løse problemerne,
og her spiller de multinationale selskaber en central rolle med deres enorme omfang og
økonomiske performans.
I risikosamfundet, som er en yndet betegnelse for vor tid, går man typisk sammen i fællesskaber for at undgå noget frem for i gamle dage, hvor man stod sammen for at opnå noget (fx.
fagforeningerne). Social ansvarlighed handler i det perspektiv om at undgå dårlig opførsel,
ufølsomhed, ledelsesmæssig grådighed eller mediestorm for den sags skyld. Her tænkes ikke
kun på de redigerede medier men i lige så høj grad på ’folkets medier’ som Youtube, hvortil
skandaler hurtigt finder vej.
Politisk er vores samfund i opbrud med mange ideologiers sammenbrud og eksempelvis
kontraktpolitikkens fremkomst. Ydermere ser vi en stadig stigende sfæres-sammenblanding,
hvor sfærerne privat/offentlig og økonomi/politik bliver sværere at holde fra hinanden. Med de
globale kræfter i spil synes politikkerne også i udtalt grad at have mistet grebet om
markedspladsen, hvor nationale indgreb og politikker langt fra er svaret på globale udfordringer.
Disse forhold har virket som en katalysator for den politiske forbruger, som opererer i skellet
mellem økonomi og politik. Det kan betragtes som en moderne måde at lade sin politiske røst
komme til orde, og noget tyder på, at fænomenet vil få stigende betydning og opmærksomhed.
En stakeholder, som snart sagt alle skeler til i CSR-spørgsmål, er medierne. Medierne er blevet
mere forretnings- og forbrugerorienteret, og faren for en tur i mediemaskinen presser flere
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virksomheder til at tage aktivt standpunkt angående social ansvarlighed. Omvendt betyder de
samme forhold, at andre virksomheder går stille med CSR-dørene for ikke at påkalde sig for
meget opmærksomhed.
NGO’erne opleves særligt af de store, globale virksomheder som en væsentlig pressionsgruppe
i forbindelse med social ansvarlighed i den forstand, at NGO’erne på mærkesagsniveau
fungerer som ivrigt gøende vagthund. Dog er flere NGO’er på vej mod en mere afdæmpet men
ikke mindre indflydelsesrig rolle som strategisk samarbejdspartner på visse områder inden for
CSR.
Specialets tredje kapitel blev rundet af med CSR i leverandørkæden, som af mange, blandt
andet Mandag Morgen og Dansk Industri, anses som den væsentligste enkeltårsag til, at
danske virksomheder vender blikket mod social ansvarlighed. Dette forhold knytter i høj grad an
til globaliseringen, og det er ofte i de globale forsyningskæder, at risikoen for mediemæssig
opmærksomhed er overhængende.
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4 Teoretiske slægtskaber
Det kan i sandhed være en kompliceret affære at finde ud af, hvad CSR dækker over, idet CSR
afhængig af perspektivet kan gå under en lang række mere eller mindre synonyme begreber.
Ambitionen for dette kapitel er at komme til bunds i de teoretiske slægtskaber, som CSR er en
del af for at sikre en fælles forståelsesramme i specialet. De i nogen grad overlappende eller
synonyme begreber kunne være corporate citizenship, virksomhedsetik, mangfoldighedsledelse, bæredygtighedsledelse, den tredobbelte bundlinje (people, planet, profit), virksomhedens sociale ansvar, etisk ansvar, samfundsansvar, samfundsengagement, stakeholder
value, corporate governance, værdibaseret ledelse og sustainability (Neergaard 2006a: 19,
Pedersen & Huniche 2006: 99, MM Elite 2006: 9). Hertil kunne tilføjes strategic corporate
philantropy, corporate social integration (Porter & Kramer 2006), socialkapitalisme, corporate
social innovation (Ellis 2006), cause-related marketing (Junge 2004), responsible excellence
(Fussler 2004), company stakeholder responsibility (Freeman & Velamuri 2006) og corporate
social performance (Carroll 1991). Det, der herhjemme blev skudt i gang med tanken om det
rummelige arbejdsmarked, har altså udviklet sig til lidt af en terminologisk rodebutik. Dog må
man have in mente, at en række af disse begreber kan være opstået for bedre at positionere
forfatteren og lave en kobling til tidligere forskning. To åbenlyse eksempler, som jeg vender
tilbage til senere i dette kapitel, er Freemans company stakeholder responsibility og Porters
strategic corporate philantropy, hvor CSR kædes til begrebet om vedvarende konkurrencefordele.
I dette kapitel vil fem teorier, der har influeret på CSR, kort blive diskuteret og vurderet for at
forstå, hvor CSR kommer fra, og hvor det synes på vej hen. Disse er stakeholder management
(4.1), PR (4.2), issues management (4.3), cause-related marketing (4.4) og endelig strategi og
ledelse (4.5). Der kunne naturligvis peges på andre teorier, der i nogen grad har betydning for
feltets udvikling, men bedømt på CSR-litteraturen er ovennævnte teorier blandt de vigtigste.

4.1 Stakeholder management
Ledelse af virksomhedens interessenter, som stakeholder management kan betegnes som,
handler om at lede de relationer, som virksomheder har med en lang række grupper, hvorom
der ofte tales i generiske termer. Stakeholdere beskrives bedst som grupper eller individer, der
påvirker eller bliver påvirket af de aktiviteter, virksomheden udfører for at nå et givent mål.
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I stakeholderteorien udvides det traditionelle fokus på medarbejdere, leverandører, kunder og
ejere til også at omfatte eksterne stakholdere som medierne, miljøforkæmpere, forbrugerorganisationer, regeringer etc. (Freeman 2002: 108-109). Stakeholderbegrebet er egentlig en
omskrivning af ordet shareholder, men det til trods fungerer det lidt bedre end det danske ord
interessent. Det kan synes svært at vide, hvor man skal stoppe i definitionen af en virksomheds
stakeholdere, men ordet stake indikerer, at der er noget på spil, hvilket er både kraftigere og
mere eksklusivt end en, der har en interesse i virksomheden. Ifølge Morsing og Schultz (2006:
139) er det ikke så meget ledelsen af stakeholderne, der er i fokus, men mere ledelsen af
relationerne med stakeholderne.
Grunden til, at stakeholder management ikke blot er én af mange teorier inden for CSR men
nok den væsentligste af dem alle, er, at begrebet levendegør ordet social i CSR. Ifølge Carroll
(1991: 43) har ordet social altid været for vagt og diffust uden nogen orientering mod, hvem
virksomheden er ansvarlig overfor. Derfor er der et naturligt link mellem CSR og stakeholder
management, idet sidstnævnte teori sætter navn og ansigt på dem, der er vigtigst i forhold til
virksomhedens sociale ansvar. CSR-litteraturen synes således at have fundet en trofast
følgesvend i stakeholdermodellen (Pedersen & Huniche 2006: 99), og de tyve mest
bæredygtige virksomheder på verdensplan arbejder alle med stakeholder management (MM
Elite 2006: 2). Følgesvend eller ej, så må man også i arbejdet med social ansvarlighed gøre sig
klart, at visse stakeholdere med stor sandsynlighed er indifferente over for virksomhedens
CSR-initiativer. Virksomhederne må altså huske på, at en gruppe eller et individ ikke bliver
mere interesserede i virksomheden, blot fordi de er kategoriseret som vigtige stakeholdere.
I stakeholderopfattelsen må virksomheden tage andre interessenter alvorligt end blot
aktionærerne, hvilket reelt set er en kritik af den økonomiske tyrkertro på et frit marked, der
fungerer uafhængigt af sociale forhold. Faktisk er inddragelsen af virksomhedens stakeholdere i
den strategiske ledelse en forudsætning for økonomisk effektivitet og succes (Rendtorff 2005:
32).
Manden bag stakeholderteorien, Edward Freeman, forsøger i en nyfortolkning at hælde vel
rigeligt gammel vin på nye flasker ved at foreslå at kalde CSR for company stakeholder
responsibility (Freeman & Velamuri 2006). Company betones, fordi det bør være alle
virksomheder og ikke kun store corporations, der bør tage samfundsansvar. En sådan skelnen
er ikke aktuel i et dansk perspektiv, hverken semantisk eller praktisk, idet både store og små
virksomheder er omfattet af tanken om virksomhedens sociale ansvar. I stedet for social
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foreslås stakeholder, fordi CSR handler om at skabe værdi for alle virksomhedens interessenter
og være ansvarlige over for dem. Det er nu ikke væsensforskelligt fra, hvad CSR i et
stakeholderperspektiv normalt er, hvor stakeholderteorien sætter navn og ansigt på det sociale.
Den begrebsrelativisme, som forfatterne bidrager til, dækker ved nærmere gennemlæsning
over en opfordring til mere kalkulerende godgørenhed, hvor Porter synes at have været
inspirationskilde. Baggrunden er, at forfatterne ser CSR som en grøftegraver mellem
forretningsverdenen og samfundet, fordi CSR er et tilvalg, der skal forbedre virksomhedens
aktiviteter.
Under alle omstændigheder bliver CSR og de etiske aspekter i virksomhedsdriften et spørgsmål
om at gå i dialog med stakeholderne og afstemme forventninger til virksomheden (Morsing &
Beckmann 2006: 115-116). Selvom det i denne forståelse er processen og stakeholdersensibiliteten, der er det vigtigste, er stakeholderteorien ikke uden svagheder. Forestillingen om
ligeværdig dialog er direkte naiv. Stakeholderne vil altid mangle viden om virksomhedens
sammensatte og i visse tilfælde hemmelige forretningsanliggender, hvilket er et dårligt
udgangspunkt for dialogen. Samtidig er dialogen vel ikke et mål i sig selv, som man kunne
forledes til at tro på grund af teoriens konstante betoning af dialog? Man kan vel ikke tale sig til
forretningsmæssig succes? For stort shareholder-fokus giver ofte kortsigtet ledelse, men man
kunne med en vis ret spørge, om ikke stakeholdernes krav er lige så kortsigtede og egoistiske?
Det kan give et uhensigtsmæssigt pres på virksomheden fra grupper eller individer, der end
ikke har et indgående kendskab til forretningen og de strategiske udfordringer. Eller som
Godfrey og Hatch (2007:94) spøger: Hvordan kan ledelsen omgås påtrængende krav fra
indflydelsesrige grupper, hvis krav ikke kan legitimeres hverken i forhold til virksomhedens
langsigtede mål eller i forhold til samfundets bedste? Specialets pointe er, at også i CSRspørgsmål må virksomheden søge forklarende og indsigtssøgende møder med stakeholderne
frem for at afstemme forventninger i ligeværdig dialog.

4.2 Public Relations
I forlængelse af teorierne om stakeholder management kan PR inddrages. I visse tilfælde bliver
PR nævnt i forbindelse med CSR som noget, der hører fortiden til. En fortid, hvor
virksomhederne kunne købe sig til goodwill med branding og PR-aktiviteter (MM Elite 2006: 5).
En sådan forståelse må indeholde en implicit tanke om, at PR er lig pressearbejde. Det er
imidlertid ikke altid tilfældet.

Således skulle én af PR-teoriens founding fathers, Edward
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Bernays, have sagt, at ”public relations is the practice of social responsibility” (Clarck 2000:
368).
At PR ligesom stakeholder management handler om at opbygge og pleje relationer til virksomhedens omgivelser, fremgår tydeligt af citatet herunder.
”Public relations is the management function that establishes and maintains mutually beneficial
relationship between an organization and the publics on whom its succes or faliure depends“
(Cutlip et al. 2006: 1).
Her kunne public relations godt være skiftet ud med stakeholder management uden nogen
meningsforstyrrende forskel mellem citatet, og det der ifølge afsnit 4.1 kendetegner stakeholder
management. Både PR og stakeholder management synes altså at være en ledelsesfunktion,
der kan anvendes, når virksomhederne arbejder med spørgsmål om social ansvarlighed. Ifølge
et komparativt studie har CSR og corporate public relations en række ligheder, og begge
discipliner har det mål at forbedre relationen til virksomhedens vigtigste stakeholdere (Clarck
2000: 376). Måske er sammenhængen også den lavpraktiske, at CSR kun i de aller største
virksomheder bliver varetaget af en selvstændig afdeling. I langt de fleste virksomheder vil det
med stor sandsynlighed være PR-afdelingen, der står for at arbejde både strategisk og
udøvende med virksomhedens sociale ansvar. Det ville kun være naturligt, for ifølge PRforskerne Heath og Coombs (2006: 33) kan PR-afdelingen bedst betragtes som virksomhedens
etiske holdepunkt. Dermed peger flere forskere på PR-afdelingen som det naturlige
udgangspunkt for social ansvarlighed. Det er nemlig corporate PR- eller public affairsafdelingen, der til glæde for hele virksomheden sørger for at opretholde et godt forretningsklima
(Freeman 2002: 120). Denne udlægning minder om det, der i afsnit 2.2.1 blev kaldt ’licence to
operate’.
Arbejdet med virksomhedens image og omdømme er en fast bestanddel af mange PRafdelinger. Selvom Mandag Morgen (MM Elite 2006: 5) som nævnt ikke mener, at virksomheder
kan købe sig til et bedre omdømme med CSR, så er budskabet ikke gået rent ind alle steder. I
en undersøgelse fra 2003 blandt internationale topledere foretaget af World Economic Forum
forud for topmødet i Davos vurderes det, at hensynet til virksomhedens omdømme og brand er
det vigtigste forhold, der kan begrunde samfundsansvar forretningsmæssigt (Lindholm 2004:
30). Måske er det blot en omvendt påvirkningsmekanisme, der gør sig gældende: Toplederne
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regner ikke med at få et bedre omdømme gennem CSR men prøver derigennem at bevare det
gode omdømme i en form for defensiv brandstrategi.
At både image (omdømme) og CSR indgår i disciplinen public relations fremgår af nedenstående opgørelse over klassiske PR-aktiviteter hentet fra Cornelissen (2004: 40):

•

Publications

•

Events

•

Issues management

•

Community relations

•

Identity/corporate imagery

•

Media

•

Lobbying/public affairs

•

Social investments/CSR

Her indgår CSR og samfundsrelationer som to af flere klassiske opgaver. En anden opgave for
PR-folket er, som det fremgår, issues management. Næste afsnit handler om, hvorfor
tendenser fra issues management kan spores ind i CSR-debatten.

4.3 Issues management
Disciplinen issues management voksede frem som en del af PR-arbejdet i midten af
halvfjerdserne primært i USA i en tid, hvor mange virksomheder var under angreb fra
interesseorganisationer på grund af driftsproblemer med forurening, diskrimination og dårlig
medarbejderpleje. Bundlinjen blev kraftigt påvirket, idet forbrugerne ikke ville købe varer fra
disse virksomheder og også tyede til boykot, mens regeringen måtte lovgive for at få
virksomhederne til at tage miljøhensyn (Heath 2002: 134). Det primære rationale for issues
management er en opstået legitimitetskløft mellem det, virksomheden gør, og det markedet og
offentligheden ønsker, virksomheden skal gøre (op.cit.: 146).
Derfor betragtes CSR af mange ikke så meget som det at gøre godt men snarere som det at
undgå at gøre skade og derved tiltrække negativ omtale. I denne optik bruges CSR som et
middel til at opdage og eliminere risici forbundet med individuel eller ledelsesmæssig
skødesløshed, forsømmelse, dårlig opførsel eller direkte ulovlige handlinger (Morsing &
Vallentin 2006: 247, Beckmann et al. 2006: 19). Dette kunne lyde som en intern
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scanningsmekanisme, men det er dog resultatet af risikofyldte handlinger, som de bliver afkodet
og bedømt i offentligheden, der bør være fokus for virksomheden. En sådan strategi er under
alle omstændigheder et meget defensivt syn på social ansvarlighed og trækker tydelige spor til
tankerne om risikosamfundet (jf. afsnit 3.1.3). Om end ovenstående forfattere kalder strategien
for risk management er tanken den samme som issues management; at minimere den direkte
årsag til en potentiel krise, så virksomhedens image ikke lider overlast. Dermed kan en sådan
forsvarsstrategi faktisk bidrage til værdi i det lange løb. Heath siger:
“Issues management adds value to organizations through strategic planning, through improved
issue monitoring, through better standards of corporate responsibility, and communication
options that responds to the threats and opportunities affecting image.” (Heath 2002: 141).
Gennem planlægning, overvågning og bedre CSR-standarder kan virksomheden ifølge Heath
reagere på de forhold, der kan true virksomhedens image. Dog skal det påpeges, at imagetab
ikke er udgangspunktet for alle former for issues management. Således kunne man også
forestille sig, at vurdering og overvågning af problemer og risici kan give værdi til virksomheder,
der arbejder med usikre udviklingsforløb af forskellig natur. Det kunne eksempelvis være itudvikling.
Som en diametral modsætning til denne defensive og årvågne strategi, kan nævnes causerelated marketing (CRM), der bidrager med et helt andet og meget offensivt syn på dele af
CSR-aktiviteterne. Det skal næste lille afsnit handle om.

4.4 Cause-Related Marketing
For at signalere social ansvarlighed vender en række firmaer blikket mod, hvad der bedst kan
beskrives en marketingsmæssig afart af CSR kaldet cause-related marketing. En sådan metode
skal betragtes som et marketingtiltag, der kan differentiere virksomhedens produkt eller
virksomheden selv ved gennem reklame, emballage, promovering og lignende at vise social
ansvarlighed og indgå samarbejde med interesseorganisationer typisk om enkeltsager (Brønn &
Vrioni 2001: 207-208, Junge 2004: 15). Ét overordnet paradoks for ganske mange
virksomheder er nemlig at påtage sig et samfundsansvar uden at kommunikere for åbent
omkring det (jf. afsnit 3.3.1 om medierne). Her kan CRM være en mulighed, og langt fra alle har
berøringsangst over for social kommunikation. Således brugte Philip Morris i 1999 75 millioner
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dollars på velgørende formål - og 100 millioner dollars til at reklamere for donationerne (Porter
& Kramer 2003: 29).
CRM synes med sin tydelige eksplicitering og sit salgsboostene udgangspunkt at være et
paradeeksempel på amerikansk CSR-forståelse. Men herhjemme er eksemplerne også mange
om end mere afdæmpede end tilfældet Philip Morris: Dansk Røde Kors og Aqua d’Or, Hummel
og Verdensnaturfonden eller TDC og Børns Vilkår for blot at nævne nogle få. Alt efter
samarbejdets karakter kan aktiviteterne spænde lige fra nogenlunde tilfældig marketingmæssig
filantropi til strategisk og vedholdende co-branding12. Ofte foregår CRM-tiltaget i en
tidsbegrænset periode, hvor donationen sker på baggrund af en bestemt procentsats af
indkomsten fra produktsalget (Kotler & Lee 2005: 81). Under alle omstændigheder er det et
samarbejde, der skal gavne både virksomhed og modtagerorganisation (Brønn & Vrioni 2001:
209). Som navnet antyder, er cause-related marketing knyttet til en bestemt sag i bred forstand,
så når eksempelvis Statoil markedsfører deres miljøvenlige benzin, er det ikke CRM men blot
den gode gamle produktfordel, der dog har en vis ansvarlighed i sig.
Selvom mange forbrugere bliver stadig mere kritiske, synes der ikke herhjemme at være nogen
udtalt skepsis i forhold til brugen af CRM. 61 pct. af danskerne mener, at CRM er positivt, mens
kun 18 pct. finder, at det er en negativ markedsføringsdisciplin (Junge 2004: 98).
Dog må man med cause-related marketing have begrebets ordlyd in mente. For her er tale om
sagsrelateret marketing og ikke om reel social ansvarlighed. Dermed bliver det gode formål løst
knyttet til virksomheden, og som med meget andet marketing kan CRM-aktiviteter sagtens være
et udtryk for en modificeret virkelighed. Cause-related marketing siger altså intet om, hvordan
virksomheden på et mere overordnet niveau forholder sig til social ansvarlighed. Det kan være
alt fra et kynisk og profiterende øjebliksbillede til en oplagt mulighed for på en let forståelig
måde at kommunikere et dybtfølt og integreret samfundsengagement. Perspektivet underordnet
så har virksomheden dog støttet en god sag, men problemet vil altid være, hvis nogen virksomheder, organisationer eller forbrugere - sætter et uanfægteligt lighedstegn mellem CRM
og CSR.

12

Co-branding minder ganske meget om CRM men uden et nødvendigt socialt perspektiv. Det kan defineres

således: “Co-branding is a form of co-operation between two or more brands with significant customer recognition, in
which all the participant’s brand names are retained” (Blackett & Russel 1999: 7).
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I lighed med CRM arbejder visse virksomheder med at kapitalisere direkte på deres sociale
ansvar, hvilket dog sker ud fra et mere strategisk og integreret perspektiv. Det er
udgangspunktet for det sidste afsnit om CSR’s teoretiske slægtskaber.

4.5 Strategi og ledelse
I forsøget på at skabe en længerevarende og forretningsunderstøttende effekt af CSR tales der
med spæde stemmer om CSR som et strategisk konkurrenceparameter. Problemet med
eksempelvis cause-related marketingtiltag er, at de sjældent understøtter forretningen, og
derved er sådanne aktiviteter det første, som virksomheden ofrer, når krisen kradser og
livremmen spændes ind (Ellis 2006). I visse tilfælde er CSR ikke blot en del af forretningen men
hele forretningen. Muhammad Yunus blev tildelt Nobels Fredspris for sin enestående
forretningsmodel, der bekæmper fattigdom og dermed bevarer fred. Yunus er stifter af
Grameen Bank, der yder mikrokredit til fattigfolk, og som i 2005 udbetalte over 3,5 milliarder
kroner med en tilbagebetalingsrate på 99 pct (ibid.). Dette er ikke længere CSR men derimod
CSI – corporate social innovation. Innovation kobles direkte til samfundets/verdenssamfundets
problemstillinger. Et dansk eksempel er Vestergaard Franden, der har udviklet et myggenet, der
dræber malariamyggen samt sugerøret Lifestraw, der gør det muligt at drikke forurenet eller
mudret vand (ibid.). At social ansvarlighed har fået knyttet en strategisk dimension på sig, er lig
den udvikling, der spores i andre teoridannelser efterhånden som feltet modnes.
Tanken om strategisk CSR har fået betydelig pondus, fordi ophavsmanden er den måske mest
indflydelsesrige ledelsesteoretiker i verden. Den legendariske strategiprofessor fra Harvard,
Michael Porter, har kastet sin interesse på CSR og er gået fra at tale om strategisk filantropi
(Porter & Kramer 2003) til strategisk CSR (Porter & Kramer 2006). I alle tilfælde er
lakmusprøven, om virksomheden ville forsætte sit CSR-arbejde, selv hvis ingen kendte til det
(Porter & Kramer 2003: 54). I lighed med Freeman kobler Porter CSR til sit tidligere arbejde,
hvilket vil sige arbejdet med værdikæder og konkurrencemæssig fordel (competetive
advantage). Baggrunden er ifølge professoren, at virksomheder samlet set har mange unikke
evner og aktiver, som de kan bruge til at gøre en større forskel end ved blot at udskrive en
check (Lindhold 2004: 30). Eksempelvis udviklede Toyota den miljøvenlige og prisvindende
hybridbil, Prius, der kan vise sig at være den første af mange lignede biler. Og Microsoft, der
mangler mange it-uddannede medarbejder, stiller medarbejdere og udstyr til rådighed for små,
lokale gymnasier, der ikke kan tilbyde de studerende ordentlige it-forhold. Måske vender nogle
af disse studerende tilbage til virksomheden med et eksamensbevis i hånden (Porter & Kramer
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2006: 88-89). Det er den slags initiativer, der kan skabe konkurrencemæssige fordele for
virksomheder, der tænker CSR ind i forretningsstrategien. Sondringen mellem reaktiv (normal)
CSR og strategisk CSR kan ses i modellen herunder.

Model 1: Porter & Kramer (2006: 89).

Modellen skelner mellem responsive og strategic CSR, hvilket også kunne kaldes reaktiv og
proaktiv CSR. Hvis virksomheden kan skabe en symbiose mellem virksomhedens og
lokalsamfundets (community) succes, vil der være tale om et strategisk CSR. Når der tales om
lokalsamfund, er det antageligt, fordi amerikanerne qua nationens omfang mest er engageret i
det nære miljø, og samtidig kan aktiviteter i lokalsamfundet også bedre komme den lokale
virksomhed og ikke konkurrenterne til gode. Den reaktive form for CSR kunne være lig ’licence
to operate’ og issues management, men selvom den i modellen kaldes reaktiv, behøver et
generelt og generisk samfundsansvar nu ikke at være reaktiv og opstået som følge af et
eksternt pres på virksomheden. Tanken i Porter og Kramers optik er dog, at den nemt kan
imiteres og ikke skaber nogen egentlig konkurrencemæssig fordel. Samfundet opnår goder og
virksomheden goodwill, men først når CSR bliver strategisk, en uundværlig del af forretningen
og svær at skelne fra den daglige forretningsgang, er der tale om fuldt integreret CSR (ibid.).
Opfattelsen af CSR som et strategisk ledelsesredskab betoner ikke overraskende virksomhedens mange fordele, men spørgsmålet er naturligvis, hvor dybfølt det sociale engagement,
som Porter og Kramer plæderer for, i virkeligheden er? Hvis ikke CSR udgjorde en håndgribelig
og målbar forretningsgevinst, skulle aktiviteterne så udfases? Set fra et samfundsperspektiv
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kunne man dog argumentere for, at det til syvende og sidst er underordnet, hvordan
virksomhederne retfærdiggør de sociale eller miljømæssige initiativer, blot resultatet er til
samfundets bedste.
Samtidig synes CSR at blive et ledelsesprincip for stadig flere ledere. Rationalet er, at lederen
som det gode eksempel er den bedste måde at forbedre virksomhedens etik på (Carroll 1991:
48). Og som det fremgik af afsnit 2.2.2 får toplederen stadig større gennemslagskraft i takt med
ikoniseringen af firmaet mand. Ligeledes så vi, hvordan professionelle investorer er begyndt at
skele til virksomheder med CSR-politikker for at afkode de generelle ledelseskompetencer
(jf.2.3.1) Etik er også blevet en væsentlig del af corporate governance. Retningslinjerne for god
selskabsledelse som begrebet også kaldes, drejer sig først og fremmest om kontrol og styring
af virksomheder, men socialt ansvar og etiske overvejelser spiller en stigende rolle i måden,
hvorpå en virksomhed bedst ledes (Due 2003). CSR bliver altså så småt et element i den
strategiske ledelsestænkning.

4.6 Sammenfatning
Som den måske vigtigste teori inden for corporate social responsibility indledte en diskussion af
stakeholder management dette kapitel. Stakeholderteorien er særlig anvendelig i CSR, da den
sætter navn og ansigt på ordet ’social’, hvad end man møder stakeholderne fysisk, deres
kommunikation eller sågar deres antagede kommunikation. Ikke desto mindre kan en
virksomheds stakeholderfokus også medføre et vist pres, hvis den mødes med ikke-legitime
krav fra stakeholdergrupperne. PR forstået som andet og mere end pressearbejde bruges ofte
til at omsætte CSR-strategien til virkelighed, og CSR og stakeholder management er altså
aktiviteter, der kan varetages i public relations-afdelingen. Mens stakeholder management og
PR er proaktive strategier, er et andet teoretisk slægtskab, issues management, en mere
defensiv tilgang til arbejdet med social ansvarlighed. Issues managements omdrejningspunkt er
virksomhedens image og omdømme, som forsøges værnet om ved at scanne omgivelserne og
virksomheden for potentielle problemer og derved varsko om eller helt eliminere kriser.
Virksomheder med globale forretninger og tilsvarende uigennemskuelige operationer vil særligt
hælde til at integrere issues management i arbejdet med CSR, idet kompleksiteten og behovet
for årvågenhed er stor.
Mens ovenstående aktiviteter i mange virksomheder vil være et anliggende for PR-afdelingen,
er det fjerde teoretiske slægtskab, CRM, marketingafdelings ansvar. Cause-related marketing
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er en markedsføringsmetode, der ekspliciterer virksomhedens sociale ansvar. Dog kan det
være en ansvarlighed med modifikationer, da aktiviteterne knytter an til en enkelt sag, altså en
slags enkeltsags-CSR. Her er tale om godgørenhed som differentieringsparameter, som kan
være men ikke nødvendigvis er sigende for virksomhedens generelle ansvarlighed.
For visse, ganske få, virksomheder er social ansvarlighed og selve forretningen to sider af
samme mønt. Her tales i teorien om corporate social innovation, hvor virksomhedens produkt
eller ydelse er designet med det formål at fremme eller forhindre forskellige sociale eller
miljømæssige problemstillinger. Dermed indskrives CSR i tendenser inden for strategi og
ledelse som et sidste punkt i det teoretiske arvegods. For mere almindelige virksomheder kan
CSR også integreres bedre i forretningen og værdikæden med det udgangspunkt, at
investeringerne vil komme både samfund og virksomhed væsentligt bedre til gode, hvis CSR
kobles til virksomhedens kernekompetencer. Endelig menes CSR forstået som et mere
nuanceret etisk udsyn at vinde indpas i det øverste ledelseslag i bestyrelsers arbejde med
corporate governance.
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5 Skoler inden for CSR
I lighed med de mange teoridannelser, der påvirker og i nogen grad forstyrrer forståelsen af
CSR, kan man lave en tilsvarende udredning inden for en række opfattelser af socialt ansvar.
Disse opfattelser vil med inspiration fra Neergaard (2006a) blive betragtet som CSR-skoler, der
for overskuelighedens skyld vil blive behandlet i korte træk i nærværende kapitel. På den måde
skulle de divergerende og noget forskelligartede opfattelser af begrebet, der er blevet behandlet
så vidt i specialet, træde tydeligere frem. Samtidig tjener kapitel 5 det formål at besvare det
indledningsvise underspørgsmål om, hvilke skoler der findes inden for CSR. Skolerne, der
gennemgås, er den dogmatiske (5.1), den filantropiske (5.2), den danske (5.3), den
internationale (5.4), den dialogbaserede (5.5), den etiske (5.6) og endelig den differentierende
skole (5.7).

5.1 Den dogmatiske skole
Denne skole er først og fremmest repræsenteret ved økonomen Milton Friedman og hans
klassiske ’the business of business is business’ mantra. I denne regelrette tilgang til CSR bør
virksomhederne først og fremmest koncentrere sig om at maksimere deres markedsværdi ud
fra den betragtning, at det er mest socialt ansvarligt, hvis virksomhederne gennem størst mulig
profit øger den samlede velfærd i et økonomisk system (Neergaard 2006b: 150). Dermed
forkastes CSR, da det ses som godgørenhed for andres penge (jf. afsnit 2.3). Her er det dog
vigtigt at påpege, at socialt ansvar i Friedmans (1970) optik primært betragtes som filantropi –
altså at virksomhederne forærer penge væk uden at være sikker på at få noget igen. Hvordan
Friedman ville forholde sig til en business-case, hvor virksomhedens markedsværdi øges,
samtidig med at virksomheden er socialt ansvarlig, er uvist. Derfor må man også spørge, om
det overhovedet er relevant at diskutere en artikel, der er over 35 år gammel, og hvis
akademiske ambitioner var beskedne? Det er det, for Friedmans bandbule mod CSR lever
videre og får løbende ny næring. En undersøgelse fra konsulentvirksomheden, McKinsey, viser
at 16 pct. af de adspurgte, globale topledere har samme synspunkt som Friedman, hvad angår
virksomhedens sociale ansvar (Kristensen Schacht & Rønnov 2006: 16). Der synes altså stadig
at være opbakning til tanken om profitmaksimering som den ypperste sociale ansvarlighed, om
end der er tale om en klar minoritet af topledere. Med de mange CSR-fortalere synes det ikke at
være god latin at anfægte virksomhedernes sociale ansvar, men det er værd at bemærke, at
ikke alle nødvendigvis vil tilkendegive deres rette overbevisning, når der spørges til et delikat
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emne13. Det vil til gengæld David Henderson, der er tidligere OECD-økonom og repræsentant
for en skarp, liberal kritik af CSR. Henderson, der bakkes op af det populære og velansete
tidsskrift, The Economist, mener, at det er politikernes og ikke virksomhedernes opgave at drive
politik. Virksomhederne bør tjene aktionærerne og droppe tanken om CSR, der er irrationel og
uden dokumenterbar effekt (Bisgaard Munk 2005).
Fremkomsten og tyngden af kapitalfondene (jf. afsnit 2.3.2) gør endvidere, at den dogmatiske
skole ikke kun kan tilskrives en liberalistisk tænkning, der for længst er passé. Denne
kapitalistiske form for forretningsførelse bekymrer eksperter i CSR, som det fremgik tidligere, og
selvom fondene på grund af eksternt pres måske bevæger sig mod mere åbenhed, synes det
hævet over enhver tvivl, at profitmaksimering er det ultimative succeskriterium.

5.2 Den filantropiske skole
På trods af at danske virksomheder lejlighedsvis agerer filantropisk ved eksempelvis
landsdækkende indsamlingsshows, så er CSR forstået som filantropi primært et amerikansk
fænomen. Baggrunden er, at bidrag til velgørende formål er en væsentlig del af det
amerikanske samfund, hvor velfærden ikke i samme grad som i Skandinavien sikres af staten.
Således forventes en række sociale opgaver løst af den enkelte borger og virksomhederne
(Morsing & Beckmann 2006: 117), og som eksemplet med Philip Morris viste, er
virksomhederne ikke bange for at berette om deres filantropi. Dermed kunne man med en vis
ret kalde den filantropiske skole for den amerikanske skole. Det bagvedliggende tankesæt er
meget lig den dogmatiske skole, hvor virksomheden må sørge for at tjene mest muligt, men i
den filantropiske skole går en lille del af overskuddet dog til velgørenhed. Eksempelvis arbejder
mange virksomheder efter ’1 procent-løsningen’, der i al sin enkelthed går ud på at anvende 1
pct. af det samlede overskud på socialt ansvar (Lindholm 2004: 28). I den optik kan
virksomhederne altså betale sig aflad, og CSR er ingenlunde knyttet til selve forretningen eller
til en større forståelse af et etisk ansvar. På lignende vis, kan cause-related marketing (jf. afsnit
4.1.4) høre under den filantropiske skole, hvor velgørenhed er en del af et tiltag, der er løst
koblet til forretningen som en enkeltstående, markedsføringsmæssig begivenhed. I forlængelse
heraf og som en gråzone i CSR ligger opførelsen af biblioteker, koncertsale og lignende, der er
særdeles udbredt i USA og på vej til Europa, som operaen i København er et eksempel på. Den
filantropiske skole er den uden tvivl ældste CSR-tradition men synes samtidig ikke at nyde stor
13

Fx var der ikke stor tilslutning i befolkningen til en stramning af udlændingeloven, før det blev legitimt i den politiske
debat at kræve stramninger. Efter valget i 2001 syntes et flertal af danskerne pludselig at ville en strammere kurs.
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tilslutning i den omfangsrige litteratur, hvorfor det ville være forventeligt, hvis filantropien i nær
fremtid ikke længere vil blive betragtet som reel social ansvarlighed.

5.3 Den danske skole
Som nævnt i afsnit 2.1.2 præsenterede daværende socialminister Karen Jespersen idéen om
det rummelige arbejdsmarked i 1994. Virksomhedens sociale ansvar forstås i Danmark først og
fremmest

som

det

rummelige

arbejdsmarked

(Morsing

2005:

26,

Økonomi-

og

Erhvervsministeriet 2002: 155, Neergaard 2006a: 23). Fokus har typisk været på fastholdelse
og integration. Det vil sige, at medarbejdere, der har svært ved at passe et fuldtidsjob, sikres
vilkår, som holder dem på arbejdsmarkedet. Særlige ordninger skal ligeledes give personer
uden fast tilknytningen til arbejdsmarkedet en chance for at tjene deres egne penge og blive
bedre integreret i det danske samfund (ibid.). Dog udgør de større, globale problemstillinger en
stigende del af CSR-debatten herhjemme, hvilket øger kompleksiteten for de berørte
virksomheder (Morsing 2005: 32). Samtidig påpeges det, at CSR i Danmark bevæger sig mod
en amerikanisering forstået på den måde, at det sociale ansvar bliver mere eksplicit og
synliggjort (Morsing & Beckmann 2006: 117), hvorfor virksomhederne må forholde sig til det
svære spørgsmål om, hvad og hvor meget der skal kommunikeres i forbindelse med CSR. Et
sådant forhold gør ikke kompleksiteten mindre, og en bekymring kunne være, om de danske
ledere er klædt på til de udfordringer, som CSR også i Danmark synes på vej til at medføre?
Således røg Arlas appelsin nok engang ud af turbanen i forbindelse med Muhammed-krisen, da
koncernen ville tækkes forbrugerne på de mellemøstlige markeder men uforvarende kom til at
fornærme mange danske kvinder ved at kalde islam for en tolerant religion.
Ifølge Morsing (2005) kan kulturelle træk så som et naturligt anlæg for dialog og forhandling, en
engagementsparathed samt en stor medmenneskelig tiltro virke både overflødiggørende og
fremmende for CSR i Danmark. Man kan på den ene side argumentere for, at CSR-politikker
ikke er nødvendige, da vi har en ofte implicit konsensus om, at alle er lige og skal behandles
ordentligt, men på den anden side kan denne egalitetsfølelse netop sætte Danmark på
verdenskortet inden for social ansvarlighed. Hvis man udover de nævnte kulturelle træk blandt
andet har in mente, at de danske virksomheder typisk er mindre end deres internationale
konkurrenter, tyder meget på, at Danmark kan blive forgangsland for CSR. Idet CSR-begrebet
er yderst komplekst og synes i konstant forandring, vil det være af afgørende betydning, at
danske virksomheder kan opfange signaler i samfundet og bevare en tæt kontakt til deres
stakeholdere. I den forstand vil virksomheder herhjemme kunne drage fordel af den danske
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konsensuskultur og det flade hierarki samt en moden miljøbevidsthed. Et andet fremmende
forhold, der imidlertid ikke tillægges nogen særlig betydning i litteraturen, er danskernes
fremmedkulturelle sensitivitet, hvor Arla-eksemplet eller hele Muhammed-krisen dog ikke er den
bedste illustration heraf. Danmark har qua sin ringe størrelse under alle omstændigheder en
naturlig orientering mod resten af verden, der kan vise sig at være en vigtig fordel i den
internationale tilgang til CSR, som næste afsnit handler om.

5.4 Den internationale skole
Betoningen af det internationale i denne skole betyder to ting. Dels forstås det sociale ansvar i
denne optik ofte som forhold, der transcenderer nationale grænser og derved bliver
internationale, og dels er opfattelsen af CSR international i den forstand, at det er den mest
almindelige opfattelse af CSR i den samlede, internationale litteratur. I denne skole betragtes
CSR som virksomhedens frivillige arbejde med at integrere sociale og miljømæssige forhold i
den daglige drift, hvilket også kan gå under betegnelsen ’den tredobbelte bundlinje’ (Neergaard
2006: 22).
Det er i denne skole, vi ser de fleste af de tendenser, der tegner til at gøre CSR til andet og
mere end en managementtrend. Som det fremgik af afsnit 3.1.1, har solidaritetsbegrebet været
under stor forandring, hvorfor vi nu i højere grad end tidligere er solidariske med folk i fjerne
lande, som vi aldrig har mødt. Samtidig er nationale regeringers reguleringsmuligheder i mange
tilfælde sat ud af spil, uden at en overnational instans er trådt i stedet for. Således kan socialt
ansvar i dette perspektiv også være en mulighed for at adressere internationale problemstillinger, idet globale aktiviteter kræver globale løsninger. I den internationale tilgang til CSR
synes langt de fleste virksomheder dog at se trusler frem for muligheder. Børnearbejde,
diskriminering, miljøkatastrofer og mange andre risici kan mobilisere den politiske forbruger,
medierne, NGO’er etc. og dermed true virksomhedens indtjening. Det er i dette lys, at både
issues management og supply chain management tjener som ét af de vigtigste værktøjer for
virksomheder, der er optaget af de internationale problemstillinger omkring socialt ansvar.

5.5 Den dialogbaserede skole
Stakeholder management er den centrale teori bag den dialogbaserede skole, der godt kunne
være et suffiks til den internationale skole men langt fra behøver at være det. Det afgørende
element i nærværende skole er en fortløbende dialog med virksomhedens stakeholdere, hvor
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selve processen er af vital karakter. Sociale og miljømæssige problemer løses bedst i
samarbejde med virksomhedens stakeholdere. Derfor er tillidsopbyggende relationer med
omverdenen og kommunikation af CSR-aktiviteterne vigtige for at stakeholderne kan forholde
sig til virksomhedens standpunkter (ibid.). Samtidig kan social ansvarlighed ikke omsættes i
finitte termer så som ’hvor meget godt skal vi gøre’? Målet er snarere at skabe en dialog, som
både virksomheden og samfundet kan drage nytte af (Morsing & Beckmann 2006: 116). I dette
perspektiv kan dialogen også ses som virksomhedens ’licence to operate’, hvor virksomheden
legitimerer sine handlinger og ikke-handlinger for bedre at kunne fremstå som en troværdig
medspiller i samfundsudviklingen (jf. afsnit 2.2.1). Af samme grund kunne man forestille sig, at
virksomheder med denne tilgang til social ansvarlighed vil betragte CSR som en naturlig
forlængelse af PR-arbejdet, der netop bygger på en lignende, inddragende interessentforståelse. Det forhold kunne imidlertid også udgøre en fare for, at virksomheden mister fokus
og ikke formår at skelne mellem social ansvarlighed og almindelig stakeholder management.
Om end det ikke indgår i den gængse stakeholderlitteratur, kunne man pege på risici som
sociale konstruktioner (jf. afsnit 3.1.3) som et forhold, der har betydning for den dialogbaserede
tilgang til CSR. Det er langt fra givet, at virksomheden og dens interessenter har samme
opfattelse af eksempelvis de produktionsmæssige omkostninger, eller om en opfindelse er godt
eller skidt for samfundet. Er genmanipulerede fødevarer således en trussel mod bæredygtig
økologi eller en fantastisk mulighed for at komme hungersnøden i Afrika til livs? Denne
problemstilling bliver næppe nemmere på fremmede markeder, hvorfor den dialogbaserede
skole fint ville kunne supplere den internationale skole.
Som en fremherskende opfattelse af, hvordan social ansvarlighed bedst varetages i
virksomheder, vinder den dialogbaserede skole indpas på grund af sin evne til at
operationalisere og kompleksitetsreducere. Herhjemme er anerkendte forskere som Morsing &
Beckmann (2006) blandt stakeholderteoriens fortalere. Dog repræsenterer denne tilgang også
en væsentlig pressionsfare, der kun omtales sporadisk i litteraturen. Faren består i, at
virksomheden tækkes interessenter, hvis krav hverken er legitime eller udtryk for en generel
holdning (jf. afsnit 4.1.1).

5.6 Den etiske skole
Den dogmatiske skoles modsætning er den etiske skole, der bifalder CSR alene af den grund,
at det er det rigtige at gøre. Social ansvarlighed er ganske enkelt et spørgsmål om etik. Om
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rigtigt og forkert, fair og unfair (Neergaard 2006a: 23). En sådan opfattelse af CSR ligner i sin
mest rendyrkede form den socialisme, som liberale økonomer opponerer imod. En etisk
opfattelse af socialt ansvar kendes også under termen ’a better way’ (Beckmann et al. 2006:
21), hvor logiske argumenter i det store og hele er overflødige, idet CSR ses som en bedre og
mere korrekt måde at drive virksomhed på. En slags ’det manglede da bare’ på dansk. I
forlængelse heraf har en etisk drejning indtruffet i mange ledelser, som især manifesterer sig
hos karismatiske topledere, der sætter personlig prestige på spil i deres kamp for etisk
forretningsførelse,
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god

selskabsledelse (jf. afsnit 2.2). Her kunne nævnes Christian Stadil, Mads Øvlisen, Asger
Aamund, Niels Due Jensen, John Lundsgaard, Jørgen Mads Clausen og andre. Selvom etik
synes mere udtalt nu end for år tilbage, så må det nødvendigvis påpeges, at en række
erhvervsledere har praktiseret etisk ansvarlighed længe før termen CSR brød igennem.
Selvom argumenter ofte er overflødige, så harmonerer den etiske opfattelse af CSR fint med et
nyt medarbejderkrav til virksomhederne (jf. afsnit 2.1.1). Den moderne vidensmedarbejder, der
blev omtalt som creative man, vil skabe mening i sin tilværelse og sætter ofte lighedstegn
mellem arbejdsliv og privatliv, hvorfor etiske virksomheder har et fortrin i jagten på talent. Man
kunne med en vis ret spørge, om ikke den belejligede harmoni mellem topleder-etik og
medarbejderkrav netop kan tilskrives det forhold, at toplederne på mange måder minder om
den moderne medarbejder? Toplederne har længe før den moderne medarbejder haft mulighed
for at sætte en etisk dagsorden, ligesom arbejde og privatliv og tilhørende værdier typisk er
smeltet sammen for toplederen, hvilket først i de senere år er blevet et udbredt fænomen blandt
’almindelige’ medarbejdere. Med det flade hierarki og tilsvarende uddelegering af ansvar kunne
man argumentere for, at mange moderne medarbejdere på sin vis er blevet topleder i sit eget
arbejdsliv. Denne spændende ensretning vil dog ikke blive uddybet yderligere.
Til trods for en stigende ikonisering af virksomhedens øverste har den etiske skole inden for
CSR ikke været genstand for megen teoridannelse, da etikken i denne sammenhæng oftest
opleves som en praktisk og personlig forståelse af socialt ansvar, der typisk ekspliciteres i
pressens portrættering af topledere.

5.7 Den differentierende skole
Den sidste af de såkaldte skoler inden for virksomhedens sociale ansvar er specialets tilføjelse
og ikke en forskningsmæssigt velunderbygget opfattelse af CSR. Tilføjelsen er et resultat af ny
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tilgang til begrebet, der spirer blandt praktikere, som i CSR ser endnu et parameter for
differentiering i forhold til de nærmeste konkurrenter. Denne opfattelse er meget lig Porters
strategisk CSR eller Ellis’ corporate social innovation, der blev beskrevet i afsnit 4.5.
En række af de udviklingstendenser, specialet så vidt har diskuteret, kan ligeledes tjene som
argument for, at CSR med fordel kan betragtes som et middel til at skabe en skarpere profil
over for stakeholderne. Som ovenstående afsnit beskrev, så kan en god CSR-politik være med
til at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere. I forhold til forbrugeren godtgjorde afsnit
3.2.3, at ’buykot’, altså tilvalg af varer, vinder frem som den dominerende måde at tilkendegive
politisk forbrug på, hvorfor der er god mening i, at virksomhederne ser den politiske forbruger
som en markedsmulighed frem for en trussel. Således bliver etiske, sociale og miljømæssige
holdninger og handlinger i markedet et oplagt differentieringsparameter. Samtidig har mange
topledere tiltro til, at CSR kan bidrage til et godt brand, der i sig selv er et væsentligt
differentieringsparameter (jf. afsnit 4.2). Som en sidste karakteristika kan der peges på
investorerne, som er begyndt at anskue kompetencer i forhold til CSR som en indikator for
reelle ledelseskompetencer. Hvis virksomheden er god til at lede efter CSR-principper, vil det
ofte være et tegn på, at virksomheden dygtigt kan manøvrere i en kompleks, global verden (jf.
afsnit 2.3.1). Således repræsenterer den differentierende skole et win-win syn på socialt ansvar,
hvor virksomheden opnår unikke markedsmuligheder og forretningskoncepter, der i et eller
andet omfang også tjener samfundet og stakeholderne.

5.8 Sammenfatning
Skoler eller særlige opfattelser af CSR var udgangspunktet for dette kapitel, hvor den
dogmatiske skole indledte kapitlet. Teoretikere og praktikere inden for denne opfattelse af social
ansvarlighed opponerer mod CSR-begrebet, som de finder irrationelt og uden dokumenterbar
effekt. Formålet med forretninger er her udelukkende at gøre forretning og ikke at være
filantroper for andres regning og da slet ikke at drive politisk virksomhed.
I den filantropiske skole anses CSR som velgørenhed, og det er denne tradition, der rækker
længst tilbage i historien i særligt Nordamerika, men samtidig er det også en form for social
ansvarlighed, der måske vil ophøre med at blive betragtet som en CSR-disciplin. Faktum er, at
der vies mindre og mindre opmærksomhed til filantropi i litteraturen inden for social
ansvarlighed.
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arbejdsmarked. Derfor forstås den danske skole som sådan, selvom hjemlige forskere ser CSR
som andet og mere. Om CSR i en dansk kontekst altid vil handle om et rummeligt
arbejdsmarked er usikkert, for som afsnittet viste, så har vi en mulighed for at danne
præcedens og gå foran i udviklingen af social ansvarlighed med vores kulturelle sensibilitet,
miljøbevidsthed og konsensus-orientering.
Den internationale skole er den mest udbredte opfattelse af CSR, hvor fokus primært er på
globale produktionsforhold. Derfor er det inden for denne skole, at CSR ofte er et hyperkomplekst spørgsmål med mange svært forenelige interesser på spil.
I dialogskolen, som er præget af stakeholderinspirerede teoretikere, handler CSR i høj grad om
processuelt at søge dialogen med virksomhedens mange stakeholdere for bedre at kunne
navigere i et felt af særinteresser i sociale, miljømæssige og etiske problemstillinger.
Den etiske skole er ikke lige så velkonsolideret teoretisk som ovenstående skole, da den etiske
drejning i virksomhedsledelse typisk er et eksempel på social ansvarlighed anvendt i praksis,
der i et vist omfang bæres frem af samfundsengagerede topledere. Det appellerer til den
moderne vidensmedarbejder, for hvem personlige og professionelle værdier helst skal
harmonere.
Afslutningsvis blev den differentieret skole beskrevet som et udtryk for en tendens til at se CSR
som en metode til differentiering inden for både forretningskoncepter og social ansvarlighed i
sig selv, hvor strategisk CSR kan blive unik og skabe særlig værdi for virksomheden og
samfundet.
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6 Fremtidsscenarier for CSR
På baggrund af de foregående teoretiske kapitler skal nærværende kapitel forløse specialet og
komme frem til en vurdering af, hvad der synes at blive fremtidsscenariet for social ansvarlighed
og hvorfor. Bliver CSR en boble med et begrænset antal tilhængere, vinder begrebet
udbredelse på grund af tvang og ikke så meget på grund af lyst, eller kommer der et
paradigmeskift, hvor CSR opnår bedre og bredere forståelse i virksomhederne?
For at komme med en kvalificeret vurdering, der sker med afsæt i en kompleks, teoretisk
udredelse, vil diskussionen af CSR finde sted i et systemteoretisk perspektiv. Hvad det er, der
gør systemteorien repræsenteret ved Niklas Luhmann særlig anvendelig i denne sammenhæng, vil næste afsnit handle om. Herefter følger en systemisk analyse af tre fremherskende
CSR-opfattelser (afsnit 6.2), inden fremtidsscenariet for social ansvarlighed og årsagerne hertil
vurderes i afsnit 6.3.

6.1 Luhmanns systemteori
Den tyske sociolog Niklas Luhmann, der oprindeligt var uddannet jurist, var én af de mest
kreative og produktive sociologer i nyere tid med en imponerende samling af bøger og artikler i
sit navn. Hovedværket fra 1984, Soziale Systeme, repræsenterer Luhmanns nye samfundsteori
om funktionelt differentierede systemer (Hagen 2005: 396).
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abstraktionsniveau, hvor man bliver nødt til at stole på sin egen dømmekraft (Luhmann 2000:
34). Samtidig er teorisproget kompliceret, hvilket dog har en positiv verfremdungseffekt, idet en
indledende ikke-forståen gør, at teorien forstås mere dybtgående efterfølgende (Schuldt 2006:
17). Dog vil kapitlet være underlagt en anvendelsesorienteret tilgang til systemteorien, hvor
relevante dele af teorien løbende kobles til diskussionen om social ansvarlighed for bedre at
afkode og forstå CSR.
Systemteorien eller dele heraf anvendes af en række anerkendte forskere14, og forklaringskraften i Luhmanns samfundsteori opfattes af mange som den helt store styrke. I den optik er
den empirisk åbne systemteori aldeles velegnet til at imødekomme samfundets kompleksitet
14

Eksempelvis Åkerstrøm Andersen, Thyssen og Qvortrup (Hagen 2005: 410).
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(Åkerstrøm Andersen 2006: 22). Givet problemformuleringen vil fokus i dette speciale dog være
at afkode et systems iboende udviklingspotentiale. Selvom Luhmann egentlig ikke brød sig om
begrebet postmodernitet, kaldes systemteorien med sit fravær af eviggyldige sandheder
alligevel for et paradeeksempel på postmoderne tænkning (Schuldt 2006: 68). Dette tjener som
yderligere rygdækning for valget af en teori, der med fordel kan kompleksitetsreducere CSR,
som netop i sig selv er underlagt en række postmodernistiske samfundsændringer (jf. afsnit
3.1). Systemteorien ses mere nøjagtigt som en slags operativ konstruktivisme, hvor
virkeligheden forstået som kommunikation er et resultat af iagttagelsesevnen. Men alt er ikke
relativt og blot en konstruktion, som man kunne fristes til at tro, for de sociale systemer er trods
alt reelle systemer, og meget af Luhmanns tankegods stammer fra biologiens verden (op.cit.:
67). Således anfægtes den virkelige verden ikke, men fokus er på konstruerede opfattelser af
virkeligheden.
For at kunne forstå virksomhedens sociale ansvar i et systemteoretisk perspektiv må vi have et
grundlæggende kendskab til teoriens vigtigste begreber. Helt overordnet betragter Luhmann det
moderne samfund som et funktionelt differentieret system, der består af en lang række
delsystemer så som økonomi, politik, videnskab, uddannelse, religion, familie etc. Hvert af disse
mindre systemer, eller sociale systemer om man vil, udfylder en bestemt funktion i samfundet,
hvor eksempelvis videnskaben som sin vigtigste funktion producerer ny viden. Denne
funktionelle differentiering gør, at hvert system agerer uafhængigt af de andre systemer og
således er autonomt. Det bevirker endvidere, at ét system ikke kan regulere eller kontrollere et
andet system, hvilket har som følgeeffekt, at systemerne ikke udgør et hierarki, idet alle
funktioner er vigtige. Således kan man betragte samfundet som acentrisk uden top eller bund
og uden et samlende og dominerende perspektiv (Hagen 2005: 395-397).
Ontologisk set er Luhmanns systemteori hverken optaget af handlinger eller mennesker.
Genstandsfeltet er derimod kommunikation (og relationer), der betragtes som den mindste
enhed i et system (op.cit.: 398). Af samme grund bruges systemteorien ofte også som en
kommunikationsteori. Det er denne kommunikation, der skaber et selvreferentielt mønster, hvor
kommunikation tilslutter sig kommunikation og derved skaber yderligere kommunikation i et
system (Schuldt 2006: 33). Med inspiration fra biologerne Maturana og Varela kalder Luhmann
en sådan selvomsluttende kommunikation for autopoesis. Ordet betyder selvskabelse, og
autopoesiske systemer er lukkede systemer, der så at sige skaber sig selv, hvorved intet fra
omverdenen slipper ind. For at systemet kan reproducere sig selv og trække sin grænse mod
omverdenen, må det forholde sig til samme omverden og skelne mellem, hvad der er systemet,
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og hvad der er omverdenen (Hagen 2005: 402-403). Fordi systemerne er lukkede, er de også
åbne, hvilket umiddelbart lyder paradoksalt. Forklaringen er, at systemerne evolutionært
udvikler en vis følsomhed over for andre systemer, hvorved der opstår strukturelle koblinger
mellem systemerne (op.cit.: 398). Eksempelvis er politik og økonomi koblet gennem skatter og
afgifter. Samtidig bestemmer systemerne så at sige selv, hvilke andre systemer de gennem
kommunikation kan kobles til (Schuldt 2006: 46).
De strukturelle koblinger øger principielt omverdenskompleksiteten, da der ikke er grænser for,
hvor mange systemer et enkelt system kan kobles til. I forhold til systemet er omverdenen
aldeles kompleks. Ikke forstået som indviklet men forstået som uoverskuelig. For at
imødekomme en sådan problematik udelukker systemet de fleste koblinger og danner samtidig
en række processer og strukturer. Alt sammen for at reducere kompleksiteten og begrænse
antallet af tilslutningsmuligheder. Dog er der det forhold, at enhver ændring af et system også
er en ændring af andre systemers omverden. En hvilken som helst kompleksitetstilvækst på et
sted vil altså øge omverdenskompleksiteten for alle andre systemer (Luhmann 2000: 220). En
vigtig pointe her er, at jo mere komplekst et system er, jo nemmere har det ved at reagere på
forandring, fordi det dermed har flere reaktionsmuligheder. Således kan systemet fortsat bestå
på dynamisk og emergent vis (Schuldt 2006: 31-35).
Disse forandringer kan betragtes som forstyrrelser (interventioner), som systemet enten kan
afslå, anerkende men fornægte, eller som en tredje mulighed kan systemet tilslutte sig
forstyrrelserne og acceptere forandringen i omverdenen (Fuglsang 2005: 136). Et eksempel
herpå kunne være et nyfødt barn, der i sandhed forstyrrer systemet ’parforhold’. Et anvendt,
virksomhedsrelateret eksempel kunne være den systemiske coaching15, hvor coachen arbejder
med bevidste forstyrrelser af den coachedes perspektiver og synspunkter for at skabe udvikling.
Med en fysioterapeutisk metafor kan man sige, at forstyrrelserne her er ligesom de fysiske tryk
på kroppen, der enten er for vage, til at de har nogen betydning, for voldsomme til at kroppen
kan tage imod, eller præcis så tilpas at der opnås en ændring i kroppens tilstand.

6.2 CSR i et systemteoretisk perspektiv
For at komme til en vurdering af de mulige fremtidsscenarier vil dette afsnit applicere
systemteorien og med den analysere udvalgte argumenter, standpunkter og udviklingstræk i
CSR-debatten.
15

Praktiseret af blandt andet ATTRACTOR A/S (www.attractor.dk).
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Bedømt på specialets teoretiske kapitler og i særdeleshed kapitlet om CSR-skoler synes der at
være tre overordnede opfattelser af samfundsansvar, som vi her kunne kalde for CSRsystemer:

•

Den liberale afvisning: CSR kompromitterer virksomhedens indtjening

•

Den bundlinjefikserede: Det koster at lade være / der er penge i samfundsansvar

•

Den imødekommende: Samfundsansvar skal tages alvorligt – det er etisk korrekt

For at forstå den liberale afvisning som CSR-system må man studere de strukturelle koblinger
mellem systemet og dets omverden. Der synes nemlig at være forbavsende få. Systemet
anerkender ikke den samfundsudvikling, der gør, at økonomi og politik på mange måder griber
ind i hinanden i en hidtil uset grad. Dermed underkendes den vel nok vigtigste baggrund for
social ansvarlighed. I stedet forsøger systemet med kontrol og processer at skabe
overskuelighed og forventelighed. I en ’business of business is business’-optik er regnskaber,
afrapporteringer, nøgletal, scorecards, exellence-modeller, aktieoptionskontrakter, salgstal, osv.
virksomhedernes vigtigste pejlemærker. Virksomheden agerer uafhængigt af sin omverden i
jagten på profit. CSR anses for at være irrationelt og uden dokumenterbar effekt. Og man kan
næsten høre mantraet for sig: ’Hvad der ikke kan måles, kan ikke ledes’. Det betyder, at CSR
ikke kan passe ind i eller forenes med den måde, systemet traditionelt reagerer på. Systemet
genskaber sig selv ved at reagere med mere af det samme så at sige. Men jo færre koblinger et
system har til omverdenen, jo vanskeligere har det ved at forandre sig. I en systemisk læsning
af den liberale afvisning er der ingen moraliserende dom over systemet i forhold til det
manglende CSR-engagement. Systemet er simpelthen ude af stand til at håndtere
interventionerne, og CSR opleves derfor som en så voldsom forstyrrelse, at systemet ikke kan
reagere på det, forandre sig og nærme sig et samfundsansvar. Af samme grund afvises social
ansvarlighed.
Den bundlinjefikserede opfattelse af CSR er i et systemisk perspektiv udtryk for et system, der
stadig med stærke koblinger til det økonomiske system har knyttet an til CSR. Som beskrevet
er rationalet en økonomisk cost/benefit udregning. Dog gør de strukturelle koblinger til andre
systemer omverdensopfattelsen mere kompleks end i ovenstående system, men det er netop
heri, det bundlinjefikserede system henter sin fortsatte beståen og udvikling. Det skal forstås på
den måde, at der i en bundlinjefikseret optik er en stor omverdensfølsomhed i form af for
eksempel markedsmuligheder og forhindringer, der har betydning for systemet. Flere
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strukturelle koblinger og en højere grad af følsomhed over for andre systemer og dermed en
potentiel systemisk dynamik er altså på spil her.
Det tredje og sidste CSR-system blev betegnet den imødekommende opfattelse. Social
ansvarlighed hilses velkommen fra mange forskellige sider blandt andet regeringer og
internationale organisationer, og i dette system samles kommunikation, der møder tilslutning fra
andre systemer så som det økonomiske, det politiske og det samfundsmæssige. Det
imødekommende system bliver på den måde umådelig komplekst, hvilket netop er
forudsætningen for fortsat forandring. Det er specialets opfattelse, at udviklingen i CSR om
noget må komme fra det imødekommende system på grund af dets store forandringskapacitet.
Dette system vil bedre end de ovennævnte kunne fange udviklingstendenser inden for CSR og
også relaterede emner, der på den ene eller anden måde kunne have indflydelse på
virksomhedernes sociale ansvar.

6.3 Fremtidsscenarier for CSR
Før en egentlig diskussion og vurdering af fremtidsscenariet for CSR bør det være på sin plads
at dvæle et øjeblik ved spørgsmålet om, hvor CSR befinder sig nu og her i forhold til de i
indledningen skitserede scenarier. På baggrund af den gennemgåede litteratur synes begrebet
at befinde sig midt mellem boblen og tvangen. Altså mellem at et fåtal af virksomheder
bekræfter hinanden i, at CSR er det rigtige, og så at en større gruppe af virksomheder arbejder
med CSR på grund af eksternt pres om at tage et samfundsansvar. Om end CSR-debatten fra
tid til anden synes allestedsnærværende, er det ofte de samme pionérvirksomheder, der
fremhæves, og langt fra alle, der arbejder med CSR, synes at have fået ansvarligheden under
huden. Størstedelen af de CSR-aktive virksomheder er samfundsansvarlige som resultat af et
eksternt pres. Det er ikke blot tilfældet for de mange danske underleverandører, men også for
store internationale frontløbere på området. Således konkluderer Mandag Morgen, at CSRparatheden blandt verdens mest bæredygtige virksomheder er størst i brancher, hvor også
driftsrisikoen er størst (MM Elite 2006: 3). Nok siger forandringslitteraturen, at ægte forandring
kommer ved at skabe en brændende platform 16, men det er immervæk påfaldende, at der skulle
en udbrændt platform til, før verdens nu mest bæredygtige virksomhed, Shell, begyndte at tage
samfundsansvaret alvorligt17. Der kunne altså ligge en implicit cost/benefit-tankegang til grund

16

Se eksempelvis Napier et al. (1997: 55).
Af andre virksomheder i CSR-toppen, der tidligere har haft problemer kan blandt andet nævnes Nike, Nestlé og
Bayer (MM Elite 2006).
17
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for megen CSR, hvor virksomhederne først følger trop, når omkostningerne ved at lade være
bliver for store.
Men hvad er så fremtidsudsigterne for virksomhedernes sociale ansvar? En række forhold, som
vil blive uddybet herunder, taler for, at der inden for en årrække vil ske et reelt paradigmeskift
inden for corporate social responsibility, samtidig med at en lang række virksomheder stadig vil
føle sig tvunget med til CSR. Derved vil CSR have bevæget sig fra en blanding af boble og
tvang til en simultan konstruktion af tvang og et nyt paradigme.

6.3.1 Tvangs-scenariet
Når mange virksomheder stadig vil føle sig tvunget til social ansvarlighed skyldes det et pres fra
mindst fire kanter. For det første vil regeringer og internationale organisationer lægge pres på
virksomhederne for at råde bod på deres egen manglende evne til at regulere verdenshandlen
med det fælles bedste for øje. For det andet vil en voksende skare af politiske og moderne
forbrugere presse på for, at varerne bliver produceret på en ansvarlig og bæredygtig facon, og
at dette kan dokumenteres ved gennemsigtighed i produktions- og distributionsleddet. For det
tredje vil virksomhederne som et resultat heraf presse hinanden til at forpligte sig på en række
codes of conduct eller lignende, der skal sikre ordentlige produktionsforhold og ens
konkurrencevilkår ikke mindst. For det fjerde vil endnu en følgevirkning være, at
virksomhederne måske sammen med de internationale organisationer udarbejder en lang
række retningslinjer og standarder, fordi de vil være sikre på at opfylde de mange krav korrekt.
Derved vil det fjerde pres komme fra en mængde selvskabte direktiver og regler, der vil skabe
en form for autopoesis, hvor yderligere kontrol kontrollerer kontrollen.
Mange virksomheder vil i denne optik have et godt blik for de forhold, der påvirker deres CSRaktiviteter, og således vil de strukturelle koblinger sørge for en vis form for udvikling.
Eksempelvis vil der måske opstå nye afarter af CSR, der vil blive forfinet med et selvstændigt
tanke- og teorisæt. Et bud herfra vil være på miljø- og bæredygtighedsområdet, der har fået så
stor opmærksomhed18, at det på længere sigt vil afføde en helt ny managementtrend. Systemet
kan på grund af kompleksiteten imidlertid have svært ved at få klart øje på, hvad der er
systemet, og hvad der er omverdenen. For at relatere denne betragtning svarer det til den
problematik, specialet løbende har påpeget; hvad er CSR, og hvad er ikke CSR? For at alt ikke
bliver relativt og for derved ikke at udvande konceptet, peger både kritiske NGO’er,
18

Fundamentalt er her amerikanernes nyvundne miljøbevidsthed, hvor eksempelvis verdens måske mægtigste
virksomhed, Walmart, vil producere 0 % affald og være 100 % selvforsynende med vedvarende energi (Friis 2007b).
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samhandelsorganisationer og virksomheder ofte på behovet for fælles standarder, hvis CSR
skal udvikle sig19. I et systemisk perspektiv står og falder CSR-udviklingen her med graden af
standardisering, og der er i den forstand uoverensstemmelse mellem ordene ’fælles standarder’
og ’udvikling’. Hvis virksomhederne i stor stil kommer til at orientere sig mod paragraffer,
direktiver og så videre i stedet for mod den omverden, som direktiverne repræsenterer, så
falder granden af strukturelle koblinger. Det vil bevirke, at synet på CSR forstået som et
selvstændigt delsystem vil savne input fra omverdenen og derved slutte sig om sig selv og
genskabe sin egen logik. At skabe orden i hvad der typisk opleves som kaos, er fuldt forståeligt,
men problemet er, at standarder og direktiver vil frarøve system dets udviklingsmuligheder. Det
vil mere konkret sige, at virksomhederne træffer beslutninger om CSR på baggrund af og med
henvisning til direktiver og ikke på baggrund af den bedste løsning i en given situation. Der vil
derfor opstå en konstant kommunikation om standarder, hvorved social ansvarligheds
evolutionære perspektiv altså vil blive undermineret.
Hvis en så kraftig form for selvskabelse bliver en realitet, hvilket det ofte udtrykte
reguleringsbehov tyder på, vil et muligt fremtidsscenarium være, at CSR går fra tvang til helt at
ophøre med at eksistere som begreb for de virksomheder, der indledningsvis praktiserede CSR
som følge af at være presset til det. Baggrunden er, at de regler og direktiver, der stammer fra
CSR, på lang sigt bliver til en produktionsmæssig tjekliste, der indfries som noget helt naturligt,
hvorfor virksomhederne antageligt glemmer, hvad tjeklisten egentlig udsprang af.
Tvangs-scenariet

vil

i

stor

udstrækning

repræsentere

udviklingshistorien

for

det

bundlinjefikserede CSR-system. Det vil måske undre, at regeringer og internationale
organisationer blev nævnt i det imødekommende system men samtidig optræder som en
væsentlig gruppe af spillere i tvangs-scenariet. Baggrunden er, at selvom regeringer og
organisationer er imødekommende over for CSR, så må deres primære ærinde netop formodes
at være at tilse udbredelsen af regler, direktiver og lignende for at kompensere for deres egen,
overnationale reguleringssvaghed. Da mange problemstillinger i tvangs-scenariet vedrører
internationale produktionsforhold, vil en typisk virksomhed i dette scenarium være en
international produktionsvirksomhed, som er optaget af eksempelvis supply chain og issues
management. Hvis ikke CSR ophører som begreb for disse virksomheder, vil det måske i
fremtiden blot blive synonym for produktionsmæssige codes of conduct.

19

Se eksempelvis Friis (2007a: 18).
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6.3.2 Paradigmeskift-scenariet
Et andet scenarium, som ventes at blive mere omsiggribende end tvangs-scenariet, er et
egentligt paradigmeskift inden for CSR. Det vil betyde, at social ansvarlighed vil blive opfattet
anderledes end i dag, og måden man taler om, forholder sig til eller forsker i CSR vil være i
opbrud. Paradigmeskiftet vil udspringe fra det imødekommende system inden for CSR, der med
stor omverdensforståelse og forandringskapacitet vil knytte an til nye systemer og måske
slække på koblingerne til andre. Et eksempel kunne være koblingerne til det økonomiske
system, der i et CSR-perspektiv vil komme til at miste valeur. Virksomheder og forskere vil ikke
længere være så forhippede på at finde en business-case, der endegyldigt beviser, at CSR kan
ses direkte på bundlinjen. Ligeledes vil jagten på at kvantificere CSR-bidraget til
omdømmeregnskabet og derigennem bundlinjen minimeres. Baggrunden er, at virksomheder i
spørgsmål om social ansvarlighed især vil være mere optaget af, hvad der giver mening for
virksomheden, frem for hvad der giver omsætning. Erhvervsmanden og ledelsestænkeren, Lars
Kolind, mener, at virksomheder i højere grad bør producere mening. Det betyder, at man bedre
kan få tilslutning til en sag, hvis den giver mening i organisationen (Kolind 2006: 51). Det kan
omsættes til CSR således, at den enkelte virksomhed selv må definere, hvad der giver mening
lokalt frem for at lade sig styre af andres mening. Tendensen gør sig eksempelvis også
gældende på individniveau, hvor familie, venner, normer osv. spiller en stadig mindre rolle for,
hvad den enkelte tillægger mening i tilværelsen.
Det mest opsigtsvækkende ved paradigmeskiftet, sådan som det udlægges i dette speciale, er
en markant intern drejning i social ansvarlighed. Udviklingen mod en intern, meningsgivende
ansvarlighed vil med al sandsynlighed gå langsomt og give anledning til en del hovedrysten
undervejs. Én af de store drivkræfter vil være den fortsatte sammensmeltning af privatliv og
arbejdsliv for navnlig den moderne vidensarbejder og en heraf affødt større etisk bevidsthed på
arbejdspladsen (jf. afsnit 2.1). Det vil umiddelbart betyde to ting: Medarbejderne vil i endnu
højere grad flokkes om etiske og bæredygtige virksomheder, og toplederne vil bruge deres
magt og indflydelse til at gøre social ansvarlighed til et personligt prestigeprojekt. Dermed vil
CSR komme til at handle om at tiltrække og fastholde de attraktive medarbejdere, samtidig med
at en ny form for ledelse ser dagens lys. Det sociale og etiske aspekt i CSR vil give næring til et
stigende fokus på menneskelig og social kapital, som mange virksomheder vil blive målt på og
bryste sig af. CSR vil derfor blive drevet af, hvad der giver mening for den enkelte virksomhed i
forhold til at udvikle en mere humanitær form for kapital og ikke så meget af, hvad der giver
mest økonomisk mening. En revolutionerende tanke i den forbindelse er, at morgendagens
ledere ikke overvejende vil blive rekrutteret blandt økonomer, jurister, ingeniører og lignende
men måske også blandt humanister og andre med gode sociale kompetencer. I forbindelse
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med den stadig mere omsiggribende oplevelsesøkonomi fremføres det eksempelvis, at ledelse i
denne økonomi med inspiration fra både psykologien og skuespilsteknikker må bestå af empati
og evnen til at mestre de emotionelle relationer til medarbejderne (Lund et al. 2005: 181-184).
En virksomhed vil altså måske i fremtiden lige så meget blive betragtet som et socialt system
som et økonomisk system.
Hvor social ansvarlighed set med danske øjne startede som det rummelige arbejdsmarked, vil
vi i fremtiden være vidne til en ny betydning af et rummeligt arbejdsmarked. Arbejdsløsheden er
anderledes lav i forhold til midthalvfemserne, hvor begrebet CSR opstod, og situationen ser ikke
ud til at ændre sig væsentligt i de næste mange år. Dermed er det ikke længere et spørgsmål
om at få svage grupper i arbejde men mere at holde stærke grupper i arbejde. Pointen set fra
denne forfatters stol er, at et udtalt fokus på arbejdstrivsel og tiltag i virksomhederne for at
bekæmpe stress, fedme eller rygning vil blive en del af en social ansvarlig profil. Yderligere vil
de folkevalgte og virksomhederne stå tættere sammen i det stigende behov for den
uddannelsesmæssige opkvalificering, der skal sikre dansk konkurrencekraft i private
virksomheder og sikre kvalitet i den offentlige sektor. Og som et sidste karakteristika i
nytolkningen af det rummelige arbejdsmarked kunne man forestille sig, at både samfundet og
virksomhederne i højere grad vil søge at skabe gode rammer for balancen mellem arbejdsliv og
familieliv.
Også i forhold til bæredygtighed og miljø vil man i mange virksomheder se en intern drejning.
Fokus vil i stigende grad også rette sig mod, hvad virksomheden konsumerer i stedet for kun,
hvad den producerer. Konsumption skal ikke blot forstås som strøm, papir, elektricitet osv. men
også fødevarer vil blive genstand for større opmærksomhed. Mange vidensvirksomheder har
frugtordninger, som uden videre ville kunne gøres økologiske. Og lad os tage endnu et
eksempel. Danmark er et af verdens førende kaffeforbrugende lande målt pr. indbygger.
Ganske megen af den kaffe må formodes at blive brygget i diverse tekøkkener rundt om i
virksomhederne. Hvis al den kaffe eksempelvis var Fair Trade-mærket, ville det have stor
betydning for kaffebønder i tredjeverdenslande. Det lyder måske næsten for banalt, men
ligesom forbrugerstoffet er vokset kraftigt frem i medierne (jf. afsnit 3.3), kunne man forestille
sig, at visse virksomheders arbejde med social ansvarlighed i fremtiden vil tage afsæt i det
nære og vedkommende, og i hvad den enkelte medarbejder kan gøre for at udvikle
virksomhedens sociale profil. Denne tendens vil i øvrigt være i forlængelse af en generel
udvikling, der i højere grad gør medarbejderen til agent i sit eget arbejdsliv. Endelig kunne man
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forestille sig, at virksomheder, der selv ejer deres bygninger, ville gøre sig til selvforsynende
enheder i visse henseender ved hjælp af eksempelvis solfangeranlæg.
Den type af virksomheder, der vil drive udviklingen af social ansvarlighed fremad, vil typisk
være vidensvirksomheder, der er opstået som et resultat af det moderne samfund eller i visse
tilfælde produktionsvirksomheder med en stærk gensidig afhængighed til lokalområdet.
Baggrunden er, at de vil være manøvredygtige og betragte sig selv som åbne systemer, hvis
fortsatte udvikling hviler på det omkringliggende samfunds udvikling. Det imødekommende
system, der som nævnt vil skabe den mest omsiggribende forandring inden for social
ansvarlighed, vil i vid udstrækning være lig den etiske skole (jf. afsnit 5.6).

6.4 Sammenfatning
Specialets sidste teorikapitel præsenterede indledningsvis systemteorien, som blev valgt for sin
evne til at reducere kompleksiteten i CSR. Luhmann ser samfundet som et funktionelt
differentieret system med en lang række ikke-hierarkiske delsystemer, som hver især opfylder
en (eller flere) funktioner. Systemerne er i udgangspunktet lukkede men kobler sig i større eller
mindre grad til andre systemer, og antallet af koblinger bestemmer den systeminterne dynamik
og kompleksitet.
Herefter diskuteredes tre opfattelser af CSR og deres mulighed for udvikling. I den liberale
afvisning er social ansvarlighed ikke forenelig med systemets normale reaktionsmønstre, og
med de få koblinger til andre systemer er dette system ikke i stand til at håndtere den
forandring, CSR repræsenterer. For det bundlinjefikserede system gælder, at CSR mødes med
en cost/benefit-tankegang, som indikerer en relativt bred horisont med flere koblinger til andre
systemer. Det giver flere handlemuligheder og øget chance for CSR-udvikling inden for denne
optik. Det imødekommende system blev vurderet til at skabe gunstige udviklingsmuligheder for
social ansvarlighed, fordi systemet besidder en høj egenkompleksitet, der er væsentlig for en
egentlig forandring.
Det blev vurderet, at CSR på baggrund af en systemisk analyse vil gå fra at være en blanding
af boblen og tvangen til at være både tvang og paradigmeskift.
I tvangs-scenariet vil virksomhederne blive presset til CSR fra flere kanter. Nye trends vil måske
skyde frem inden for visse grene af social ansvarlighed, men mest af alt vil den stigende
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ensretning og uniformisering resultere i manglende udvikling inden for social ansvarlighed. Det
vil i bedste fald betyde status quo men nok snarere en udvanding eller afvikling af begrebet på
længere sigt.
I paradigmeskift-scenariet vil CSR i overvejende grad blive styret af mening og ikke af
regulativer. Samtidig vil der ske en intern drejning som den væsentligste konsekvens, hvilket
eksempelvis vil betyde større opmærksomhed mod skabelsen af gode arbejdsbetingelser, mere
fokus på humanistisk ledelse og øget villighed til at bidrage til bæredygtighed på individniveau.
Så vidt social ansvarlighed i et systemisk perspektiv. Næste kapitel er specialets sidste og vil
samle op på samtlige kapitler og komme til en overordnet konklusion, og endelig vil en række
perspektiver på CSR runde specialet af.

76

7 Konklusion
På grund af en interesse vakt under mit praktikophold i TDC’s afdeling for samfundskommunikation har det været dette speciales ambition at finde ud af, hvad der synes at være
fremtidsscenariet for corporate social responsibility og hvorfor. I dette sidste kapitel samles
trådene for at nå til en konklusion på den gennemgåede teori, den overordnede problemformulering og på de tilhørende underspørgsmål.
For at nå til en dybere forståelse af CSR og for at samle de mange betragtninger om begrebet
diskuterede kapitel 2 og 3 med inspiration fra stakeholderteorien en række udviklingstendenser
og faktorer i forhold til virksomhedens interne og eksterne miljø, der influerer på CSR. Nærmere
bestemt blev det indledningsvist i kapitel 2 om de virksomhedsinterne faktorer godtgjort, at hvad
der herhjemme startede med Socialministeriets fokus på udsatte medarbejdergrupper, har
udviklet sig til, at sigtet med CSR i et medarbejderperspektiv er at tiltrække og fastholde den
moderne medarbejder, creative man. Både for den moderne medarbejder og dem, der er på
tærsklen til at blive det, de studerende, gælder, at det etiske aspekt i arbejdslivet er af stigende
vigtighed, hvorfor etisk ansvarlige virksomheder foretrækkes frem for uetiske. I forhold til
virksomhedens ledelse viste det sig, at den øverste ledelse i virksomheder, der praktiserer
CSR, typisk handler ud fra to opfattelser af, hvordan social ansvarlighed retfærdiggøres: Den
ene kaldes for ’licence to operate’ og hjælper til at give legitimation og mandat til
virksomhedens gøren og laden, mens den anden med toplederen som bannerfører ser social
ansvarlighed som en selvfølgelig, etisk udvikling, som virksomheden naturligvis bifalder.
Endelig kom det frem, at et stigende antal investorer anser evner inden for ledelse af CSR som
et udtryk for generelle ledelseskompetencer, mens investorer, der har samlet sig i kapitalfonde,
truer med at sætte udviklingen af CSR tilbage på grund af en yderst tillukket informationspolitik.
Formålet med kapitel 3 var at diskutere en lang række faktorer i virksomhedens eksterne miljø
og hvilken betydning, disse faktorer har for CSR. Blandt disse faktorer er den postmoderne
samfundsform, hvis måske væsentligste karakteristika er, at den vestlige verdens utallige
fremskridt ikke kun betragtes som et gode men også som et onde. Dermed ses en miljømæssig
modbølge, som handler om at bevare jordens ressourcer frem for at bruge dem. De store
ideologier og klassiske samfundsskel er ophørt, og individet er blevet det naturlige centrum i
samfundslivet. Alligevel bliver vi i hidtil uhørt grad påvirket af internationale aktører på grund af
globaliseringen, og de multinationale selskaber er blandt de mest magtfulde instanser i verden.
I forlængelse af globaliseringen tegner sig konturerne af et risikosamfund, som indvirker på
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CSR. For virksomhederne gælder nemlig, at der er en konstant risiko for, at produktionsfejl,
fabrikskatastrofer og andet kan skade forretningen.
I den politiske verden er der sket en politisering af det private og en privatisering af det politiske,
og skellet mellem økonomi og politik undermineres på flere områder. Blandt andet er den
politiske forbruger opstået som fænomen, der menes at vinde stigende udbredelse. Hermed
manifesterer forbrugerne deres politiske holdning, hvorved det bliver vanskeligt at opretholde
troen på, at vi kun forbruger for egen vinding og nyttes skyld. Det blev konkluderet, at medierne
spiller en dobbeltrolle i udviklingen af CSR. Dels er det blandt andet frygten for at blive hængt
ud i medierne, der gør, at mange virksomheder har lavet en CSR-politik, og dels er flere især
mindre virksomheder bange for at blive fanget i en mediefælde, hvilket afholder dem fra at
kommunikere om deres sociale ansvar. NGO’erne har en rolle ikke ulig mediernes, men for
visse internationale NGO’er gælder, at de bevæger sig fra rollen som vagthund til at være en
egentlig samarbejdspartner for globale virksomheder. Kapitlet blev rundet af med en kort
diskussion af CSR i leverandørkæden, som har fordret en aktiv stillingtagen til socialt ansvar i
mange produktionsvirksomheder og dermed udbredt CSR. Ikke kun virksomhedernes krav til
hinanden men også pres fra eksempelvis medier og NGO’er menes at være årsag til
udbredelsen af CSR i leverandørkæden.
Specialets kapitel 4 havde til formål at diskutere fem teoretiske retninger, som har influeret på
CSR, og som i større eller mindre grad vil påvirke arbejdet med social ansvarlighed fremover.
Det drejer sig om stakeholder management, PR, issues management, cause-related marketing
og strategi og ledelse. Den teoretiske retning, der har haft størst betydning for CSR, er
stakeholder management på grund af evnen til at sætte ansigt på ordet ’social’ i CSR. Altså
bruges stakeholder management til at kunne navigere i særinteresser og finde ud af, hvem
virksomheden har et ansvar overfor. Dog blev det påpeget, at en væsentlig faldgruppe i den
forbindelse er, at virksomheden kan blive presset eller forført af argumenter, der hverken er
legitime eller udtryk for en majoritetsholdning. I mange virksomheder står PR-afdelingen for at
omsætte CSR-strategierne, og forskere fremhæver PR som den funktion, der opretholder et
godt forretningsklima og fungerer som virksomhedens etiske holdepunkt. Dermed er visse dele
af PR-teorien nærmest identisk med CSR, og en del af CSR’s arvegods kommer altså fra PRdisciplinen. Issues management, der i øvrigt også ofte varetages i PR-afdelingen, er en
defensiv overvågningsmekanisme, der skal forhindre, at virksomheden ryger ud i kriser i
forbindelse med social ansvarlighed. Således må man holde sig for øje, at megen reaktiv CSR
henter inspiration fra issues management-teorien. Cause-related marketing blev diskuteret som
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en måde at kommunikere sit sociale, etiske eller miljømæssige ansvar på. Konklusionen var, at
denne eksplicitering kan have sine fordele, men at en CRM-kampagne intet siger om
virksomhedens reelle ansvar. De danske forbrugere har imidlertid ikke noget problem med
denne markedsføringsform. Slutteligt blev CSR sat i et forretningsudviklende perspektiv, hvor
begrebet vinder større respekt blandt ledelsesstrateger. Det skyldes, at social ansvarlighed kan
være selve fundamentet for virksomheden eller et vigtigt strategisk differentieringsparameter.
Ydermere bliver CSR så småt en del af god selskabsledelse samt et udtryk for generelle
ledelseskompetencer, hvor det kræver gode lederfærdigheder at kunne manøvrere i en
omskiftelig virkelighed.
I kapitel 5 diskuterede specialet, hvilke særlige skoler der kan udpeges inden for CSR.
Nærmere bestemt blev det konkluderet, at der eksisterer syv særlige opfattelser eller skoler
inden for social ansvarlighed. I den dogmatiske skole var tilgangen til social ansvarlighed, at det
er mest ansvarligt, hvis virksomheden søger at tjene mest muligt, fordi der herigennem vil
komme en velstandsstigning i samfundet. Det vil komme alle til gode. I den filantropiske skole,
hvis anseelse er for nedadgående, handler social ansvarlighed om at give donationer til dette
og hint, hvilket langt fra knytter ansvarlighed til virksomheden. Den danske skole startede med
tanken om det rummelige arbejdsmarked og er i den henseende en utidssvarende skole. Men
blandt andet på grund af miljøbevidstheden og konsensusorienteringen herhjemme kom det
frem, at Danmark måske alligevel kan komme til at præge den videre CSR-udvikling. For den
internationale skole gælder, at det primært er produktions- og leverandørforhold i et globalt
perspektiv, der forstås som CSR. Samtidig er der en lang række særinteresser på spil i denne
skole. Dialog med virksomhedens mange stakeholdere og deraf bedre navigation i sociale,
etiske og miljømæssige problemstillinger er udgangspunktet i den dialogbaserede skole. Den
ikke så teoretisk velunderbyggede etiske skole handler om at gøre det rigtige i virksomhedsledelse, og udviklingen bæres frem af topledere med et stærkt samfundsengagement, hvilket
appellerer til den moderne medarbejder. Endelig kunne den differentierede skole ses som en
tendens, der peger i retning af CSR-aktiviteter som differentieringsparameter i sig selv eller som
et fundament for hele forretningskonceptet.
Specialets sidste teoretiske kapitel, kapitel 6, havde til formål at diskutere CSR i et systemisk
perspektiv for på den baggrund at kunne vurdere fremtidsscenariet for CSR og årsagen hertil.
På grund af de mange forskellige opfattelser af social ansvarlighed kunne specialet i dette
kapitel udpege tre væsensforskellige opfattelser af CSR: Den liberale afvisning, den bundlinjefikserede og den imødekommende. I en systemisk analyse ville den liberale afvisning ikke
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kunne knytte an til CSR på grund af systemets begrænsede koblinger til andre systemer. Inden
for det bundlinjefikserede system blev det konkluderet, at der blandt andet på grund af de
mange aktører, der deler denne opfattelse, vil være et vist udviklingspotentiale. Mest
udviklingspotentiale ligger dog i det imødekommende system, fordi systemet rummer en stor
egenkompleksitet, som er en forudsætning for forandring.
Den aktuelle status for sociale ansvarlighed blev vurderet til at befinde sig mellem boblen og
tvangen. Baggrunden er, at det stadig er et begrænset antal virksomheder, der arbejder
dedikeret og kontinuerligt med CSR, mens mange virksomheder, især de bæredygtighedsorienterede, vurderes til at være presset til CSR.
Specialets problemformulering spurgte, hvad der synes at være fremtidsscenariet for corporate
social responsibility og hvorfor? Konklusionen er, at social ansvarlighed i fremtiden vil blive en
simultan konstruktion mellem tvang og paradigmeskift, og der vil således være tale om ikke ét
men to fremtidsscenarier. Årsagerne er flere:
For tvangs-scenariet gælder, at der ud over det eksisterende pres fra eksempelvis medier og
NGO’er også vil komme et pres fra fire kanter. For det første vil regeringer blandt andet ved at
opfordre til egenkontrol presse virksomhederne til at kompensere for regeringernes manglende
overnationale interventionsmulighed først og fremmest som følge af globaliseringen. For det
andet vil udviklingen i det politiske forbrug betyde, at virksomhederne i højere grad må kunne
dokumentere en given vares forløb gennem hele produktions- og distributionsleddet, så det
bliver muligt at skelne de gode producenter fra de dårlige. For det tredje vil virksomhederne
som resultat heraf presse hinanden til, at alle forpligter sig på nogle codes of conduct for at
sikre ens produktionsforhold - og mere væsentligt - ens konkurrence. For det fjerde vil det
sidste pres komme fra selvskabte regler og direktiver, som der henvises til for blandt andet at
undgå for megen fortolkningsfrihed.
For paradigmeskift-scenariet gælder, at navnlig den moderne vidensmedarbejder forventer etisk
ansvarlighed fra virksomheden, fordi denne medarbejdertype sætter lighedstegn mellem sine
personlige og arbejdsmæssige værdier. Det samme gør en række topledere, der bruger deres
indflydelse til at skubbe virksomheden i en mere etisk bæredygtig retning. For at der er tale om
et paradigmeskift inden for CSR, må der nødvendigvis komme nye boller i den sociale suppe.
Et bud herpå er en intern drejning i CSR. Årsagerne er dels, at den voldsomme forbrugerkultur
vil afføde et fokus på det nære og på medarbejderen som forbruger også på arbejdspladsen,
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hvilket er et led i sammensmeltningen mellem privat- og arbejdslivet. Og dels vil den nye
virkelighed på job-markedet fordre en ny tilgang til CSR, hvor social ansvarlighed forstås som
trivselsfremme og bekæmpelse af stress, fedme og rygning eksempelvis, hvilket økonomisk set
i høj grad vil komme samfundet til gode.

7.1 Perspektivering
Selvom forskere og praktikere fra tid til anden opponerer mod CSR i skarpe toner, kan det være
svært at argumentere mod en managementdisciplin, der synes at have skabelsen af et bedre
samfund som sin uerklærede hensigt. Ikke desto mindre vil jeg benytte denne udgangsreplik til
at bringe en række problematiske perspektiver i spil.
Ved at skele til økologiske forbrugsvarer og bæredygtig samhandel, som i nogen grad gensidigt
påvirker CSR, bliver en første problemstilling tydelig. Vilkårene for både økologi og bæredygtig
samhandel er, at de højere produktionspriser fører til dyrere varer. Varer som mange forbrugere
gerne betaler for. Men hvis social ansvarlighed bliver for ’stor’ en succes, vil et kritisk stort
vareudbud være behæftet med en merpris på grund af forbedrede produktions- eller
distributionsforhold. Det vil skabe en uheldig inflationslignende tilstand i visse varekategorier,
hvilket bestemt ikke er samfundsforbedrende. Og samtidig kunne man med en vis ret spørge,
hvad virksomhederne har bidraget med? Reelt set har de blot faciliteret en tilsyneladende
forbedring men sendt regningen videre til forbrugerne. Dermed er vi tilbage ved Friedmans kritik
(jf. 2.3). Derfor må virksomhederne i denne optik se hele værdikæden for sig og bogføre social
ansvarlighed som en markedsføringsmæssig investering i produkt brandet frem for en
produktionsmæssig omkostning.
I lighed med anden velgørenhed kan CSR også være med til på uheldig vis at underminere en
egentlig industri i tredjeverdenslande, fordi visse varer foræres væk. Og det kan naturligvis
være mere end svært at tjene penge på noget, der foræres væk. Lad os forestille os, at en itvirksomhed herhjemme får den i grunden udmærkede idé at indsamle virksomhedens gamle
computere, servere og lignende og forære dem til virksomheder eller organisationer i Afrika.
Hvis tilstrækkelig mange vestlige virksomheder får samme idé, fjerner det langsomt ethvert
lokalt afrikansk incitamentet til at importere eller sælge computere, fordi der ikke er penge at
tjene. Derved låses de lokale ydermere fast i et afhængighedsforhold til vesten.
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I et vestligt perspektiv er det måske største problem ved CSR, at det uden tvivl medvirker til, at
særligt de globale virksomheder øger deres magt og indflydelse ved i nogen grad at overtage
det verdenspolitiske herredømme med deres egne regler og direktiver. Dermed forstærkes i
nogen grad en samfundsudvikling, som CSR set fra politisk hold skulle søge at dæmme op for.
For at kompensere for nationalstaters reguleringsvanskeligheder ses CSR som en overnational
interventionsmulighed, men det gør jo netop, at virksomheder ikke bare repræsenterer en
kapitalistisk magt men også i en vis henseende en lovgivende magt. Ydermere og som et sidste
perspektiv indeholder udviklingen inden for social ansvarlighed den problemstilling, at det vil
være uden større overblik, hvad og hvem virksomhederne støtter med deres CSR-aktiviteter.
Således havner man i et Lomborgsk dilemma, hvor virksomhederne med stor sandsynlighed vil
være fristet til at applicere social ansvarlighed dér, hvor det føles bedst, frem for dér hvor det
gør mest gavn.
På den måde kan man med en omskrivning sige om CSR, at intet er så godt, at det ikke er skidt
for noget.

Tegn (ekskl. mellemrum): 161.927 ≈ 73,6 normalsider.
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8 Summary
In recent years an increasing number of both large and small companies have turned to
corporate social responsibility as a means of integrating ethical, social, and environmental
concerns into both strategic and everyday management of the business. However, there seems
to be a growing lack of consensus on the subject in academic circles as well as vast differences
in the actual application of CSR. This has led practitioners and academics to debate the future
scale and scope of corporate social responsibility.
The purpose of this thesis has been to contribute to the debate by assessing the future scenario
of CSR and the reasons behind it. In order to do so, the thesis, drawing on the concept of
stakeholder management, discusses a number of developments in the internal and external
organisational environment likely to influence the progress of CSR. Moreover, the thesis sorts
out the views on this subject by discussing a number of management disciplines theoretically
associated with CSR as well as certain CSR schools. By doing so it is possible to point out
three main views on CSR. Applying a systemic analysis on these views eventually leads the
thesis to assessing the future scenario of CSR.
This theoretical discussion shows evidence of an ethical change in the attitude from parts of
future employees, harmonising personal and work-related values. What is more, today’s society
has caused a characteristic dualism bringing the individual to the core of the everyday life. Yet,
globalisation of organisations and corporations continues to affect the individual. Also affecting
corporate social responsibility are the lack of governmental options in regulating and intervening
in market and the perceived risk in trade and production related to namely third world countries.
The thesis concludes that the future of corporate social responsibility is likely to be a simultaneous construction of two scenarios where 1) companies will feel forced to apply CSR and 2)
CSR will at the same time evolve into a new paradigm adding further depth and understanding
to the concept.
The first scenario is characterised by major influence from governments, special interests
groups, the political consumer group, and competing companies, all seeking rules and
regulations that will standardize CSR. This, however, means that CSR from a systemic point of
view will undermine the voluntary and interpretive use of the concept and ultimately stop
evolving.
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The second scenario is likely to imply a chance of focus concerning CSR. Among other things,
the personal views of employees and top management will drive companies towards social
responsibility on several levels. Employees will be consumers also when at work, leading to
more sustainable consumption on the workplace. CSR in this new paradigm will also imply a
fight against stress, obesity and smoking, which will benefit companies, employees and society
both socially and financially.
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