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Abstract
Since 2009, Denmark’s largest companies have been legally obliged to identify in their annual
reports the measures they take to voluntarily improve societal or environmental conditions.
However, reporting is voluntary, and stating that the company has no CSR policy is considered
sufficient compliance. The voluntary nature of this legislation tacitly suggests a belief that
companies will only realize economic and reputational benefits if they can promote themselves as
responsible beyond compliance. But is it even possible to legislate voluntary actions, and how
does such a piece of legislation affect Danish firms? It is this line of inquiry that motivates this
thesis.
Arguing that the legislation can be interpreted as hard law, information-based, and incentivebased regulation, I construct a theoretical framework based on Baldwin and Cave’s regulation
theory, Morsing’s stakeholder theory and Foucault’s sociological theory on internalization. From
this framework I derive eight study questions for empirical testing on the annual reports for 2007,
2008 and 2009 of 20 randomly selected companies.
My study finds that the examined companies are generally in compliance with the legislation,
though more than half already were reporting on CSR-like initiatives prior to its introduction. The
legislation, however, did prompt a third of the cases to detail their CSR activities for the first time
in 2009. Information- and incentive-based regulation seems to affect the 20 firms less significantly
than specific demands, and the case companies state that they mostly perceive CSR to be an issue
of risk management rather than one of economic incentives.
Furthermore, I find that the 20 companies show a remarkable tendency to avoid reporting on the
measurable outcomes of their CSR efforts, and one third of the cases have chosen to state that
they have no CSR policy at all. That means they do not have to report on how these policies are
translated and implemented. My theoretical framework suggests that this reaction indicates that
companies perceive the legislation to be too far-reaching and unspecific. I suggest that the
legislation should be revised to focus solely on making the companies report on the measurable
outcomes of their CSR efforts.
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1. Indledning
I 2008 lancerede regeringen en Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar, der skulle få
de største danske virksomheder til frivilligt at påtage sig et større ansvar for deres omgivelser.
Samme år blev handlingsplanen omsat til lov, der med en udvidelse af årsregnskabslovens
rapporteringskrav pålagde de godt 1.100 største virksomheder i Danmark fra 2009 at oplyse i
deres årsrapporter, hvad de frivilligt gør for at gavne samfundet ud over det lovmæssigt
påkrævede. Virksomhederne er dog ikke forpligtet til at arbejde med samfundsansvar, så længe
de bare eksplicit oplyser, om de gør det eller ej. Som daværende økonomi- og erhvervsminister,
Bendt Bendtsen, forklarede, er lovkravet nemlig konstrueret på en måde, hvor
”Det er helt frivilligt, om virksomhederne vil have en politik på området. Regeringen vil altså
ikke lovgive om, hvordan virksomhederne konkret skal arbejde med samfundsansvar. Men vi
vil have, at de største virksomheder fortæller hvad de gør.”

1

At det således overlades til virksomhederne selv at beslutte, om de vil tage ansvar for samfundet,
kan formentlig forklares med det forhold, at samfundsansvar – internationalt betegnet Corporate
Social Responsibility (CSR) – per definition kun kan opfattes som de frivillige tiltag, der går ud
2

over den gældende lovgivning . Pålægges en virksomhed at tage et konkret samfundsansvar, er
3

dens arbejde med samfundsansvar ikke længere CSR, men blot lovoverholdelse. Frem for at
opstille konkrete krav til virksomhedernes arbejde med CSR forsøger man derfor at påvirke deres
adfærd gennem informationsbaseret regulering. Her antages det, at øget adgang til informationer
om virksomhedernes adfærd vil gøre det muligt for offentligheden at presse virksomhederne til at
opføre sig etisk forsvarligt. Som Bendt Bendtsen påpegede, er der i lovkravet en forventning om,
at

1

2

Økonomi- og Erhvervsministeriet: 2008a.
Begreberne samfundsansvar, Corporate Social Responsibility og forkortelsen CSR anvendes følgende som synonyme i den

videre fremstilling.
3

Vallentin og Murillo, 2009: 3; Nelson, 2007: 56.

9

”oplysningspligten skal skabe større åbenhed, så aktionærer, kunder og medlemmer får
mulighed for at forholde sig til emnet”

4

At man overhovedet gør sig ulejligheden at opstille et lovkrav, det mere eller mindre er frivilligt at
overholde, hænger sammen med at regeringer i stigende grad har fået øjnene op for de samfundsog konkurrencemæssige gevinster ved CSR. Hvor regeringer tidligere betragtede samfundsansvar
som virksomhedernes moralske forpligtelse til at hjælpe med at løse samfundets problemer, ser
man nu CSR som en konkurrencemæssig fordel , hvor frivilligt arbejde med samfundsansvar kan
5

give virksomhederne et positivt omdømme, og styrke dem i den internationale konkurrence . Som
6

det fremgår af handlingsplanen, har man derfor et politisk ønske om at motivere danske
virksomheders arbejde med samfundsansvar, fordi
”virksomheders evne til at tage samfundsansvar nationalt og internationalt har fået
stigende betydning for deres forretningsmæssige succes […] Ansvarlighed synes i stadig
stigende grad at være et konkurrenceparameter, særligt for virksomheder der agerer på det
globale marked”

7

Den forventede konkurrencefordel ville man miste, hvis regeringen pålagde virksomhederne at
tage et konkret ansvar, fordi de så ikke ville kunne markedsføre sig på at være ansvarlige, men
bare ville være lovlydige virksomheder. Da det samtidig antages, at CSR både vil gavne samfundet
gennem virksomhedernes frivillige engagement i løsningen af sociale og miljømæssige problemer
og gennem en bedre national position i den internationale konkurrence, er der tilsyneladende
gevinster for alle involverede parter.
Lovkravet om frivillighed kan således både opfattes som udtryk for hård regulering, hvor truslen
om sanktioner skal få virksomhederne til at oplyse, om de arbejder med samfundsansvar, som
informationsbaseret regulering, hvor øget offentlig adgang til oplysninger skal ændre
virksomhedernes adfærd gennem krav og forventninger fra omgivelserne, og som
incitamentbaseret regulering, der gennem løfter om konkurrencefordele og øget profit skal
4

Jyllands-Posten, 2008.

5

Vallentin og Murillo, 2009: 4.

6

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2010a: 6.

7

Regeringen, 2008: 5.
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motivere virksomhederne til frivilligt at arbejde med CSR. Men kan man overhovedet lovgive om
frivillighed? Og hvordan reagerer virksomhederne, der bliver stillet over for lovkravet? Min undren
er motivationen for dette speciale.

1.1 Politologisk relevans
Specialet skriver sig ind i den – stadig begrænsede – litteratur om regulering af danske
virksomheders frivillige arbejde med samfundsansvar. At litteraturen er overskuelig kan til dels
forklares ved at reguleringsteori typisk udvikles ex post den faktiske udvikling , og da
8

rapporteringskravet først trådte i kraft i 2009 , er årsrapporterne for det første år med
9

rapporteringskravet først blevet tilgængelige i løbet af 2010. Underteoretiseringen kan dog også
forklares med, at CSR indtil videre primært er blevet opfattet som et kommercielt
managementredskab, der har fået markant opmærksomhed på handelshøjskolerne, mens
politologien først for nyligt er begyndt at interessere sig for temaet og dets samfundsmæssige
konsekvenser . Virksomheders arbejde med samfundsansvar har dog i høj grad også politologisk
10

relevans.
Nyere tilgange til CSR antager, at virksomheders frivillige arbejde med samfundsansvar både kan
bidrage til at løse samfundsproblemer og samtidig øge virksomhedernes profit , hvilket samtidig
11

forventes at ville øge Danmarks generelle konkurrenceevne . I en global kontekst, hvor næsten
12

halvanden milliard mennesker stadig lever for under en dollar om dagen , og hvor alle stater frem
13

mod 2050 potentielt skal bruge en procent af deres årlige bruttonationalprodukter på at
bekæmpe de globale klimaforandringer , virker det jo ganske tiltalende, hvis erhvervslivet kunne
14

8

McLean og McMillan, 2003: 459.

9

Eller senere for virksomheder med forskudte regnskabsår.

10

En søgning i Copenhagen Business School (CBS) og Det Kongelige Biblioteks specialekataloger viser eksempelvis, at der i

perioden 2003-2010 blev skrevet 43 specialer om CSR og social ansvarlighed på CBS, mens der i samme periode kun blev
skrevet to på Institut for Statskundskab i København.
11

Vallentin og Murillo, 2009; Nelson, 2007.

12

Regeringen, 2008.

13

UNDP, 2011.

14

Stern, 2007.

11

øge sin profit ved frivilligt at hjælpe med at løse samfundsproblemer. Derfor er regeringer også
begyndt at interessere sig for, hvordan virksomhederne kan stimuleres til at arbejde med
samfundsansvar . Indtil videre har det givet sig til udslag i at seks lande har pålagt virksomheder
15

16

rapporteringskrav .
17

Det er dog stadig uklart, hvordan regeringer kan styre virksomheders frivillighed, og derfor ville
politologien kunne bidrage med viden om andre områder end de managementteoretiske tilgange,
der hidtil har domineret feltet . Det påpeges derfor, at det vil være relevant at undersøge, hvordan
18

virksomhederne har reageret på rapporteringskravet i årsregnskabslovens § 99 a . Netop en
19

sådan undersøgelse er dette speciales formål.
Specialet kan ses i forlængelse af to undersøgelser af lovkravets effekt, der blev foretaget sidste
år . Ingen af evalueringerne har dog valgt at undersøge virksomhedernes arbejde med
20

samfundsansvar inden lovkravets indførelse. Det er min opfattelse, at man kun kan identificere
effekten af en stimulans, hvis man både har kendskab til forholdene før og efter stimulansen
introduceres. Ambitionen med dette speciale er at bidrage med ny viden om, hvordan
rapporteringskravet har påvirket danske virksomheders arbejde med samfundsansvar. Det vil jeg
gøre ved at undersøge, hvordan danske virksomheder rapporterer om CSR før og efter
rapporteringskravet.

15

Vallentin og Murillo, 2009: 3.

16

Der har været krav om CSR-rapportering i Frankrig siden 2001, i Storbritannien siden 2007, og i Sydafrika siden 2009,

mens Sverige siden 2008 og Holland fra 2010 har haft krav til de statsejede selskabers CSR-rapportering (KPMG, 2010b: 35).
17

KPMG, 2010b: 5.

18

Idemudia, 2008: 93-96.

19

Larsen, 2010: 10.

20

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2010a; KPMG, 2010b.
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1.2 Problemformulering
På ovenstående baggrund finder jeg det derfor relevant at spørge:

Hvordan har tilføjelsen af § 99 a i årsregnskabsloven påvirket store danske virksomheders
arbejde med samfundsansvar?

1.3 Definitioner
Følgende definerer jeg, hvad der forstås ved årsregnskabslovens § 99 a, store danske
virksomheder og begrebet samfundsansvar.
1.3.1

Årsregnskabslovens § 99 a

Årsregnskabsloven fastsætter reglerne for, hvordan danske virksomheder skal aflægge deres
årsrapporter. Kravene til årsrapportens indhold afhænger af virksomhedens størrelse, men for
store virksomheder i regnskabsklasse C og D (se afsnittet nedenfor) gælder, at årsrapporter som
minimum skal indeholde ”en ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse,
noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis og opgørelse over bevægelserne i
egenkapitalen, samt en ledelsesberetning” . Siden 2002 har ledelsesberetningen ud over de rent
21

økonomiske forhold også skullet ”beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig
betydning for den fremtidige indtjening” og ”beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne
miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå” . Siden
22

1995 har virksomheder, der udleder forurenende stoffer, desuden skullet udarbejde et grønt
regnskab for aktiviteterne . Miljøstyrelsen anslår, at mellem 700 og 800 virksomheder var
23

omfattet af kravet i 2009 .
24

21

LBK 395, § 78 og § 102.

22

LBK 395, § 99, pkt. 7 og 9; Buhmann, 2003: 246.

23

Miljøstyrelsen, 2010a.

24

Miljøstyrelsen, 2010b.

13

I forlængelse af regeringens Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar blev store
virksomheder desuden pålagt, at de fra årsrapporten for 2009 skal oplyse, hvad de frivilligt gør
for at gavne samfundet. Rapporteringskravet blev tilføjet til årsregnskabsloven som § 99 a, og
gælder for alle børsnoterede virksomheder, statslige selskaber og store virksomheder, der
rapporterer i regnskabsklase C og D. Redegørelsen skal enten gives i årsrapportens
ledelsesberetning, ved henvisning til selvstændige rapporter eller til virksomhedens hjemmeside .
25

Henvisningerne skal fremgå eksplicit af ledelsesberetningen, og det blev efterfølgende
specificeret, at afsnittet hvor redegørelsen eller henvisningen gives, skal kaldes Lovpligtig
redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a . Redegørelsen skal beskrive
26

•

Virksomhedens politikker og eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for
samfundsansvar for samfundsansvar,

•

Hvordan politikkerne omsættes til handling samt eventuelle systemer eller procedurer
herfor, og

•

Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med
samfundsansvar og dens eventuelle forventninger til arbejdet fremover .
27

Det fremgår dog samtidig, at virksomheder, der ikke har politikker for samfundsansvar, stadig
overholder loven, så længe de oplyser i ledelsesberetningen, at det forholder sig således .
28

Virksomheder, der ikke overholder rapporteringskravet, kan til gengæld ”straffes med bøde,
medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning” .
29

1.3.2

Store danske virksomheder

Virksomheder opfattes typisk som kommercielle organisationer, der drives for at skabe profit.
Ifølge Det Centrale Virksomhedsregister var der 31 forskellige danske virksomhedsformer i 2009,
25

LBK 395, § 99 a, stk. 3.

26

BEK 761, § 11.

27

LBK 395, § 99 a, stk. 2.

28

LBK 395, § 99 a.

29

BEK 761, § 19.
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der juridisk havde form af alt fra andelsselskaber og aktieselskaber til kommuner og regioner . Da
30

formålet her er at undersøge virksomhederne, der er omfattet af årsregnskabslovens § 99 a,
vælger jeg at anvende årsregnskabslovens definition af, hvad en virksomhed er. Her opfattes en
organisation som en virksomhed, hvis den ”yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller
lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag […] hvis den er omfattet af lov om
aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse
erhvervsdrivende virksomheder eller i øvrigt er erhvervsdrivende i henhold til lov” . Virksomheder
31

er ikke omfattet af loven, hvis de ”er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen eller […]
udelukkende er omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lov om kommunernes
styrelse” , hvorfor definitionen retter sig mod kommercielt drevne selskaber.
32

Årsregnskabsloven kategoriserer de omfattede virksomheder i regnskabsklasser fra A til D på
baggrund af deres størrelse, og kravene til rapportering stiger med regnskabsklassen.
Regnskabsklasserne A, B og C defineres på baggrund af størrelsesparametrene nettoomsætning,
balancesum og antallet af medarbejdere, og selskaber, der overstiger to af de tre grænseværdier i
to på hinanden følgende år, skal skifte til en højere regnskabsklasse. Reglerne for klasse D er
primært baseret på de internationale regnskabsstandarder, International Financial Reporting
Standards (IFRS) . Grænseværdierne fremgår af tabel 1.1, hvor regnskabsklasserne, der er
33

omfattet af rapporteringskravet, er markeret.
Rapporteringskravet gælder de store virksomheder i regnskabsklasse C og D, og virksomheder i
disse to regnskabsklasser opfattes derfor som store virksomheder i den videre undersøgelse. Ved
store danske virksomheder forstås, at virksomhederne både kan være dansk eller udenlandsk ejet,
men at de på grund af deres aktiviteter er rapporteringspligtige i Danmark. Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen anslår, at cirka 1.100 virksomheder på baggrund af definitionen er omfattet af
rapporteringskravet i § 99 a .
34

30

CVR, 2009: 1.

31

LBK 761, § 1, stk. 2.

32

LBK 761, § 1, stk. 3.

33

Regnskabsportal.dk.

34

2010c: 3; KPMG, 2010b: 5.
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Tabel 1.1 ! Regnskabsklasser
Nettoomsætning

Balancesum

Antal ansatte

Regnskabsklasse A

0-14 mio.

0-7 mio.

0-10

Regnskabsklasse B

0-72 mio.

0-36 mio.

0-50

Regnskabsklasse C (mellem)

72-286 mio.

36-143 mio.

50-250

Regnskabsklasse C (store)

> 286 mio.

> 143 mio.

> 250

Regnskabsklasse D

Statslige og børsnoterede virksomheder omfattet af IFRS
Efter LBK 761, § 7.

1.3.3

Samfundsansvar

Der findes ingen konsensusdefinition af, hvad det egentlig betyder, at virksomheder har et
samfundsansvar , men i Danmark opfattes begrebet generelt som synonymt med den
35

internationale betegnelse Corporate Social Responsibility. Overordnet er der dog enighed om, at
det kun er frivillige tiltag, der går ud over den gældende lovgivning, der kan opfattes som CSR ,
36

og at tiltagene hovedsagligt fokuserer på at løse sociale og miljømæssige problemer . Som
37

illustreret i figur 1.1 kan virksomhederne både arbejde med samfundsansvar gennem deres
forretningsaktiviteter, socialt ansvarlige investeringer og filantropiske handlinger, eller ved
interaktion med omgivelserne .
38

35

Morsing og Thyssen, 2003: 13; Trillingsgaard og Jespersen, 2003: 241-242.

36

Vallentin og Murillo, 2009: 3.

37

Nelson, 2007: 53.

38

Nelson, 2007: 7-8.
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Figur 1.1 ! Arenaer for virksomheders arbejde med samfundsansvar

Efter Nelson, 2007: 8.

I litteraturen kan der overordnet findes tre teoretiske hovedretninger for, hvordan virksomhederne
antages at arbejde med samfundsansvar.
Den første tilgang betragter virksomheders ansvar for samfundet som et spørgsmål om at skabe
økonomisk profit til investorerne. Retningen forbindes med Milton Friedmans opfattelse af at “the
social responsibility of business is to increase its profits” , selvom opfattelsen kan føres helt
39

39

Friedman, 1970.
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tilbage til 1932, hvor Dodd og Berle diskuterede virksomhedslederes juridiske ret til at disponere
over selskabers profit i Harvard Law Review . Her er de grundlæggende præmisser, at
40

virksomheder skal fungere på markedsvilkår, og at virksomheders profit tilhører aktionærerne.
Når erhvervsledere bruger penge på samfundsansvar ud over det lovmæssigt påkrævede, driver de
ikke virksomhed på frie markedsprincipper, men på baggrund af politiske overbevisninger om, at
overskuddet gavner andre samfundsgrupper mere end virksomhedens aktionærer. Sådan en
beslutning har erhvervsledere ifølge Friedman ikke ret til at tage, fordi beslutninger om
anvendelsen af profitten alene tilfalder aktionærerne, og beslutninger om samfundsmæssig
omfordeling alene bør tages af politikerne. Derfor er virksomhedernes samfundsansvar alene “to
use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within
the rules of the game" , og virksomheder kan således kun forsvare at allokere dele af profitten til
41

samfundsgavnlige formål, hvis handlingen har et payoff, der på sigt kan øge profitten, ved at den
”may make it easier to attract desirable employees, it may reduce the wage bill or lessen losses
[…] or have other worthwhile effects” .
42

Den anden tilgang har et filantropisk udgangspunkt, hvor virksomheder ud over deres juridiske
ansvar for at overholde loven også menes at have en moralsk forpligtelse til at give en del af deres
overskud tilbage til samfundet. Filantropi betragtes som den ældste form for CSR og er især
udbredt i USA , hvor det ”udfylder det spillerum, der er mellem statens og virksomhedernes rolle,
43

hvor staten ikke formår at tilgodese alle borgere i samfundet” . Carroll og Buchholtz ses typisk
44

som de teoretiske eksponenter for den filantropiske tilgang til social ansvarlighed, som de forstår
som “the economic, legal, ethical and philanthropic expectations placed on organizations by
society at a given point in time” . Her forventes virksomhederne at skulle opføre sig juridisk
45

forsvarligt, men er samtidig underlagt samfundets skiftende forventninger til legitim adfærd ud
over det lovmæssigt påkrævede. Disse forventninger ”to meet the expectations of society and
40

Reinhardt et. al., 2008: 5-6.

41

Friedman, 1970.

42

Friedman, 1970. På baggrund af den provokerende overskrift på hans klassiske artikel – The social responsibility of

business is to increase its profits – fejltolkes Friedman dog jævnligt som eksponent for det synspunkt, at virksomheder slet
ikke bør beskæftige med samfundsansvar.
43

Christiansen, 2007: 59.

44

Brønn og Vrioni, 2001: 213.

45

Carroll og Buchholtz, 1999: 35.
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avoid activities that societies […] deem unacceptable” betegnes som en social licens eller en
license to operate , som virksomhederne kan opnå ved at engagere sig i filantropiske aktiviteter
46

og bidrage til lokalsamfundet . Disse bidrag er dog ikke nødvendigvis forretningsstrategiske eller
47

integreret i virksomhedens operationer, men primært drevet af et moralsk princip om at dele sit
økonomiske overskud. Den filantropiske tilgang kritiseres derfor for at give virksomhederne
mulighed for at købe aflad ved at give en procentdel af deres overskud til godgørende formål
uden i øvrigt at opføre sig mere etisk eller ændre noget i deres forretningsmetoder .
48

Endelig findes der mellem den filantropiske og den profitmaksimerende tilgang en række nyere
teorier om, at arbejdet med samfundsansvar gavner virksomheden økonomisk ved at gavne
samfundet. Jane Nelson, der er leder af CSR-programmet på Harvards Kennedy School of
Government, beskriver eksempelvis hvordan virksomhederne med forretningsorienterede tilgange
både kan gavne samfundet og bundlinjen ”through harnessing the resources, competencies and
networks of the company’s core business operations or through strategic social investments, that
aim to create direct or indirect value for the business, while also directly addressing a specific
economic, social or environmental challenge” . Her opfattes CSR som et redskab til at begrænse
49

risici fra produktionsforhold, miljøforhold og globale forandringer, der kan hjælpe virksomheden
til at gå i dialog med omverdenen derigennem tilpasse sine produkter og aktiviteter til
forbrugernes forventninger .
50

De tre teoretiske hovedretninger er opridset i figur 1.2, der grafisk illustrerer hvordan de tre
tilgange hver især fokuserer på forskellige kombinationer af samfundsmæssig og økonomisk
værdiskabelse.
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Gunningham et. al., 2004: 308.

47

Carroll, 1996:37-39.

48

Mandag Morgen, 2004: 28.
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Nelson, 2007: 56.

50

Christiansen, 2007: 61-62.
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Figur 1.2 ! CSR som økonomisk og social værdiskabelse

Efter Business for Social Responsibility, 2010: 5 og Nelson, 2007: 57.

Som figuren viser, virker de nyere teoriers løfte om merværdi for både virksomhederne og
samfundet som en win-win situation. De senere år har de danske myndigheder da også bevæget
sig fra filantropiske argumenter om virksomheders moralske forpligtelse til at tage medansvar for
samfundsproblemer, til i stedet at anvende mere profitorienterede argumenter , hvor CSR uden et
51

kommercielt rationale nu beskrives som ”en blindgyde” . Opfattelsen af samfundsansvar som en
52

51

Vallentin og Murillo, 2009: 4.

52

Erhvervs- og Boligstyrelsen, 2002: 29.
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økonomisk fordel blev videreført i regeringens Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar,
der lover at ”både virksomheden og samfundet får størst udbytte af arbejdet med
samfundsansvar, hvis det hænger naturligt sammen med virksomhedens forretningsstrategi og
kernekompetencer” . Da handlingsplanen blev udmøntet i tilføjelsen af § 99 a til
53

årsregnskabsloven, blev det således med den definition, at
”Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder frivilligt integrerer hensyn til
blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt
bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter” .
54

Da formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan netop § 99 a har påvirket store danske
virksomheders arbejde med samfundsansvar, findes det hensigtsmæssigt at anvende denne
definition i den videre fremstilling.

1.4 Problemfelt og afgrænsning
Beslutninger om regulering sætter gang i en større proces. Ved regulering af virksomheders
samfundsansvar har processen både en direkte effekt i form af virksomhedernes konkrete
reaktion på lovgivningen, og en indirekte effekt, hvor reaktionen vil påvirke andre
samfundsgrupper og aktører til også at ændre adfærd, selvom lovgivningen ikke er direkte rettet
mod dem .
55

Her antages det, at de store virksomheders øgede arbejde med samfundsansvar også vil øge
offentlighedens forventninger til omfanget af ansvaret en virksomhed rimeligvis kan forventes at
tage, og det vil påvirke de mindre danske virksomheder til at leve op til de samme forventninger,
selvom de ikke er omfattet af lovkravet. Når det bliver standarden blandt danske virksomheder at
arbejde med samfundsansvar, vil de videre vurdere, at det er mest effektivt at anvende de samme
standarder i alle led af deres produktionskæde. Derfor vil de også implementere de højere danske
standarder i deres udenlandske produktion og kræve, at deres underleverandører anvender
53

Regeringen, 2008: 6.

54

LBK 395, § 99 a.

55

Henderson, 2005: 32.
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standarderne. Derved vil lovgivning i Danmark altså også påvirke de standarder, som udenlandske
virksomheder forventes at leve op til. Som det antages at ske i Danmark, forventes de forhøjede
standarder også i udlandet at få civilsamfund til at øge deres forventninger til virksomhedernes
arbejde med samfundsansvar. De øgede forventninger vil igen skabe pres på lovgiverne om at
sikre, at virksomhedernes adfærd er i overensstemmelse hermed, og så genstartes
reguleringsprocessen. Denne reguleringscyklus kan simplificeret illustreres som vist i figur 1.3.
Figur 1.3 ! Reguleringscyklus og problemfelt

Egen tilvirkning efter Henderson, 2005: 32.

Som jeg har markeret i figuren, afgrænser jeg mig fra at undersøge samtlige elementer i
processen, for derved at få mulighed for at gå i dybden med, hvordan virksomhederne, der er
omfattet af lovkravet, har reageret på den direkte regulering. Problemfeltet fokuserer således på
de formelle krav til virksomhedernes arbejde med samfundsansvar og virksomhedernes adfærd
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som følge af disse krav. Ud over afgrænsningen af specialets problemfelt har jeg for at øge
undersøgelsens præcision også valgt at afgrænse specialet i omfang og tid.
Specialets genstandsområde afgrænses også til alene at undersøge rapportering af
samfundsansvar i årsrapporter, hvorfor eksterne redegørelser og selvstændige rapporter kun
inddrages i analysen i det omfang, at virksomhederne eksplicit henviser til dem i deres
årsrapporter. Da lovkravet i § 99 a er specifikt rettet mod virksomhedernes årsrapporter, finder
jeg det hensigtsmæssigt at anvende disse som undersøgelsens primære empiri. Det betyder dog,
at specialet på grund af det empiriske materiales karakter kun kan forholde sig til de ting,
virksomhederne fortæller at de gør, og at det ikke kan analysere på de eventuelle initiativer, som
virksomhederne ikke oplyser om. At kun virksomhedernes rapportering undersøges, illustreres
grafisk ved, at problemfeltet kun delvist omfatter virksomhederne i en erkendelse af at
virksomhedernes konkrete handlinger – eksempelvis deres produktion – ikke undersøges. Derved
antager jeg altså, at virksomhedernes oplysninger stemmer overens med deres praksis. Det virker
dog som en plausibel antagelse, fordi virksomhedernes rapporteringer om samfundsansvar som
en del af ledelsesberetningen er underlagt den eksterne revisors konsistenssikring .
56

Jeg finder det desuden hensigtsmæssigt at afgrænse antallet af virksomheder, der undersøges.
Der findes ikke nogen samlet opgørelse over samtlige rapporteringspligtige virksomheder, men
der findes en liste over de 1.000 største danske virksomheder baseret på deres nettoomsætning .
57

På grund af det empiriske materiales karakter afgrænses specialet derfor til kun at undersøge de
1.000 største danske virksomheder. Specialet afgrænses videre til at undersøge 20 cases, der
udvælges tilfældigt blandt de 1.000 virksomheder. Da danske virksomheder ifølge Dansk Erhverv
kan opdeles i 23 brancher , er det indlysende at et casestudie på baggrund af 20 virksomheder
58

ikke kan antages at beskrive samtlige brancher i Danmark.
Endelig afgrænses specialet i tid, hvor jeg vælger at undersøge de 20 udvalgte virksomheders
rapportering om samfundsansvar i 2007, 2008 og 2009. Som påpeget ovenfor, finder jeg det
nødvendigt at sammenligne over tid, hvis man ønsker at identificere forandringer. Ved at også
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KPMG, 2010b: 15-16.
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Top1000.dk.

58

Top 1000, 2011b.
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undersøge virksomhedernes rapportering inden rapporteringskravet blev indført, får
undersøgelsen bedre mulighed for at vurdere, om virksomhedernes rapportering rent faktisk
ændrer sig over tid. Det havde været ideelt for undersøgelsen, hvis den også kunne have
inddraget virksomhedernes årsrapporter for 2010, og dermed undersøgt virksomhedernes
reaktion på lovkravet ud over det første år. Da flere virksomheder opererer med forskudte
regnskabsår, er årsrapporterne for 2010 dog i skrivende stund stadig ikke fuldt tilgængelige.

1.5 Specialets opbygning
Som vist i figur 1.4, er specialet opdelt i seks kapitler, der hver især bidrager til at besvare
problemformuleringen.
Figur 1.4 ! Specialets opbygning

Egen tilvirkning.

Første kapitel definerer specialets problemfelt og konkretiserer problemformuleringens
politologiske relevans. Andet kapitel beskriver undersøgelsesmetoden, udvælgelsen af empiri og
analysestrategi.
Tredje kapitel opstiller en teoretisk ramme for regulering af virksomheders frivillige tiltag og
opstiller otte arbejdsspørgsmål. Caseanalysen i kapitel fire undersøger de udvalgte cases og
besvarer arbejdsspørgsmålene. Sammenhængene og uoverensstemmelserne mellem teori og
empiri analyseres i kapitel fem.
Kapitel seks besvarer problemformuleringen og konkluderer på specialet.
24
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2. Metode
For at undersøge, hvordan tilføjelsen af § 99 a i årsregnskabsloven har påvirket store danske
virksomheders arbejde med samfundsansvar, har jeg valgt en kvalitativ metode og en deduktiv
tilgang. I dette afsnit redegør jeg for, hvorfor jeg finder sådan et analysedesign bedst egnet til at
belyse min problemformulering. Jeg redegør desuden for mine valg ved empiriindsamling og
databehandling.

2.1 Undersøgelsens analysedesign
2.1.1 Valg af kvalitativ metode
En undersøgelse af virksomheders arbejde med samfundsansvar kan enten udføres med en
kvantitativ eller kvalitativ metode. En kvantitativ tilgang til problemformuleringen indebærer en
undersøgelse af hvor mange danske virksomheder, der arbejder med CSR henholdsvis før og efter
vedtagelsen af den nye lovgivning. En sådan undersøgelse kan foretages relativt simpelt ved at
undersøge hvorvidt større danske virksomheder oplyser i deres årsrapporter, om de arbejder med
CSR eller ej for herefter at sammenligne gennemsnittet før og efter 2009. Den kvantitative metode
undersøger dog kun hvorvidt den nye lovgivning har påvirket virksomhedernes arbejde med
samfundsansvar, og ikke hvordan den nye lovgivning har påvirket virksomhederne. Det giver den
kvalitative tilgang mulighed for.
En undersøgelse af, hvorvidt de danske virksomheder arbejder med CSR er allerede foretaget af
Erhvervs- og selskabsstyrelsen . Jeg vurderer derfor, at en undersøgelse af karakteren af
59

virksomhedernes arbejde med samfundsansvar vil bidrage med mere ny viden, og det begrunder
mit valg af problemformulering.
Jeg vurderer her, at et dybdegående, kvalitativt casestudie vil være den mest hensigtsmæssige
tilgang for at besvare min problemformulering. Casestudiet har den fordel som metode, at det
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Erhvervs- og selskabsstyrelsen, 2010a.
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giver mulighed for at få indblik i en udvikling over tid . Ved at sammenligne flere cases øges
60

muligheden for at identificere generelle træk og forklaringer på, hvorfor virksomhederne reagerer,
som de gør. Ved at holde de undersøgte cases op mod hinanden får det multiple casestudie
endvidere et komparativt element . Valget af den kvalitative metode og casestudiet rejser
61

imidlertid spørgsmål omhandlende valg af cases og om deres generaliserbarhed. Problematikken
behandles i afsnit 2.2.
2.1.2 Valg af deduktiv og induktiv tilgang
Undersøgelsen af danske virksomheders rapportering om CSR kan enten antage en induktiv eller
en deduktiv tilgang. Den deduktive tilgang tester og udvikler eksisterende teori ved afprøvning,
og ville derfor først opstille en teoretisk ramme for caseanalysen, for herefter at vurdere i hvilket
omfang den anvendte teori havde forklarende kraft for de udvalgte cases. Omvendt tager det
induktive design udgangspunkt i empiri, som man herefter søger at udlede mønstre og ny teori
fra. I forbindelse med min problemstilling ville en induktiv tilgang undersøge den udvalgte empiri,
og herefter søge at udlede ny teori fra fundene.
Begge tilgange har imidlertid styrker og svagheder. Den induktive tilgang er en styrke, når der
findes stærk empiri og mangelfuld teori, mens den deduktive tilgang er velegnet til at afprøve
eksisterende teori på faktiske forhold. Selvom regulering af CSR stadig er et underteoretiseret
forskningsområde, er det min vurdering, at der findes en relativt stærk teoretisk ramme i form af
reguleringsteori, kommunikationsteori og internaliseringsteori, som undersøgelsen kan baseres
på. Det behandles videre i afsnit 3. Ligeledes findes der en stærk empiri bestående af
virksomhedernes egne informationer i deres årsrapporter, der er tilgængelige enten via
virksomhedernes hjemmesider eller CVR-registeret. Begge tilgange vurderes derfor at kunne
anvendes.
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Figur 2.1 ! Deduktivt og induktivt design

Egen tilvirkning.

Den induktive tilgang anvendes især til at analysere fænomener, der endnu ikke er udviklet
tilstrækkelig teori om, og derfor kritiseres metoden typisk for det element af tilfældighed, der kan
opstå ved individuel fortolkning uden en defineret teoretisk fortolkningsramme. Svagheden vil
også være til stede ved casestudier af virksomheders rapportering, fordi fortolkerens individuelle
forståelsesramme vil påvirke vurderingen af virksomhedernes oplysninger. Omvendt har den
deduktive tilgang den svaghed, at et stærkt teoriapparat risikerer at afgrænse undersøgelsen fra
at finde andet, end det den leder efter.
Begge svagheder er problematiske for min problemformulering og ligger latent i valget af en
singulær tilgang. Derfor vurderer jeg, at en kombination af den deduktive og den induktive tilgang
vil være mest hensigtsmæssig for mit speciale. Dette kombinerede analysedesign illustreres
grafisk i figur 2.2.
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Figur 2.2 ! Analysedesign

Egen tilvirkning.

Casestudier giver både mulighed for at gå i dybden med afprøvningen af, hvorvidt udvalgte
hypoteser holder i praksis eller ej, og for at generere ny viden , og er derfor en velegnet metodisk
62

tilgang for både induktive og deduktive analysedesigns. Jeg vælger at benytte den deduktive
tilgang først. Derfor opstiller jeg i afsnit 3 en teoretisk ramme for min problemformulering. Fra
teorirammen udledes otte arbejdsspørgsmål, der udgør analyserammen for min caseanalyse.
Efterfølgende åbner jeg imidlertid for en induktiv tilgang, hvor jeg diskuterer overensstemmelsen
mellem den teoretiske ramme og de empiriske fund, og hvorvidt de giver anledning til at anvende
andre teoretiske forklaringsmodeller.

2.2 Undersøgelsens empiriske grundlag
Når det overordnede analysedesign er valgt, må en yderligere række af metodiske valg træffes.
Fordi jeg har valgt caseanalysen som metodisk tilgang handler disse valg om antallet af cases,
udvælgelsen af disse cases og udvælgelsen af primært og sekundært datamateriale. I dette afsnit
redegør jeg for, hvordan jeg har truffet disse valg.
Ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gælder lovkravet om CSR-rapportering for godt 1.100 af
Danmarks største virksomheder, men der findes ikke nogen samlet oversigt over præcis hvilke
virksomheder, der er omfattet af loven . På informationsportalen Top1000.dk findes der imidlertid
63
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en rangordning af de 1.000 største danske virksomheder på baggrund af deres nettoomsætning.
Listen har den fordel, at den også omfatter finansielle virksomheder, der ellers ikke er omfattet af
årsregnskabslovens generelle rapporteringskrav, men som også er omfattet af § 99 a. Omvendt
har listen den svaghed, at den ikke omfatter samtlige rapporteringspligtige virksomheder, men
kun de 1.000 største. Da rapporteringskravet antages at omfatte omkring 1.100 virksomheder
betyder casesudvælgelse fra listen derfor, at jeg kun kan vælge cases blandt de 1.000 største
virksomheder. Jeg har dermed ikke adgang til udvælgelse blandt de forventeligt 100 mindste
virksomheder, der også er omfattet af rapporteringskravet. Jeg vurderer imidlertid, at Top 1000listen udgør det bedst mulige udgangspunkt for systematisk udvælgelse af datamateriale.
Jeg må derfor videre beslutte hvilke og hvor mange af de 1.000 tilgængelige virksomheder, jeg
skal undersøge. Disse spørgsmål hænger i en vis grad sammen.
2.2.1 Valg af cases
Cases kan enten udvælges tilfældigt eller gennem strategiske casevalg. Det sidste kan være en
fordel, hvis man ønsker at kunne generalisere på baggrund af få cases – eksempelvis ved at vælge
en kritisk case og antage, at hvis noget gælder i en sådan case, vil det gælde alle vegne. Det er
imidlertid ikke åbenlyst, hvordan en kategorisering af cases skulle foregå i min undersøgelse. Som
Nelson påpeger, kan det nemlig være misvisende alene at kategorisere virksomheder på baggrund
af størrelseskarakteristika, fordi ”there is no one-size-fits-all approach to categorising small,
medium and large enterprises” .
64

Top1000-listen kategoriserer virksomhederne efter nettoomsætning, hvilket kun er et af de tre
parametre i årsregnskabslovens bestemmelse af virksomhedsstørrelser , der også tager højde for
65

virksomhedernes balancesummer og antal medarbejdere. Ved at udvælge kritiske cases på
baggrund af et enkelt af de tre rapporteringskriterier ville jeg derfor risikere at frasortere
virksomheder, der kunne have bidraget med relevant information til undersøgelsen.
En anden metode til at undersøge virksomheders arbejde med CSR kunne være at undersøge best
practice-eksempler. Det finder jeg imidlertid heller ikke relevant for min problemstilling, fordi jeg

64

Nelson, 2007: 46.

65

LBK nr. 395, § 7.

29

ønsker at undersøge, hvordan virksomhederne generelt har reageret – ikke kun hvad de største og
mest synlige virksomheder, der typisk fremhæves som best practise-eksempler, har gjort.
66

Tendensen til at fokusere på de ekstraordinere eksempler frem for almindelige virksomheders
erfaringer menes nemlig at være en medvirkende årsag til, at det stadig er svært at generalisere
om den egentlige betydning af CSR . Jeg vurderer, at specialet har bedst mulighed for at afdække
67

generelle reaktioner og bidrage med relevant ny viden, hvis det også omfatter virksomheder, der
ikke er blandt de typiske best practise-eksempler. Derfor udvælger jeg mine cases tilfældigt.
2.2.2 Valg af samplestørrelse og indsamlingsmetode
Spørgsmålet er nu hvor mange cases, jeg skal vælge. Ved kvantitativ metode giver svaret sig selv,
idet man for at sige noget med 95 procents sikkerhed og en margin på fem procent til hver side,
skal bruge en stikprøve på 278 virksomheder for at sige noget om de 1000 virksomheder listet på
top1000.dk .
68

Ved kvalitativ metode er spørgsmålet om antal cases dog ikke så entydigt, da det sjældent giver
mening at undersøge hundreder af cases dybdegående. Derfor må der foretages en pragmatisk
afvejning mellem ønsket om repræsentativitet og generaliserbarhed og undersøgelsens
tilgængelige ressourcer , hvilket samtidig har konsekvenser for den eksterne gyldighed af
69

undersøgelsens resultater. Casestudier fokuserer på den dybdegående analyse af enkelte cases,
og er i kraft af det mindre antal cases sjældent så repræsentativ som kvantitative analyser med en
større mængde respondenter.
Den eksterne validitet ved kvalitative casestudier er generelt et omstridt spørgsmål. Nogle
forskere mener, at casestudier er unikke og hverken kan eller skal generaliseres mens andre
70

argumenterer for, at ”it is incorrect to conclude that one cannot generalize from a single case” .
71

Det er korrekt, at hver enkelt virksomheds arbejde med CSR er unikt, men det afgørende er, om
66

Eksempelvis Mærsk, Danisco og Novozymes, der vandt Foreningen af Statsautoriserede Revisorers CSR-rapporteringspris

i 2010 (Ritzau, 08.12.2010).
67

Idemudia, 2008: 98-99.

68

Beregnet på baggrund af Agresti og Finlay, 1997: 137.

69

Kvale, 2003: 99.

70

Andersen, 1997: 128.

71

Flyvbjerg, 2006: 225.
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der blandt de unikke tilfælde kan identificeres fællestræk ved rationalerne . Jeg vurderer derfor, at
72

afgrænsningen til færre cases ikke udgør et problem, at så længe jeg løbende er opmærksom på,
at afgrænsningen begrænser muligheden for at drage mere vidtrækkende konklusioner.
Ifølge Steinar Kvale kan kvalitative undersøgelser finde signifikante resultater med helt ned til seks
cases . Det mest almindelige antal cases er 15 + 10 , og jo mere homogen populationen er, jo
73

74

mindre en samplesize vil man behøve for at kunne generalisere. De 1.000 største danske
virksomheder er ikke nogen specielt homogen gruppe. Derfor vælger jeg et relativt stort antal
cases for en kvalitativ analyse – nemlig 20 virksomheder.
For tilfældigt at vælge 20 virksomheder, computergenerer jeg 20 tilfældige numre mellem 1 og
1.000 og udvælger de 20 virksomheder med den tilsvarende ranking på Top 1.000-listen. Min
75

indsamlingsmetode er illustreret grafisk nedenfor.
I forbindelse med den tilfældige udvælgelse er jeg opmærksom på, at virksomhederne kun er
rapporteringspligtige, hvis de tilhører regnskabsklasse D, eller opfylder to af årsregnskabslovens
tre størrelseskrav, som årsregnskabsloven opstiller.

72

Andersen, 1997: 128.

73

Kvale, 2003: 108-109.

74

Kvale, 2003: 109.

75

De 20 tilfældige numre 12, 38, 46, 73, 93, 184, 215, 220, 259, 456, 538, 540, 590, 658, 696, 716, 779, 791, 873 og

982 samt det supplerende nummer 309 blev genereret af random.org.
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Figur 2.3 ! Empiriindsamling

Egen tilvirkning.

32

ISABELLA FRENNING

LOVPLIGTIG REGULERING

Her finder jeg, at en af de 20 udvalgte virksomheder – Nordex – er for lille til at være omfattet af
rapporteringskravet. Casen fravælges derfor, og et nyt nummer for tilfældig udvælgelse af en
supplerende case genereres. Den ekstra case lever op til størrelseskravene, og jeg har således
udvalgt 20 tilfældigt udvalgte cases, der alle er omfattet af årsregnskabslovens § 99 a. De 20
tilfældigt udvalgte cases og deres størrelse på de tre parametre fremgår af tabel 2.1, hvor beløb,
der opfylder størrelseskravet, er markeret med grå.
Tabel 2.1 ! Casevirksomheder og rapporteringskriterier, 2009
Nr./1.000

Virksomhed

Nettoomsætning

Ansatte

Balancesum

12

Nordea

41123

7280

899278

38

Shell

10851

474

5087

46

DT Group

9587

4008

7664

73

Monberg & Thorsen

5574

3561

1352

93

Haldor Topsøe

4257

2106

4238

184

EnergiMidt

1997

591

3791

215

Gasa Group

1691

342

12

220

Freja Transport

1623

575

407

259

Nordisk Dæk Import

1370

772

990

309

Skandia

1166

167

5588

456

OMD

773

67

210

538

Bankdata

652

500

489

540

FiberVisions

650

265

36

590

Nordex

599

201

122

658

NOE Net

527

59

823

696

Billund Lufthavn

479

682

891

716

Adecco

461

1027

15

779

Mascot

412

1015

527

791

Kosan Crisplant

407

260

125

873

B. Nygaard Sørensen

364

86

218

982

Uponor

310
132
267
Egen tilvirkning efter virksomhedernes årsregnskaber og Top1000.dk
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2.2.3 Valg og behandling af empiri
Da årsregnskabslovens § 99 a retter sig mod virksomhedernes rapportering om CSR i deres
årsrapporter, findes det hensigtsmæssigt at anvende de 20 virksomheders årsrapporter som
undersøgelsens primære empiriske grundlag. Paragraffen åbner desuden mulighed for at
virksomhederne i stedet for at redegøre i selve årsrapporterne også kan henvise til eksterne
redegørelser, der enten kan være placeret på deres hjemmesider, i selvstændige CSR-rapporter
eller i moder- og datterselskabers rapporter. Syv virksomheder har i 2009 valgt at henvise til
76

eksterne kilder, der også inddrages i det empiriske grundlag for at få et retvisende billede af
virksomhedernes arbejde med CSR.
De 20 virksomheders årsrapporter for 2007, 2008 og 2009 samt de eksterne kilder udgør
tilsammen en omfattende mængde information, der skal sorteres og analyseres. Derfor er en
kodificering nødvendig. Jeg overvejede at kodificere temaerne for virksomhedernes arbejde med
CSR efter et rapporteringskodeks som eksempelvis UNGC, SA eller GRIs parametre (se afsnit
3.2.2), men fandt det uhensigtsmæssigt, da kun et fåtal af virksomhederne anvender disse
standardiserede parametre. Derfor har jeg i stedet valgt at oprette en ny kategori hver gang jeg
stødte på emnet i en årsrapport. Det har den fordel, at jeg på den måde får de væsentligste
temaer med, og ikke mister nogle oplysninger, hvis de ikke passer ind i prædefinerede kategorier.
Konsekvensen er dog, at jeg kun analyserer de emner, som virksomhederne rent faktisk
rapporterer om.
For at klargøre hvor min undersøgelse bidrager med ny indsigt eller udfordrer den eksisterende
viden, har jeg valgt at supplere den primære empiri med tre nyere rapporter om danske
virksomheders arbejde med samfundsansvar. Den ene rapport er udarbejdet af revisions- og
konsulentbureauet Deloitte, der ved en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse har undersøgt, om
de 250 responderende virksomheder har forankret CSR-principper i deres arbejde . Den anden
77

78

76

Nordea, DT Group, Monberg & Thorsen, Haldor Topsøe, Skandia, NOE Net og Adecco.

77

Spørgeskemaet er udsendt til 1.250 virksomheder med over 200 medarbejdere, hvoraf 250 virksomheder – altså 20

procent – responderede.
78

Deloitte, 2011.
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undersøgelse evaluerer effekterne af § 99 a ved et kvantitativt studie af 142 virksomheders
79

årsrapporter , et kvantitativt studie af revisorers vurdering af klienternes lovoverholdelse og
80

rapporteringspraksis , et kvalitativt studie af 10 førstegangsrapporterende virksomheder og af
81

seks virksomheders oplevede barrierer for rapportering , et kvalitativt studie af lovkravets
82

administrative konsekvenser blandt otte virksomheder og en vurdering af en række udvalgte
83

virksomheders redegørelse for samfundsansvar . Endvidere har revisionsselskabet KPMG foretaget
84

en undersøgelse af 38 børsnoterede virksomheders rapportering i 2009 .
85

Fælles for de tre undersøgelser er dog, at de kun undersøger årsrapporter for 2009, og ikke
undersøger hvordan virksomhederne arbejdede med CSR inden 2009. Det betyder, at de kun kan
konkludere om hvorvidt lovkravet efterleves eller ej – ikke om virksomhederne opfører sig
anderledes på grund af lovgivningen. Rapporterne findes derfor velegnede som supplerende
empiri og til jævnføring af de fundne effekter, men anvendt alene kan de ikke besvare specialets
problemformulering.

2.3 Delkonklusion
I dette kapitel har jeg redegjort for de metodiske valg jeg har truffet for at undersøge, hvordan
tilføjelsen af § 99 a i årsregnskabsloven har påvirket store danske virksomheders arbejde med
samfundsansvar. Da rapporteringskravet netop retter sig mod virksomhedernes årsrapporter,
finder jeg det hensigtsmæssigt at anvende netop disse som undersøgelsens primære empiriske
grundlag. For at observere rapporteringskravets effekt, undersøger jeg både virksomhedernes
rapportering før og efter lovkravets indførelse.
79

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2010a: 6-7 samt Neergaard og Pedersen, 2010a, 2010b og 2010c.

80

Foretaget af Copenhagen Business Schools Center for Corporate Social Responsibility i en hovedsample foretaget frem til

31. maj 2010 blandt tidligt rapporterende virksomheder og en efterfølgende supplering i juni 2010 med rapporter
indleveret tættere på fristen. Det oplyses, at der ikke er forskel på besvarelserne i de to populationer.
81

Foretaget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

82

Foretaget af Copenhagen Business Schools Center for Corporate Social Responsibility.

83

Foretaget af Rambøll Management Consulting for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

84

Foretaget af ATP.

85

KPMG, 2010b.
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På trods af manglen på specifik teori om regulering af virksomheders samfundsansvar vurderer
jeg, at der kan konstrueres en solid teoretisk ramme for analysen af de 20 cases. Derfor vælger
jeg et deduktivt analysedesign. Jeg er dog opmærksom på, at der i dette valg ligger en risiko for
kun at finde det, jeg leder efter. Jeg tillader derfor også undersøgelsen at have et induktivt
element, hvor jeg ved analysen af de teoretisk udledte undersøgelsesspørgsmål samtidig holder
øje med, om der kan identificeres relevante mønstre i empirien uden for den teoretiske ramme. De
empiriske fund holdes efterfølgende op mod den teoretiske ramme, den supplerende empiri og
der foreslås alternative teoretiske forklaringer hvor det findes relevant.
På den baggrund vurderer jeg, at undersøgelsen har et solidt empirisk, metodisk og teoretisk
element, der er hensigtsmæssigt for at besvare specialets problemformulering.
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3. Teoretisk ramme: Regulering af frivillighed
For at undersøge hvordan tilføjelsen af § 99 a i Årsregnskabsloven har påvirket store danske
virksomheders arbejde med samfundsansvar må jeg først vide, hvad jeg skal fokusere på i
analysen af den indsamlede empiri, og hvad jeg på baggrund af tidligere undersøgelser kan
forvente at finde. Til det formål opstiller jeg i dette kapitel en teoretisk ramme for analyse af
regulering af erhvervslivet og virksomhedernes forventede reaktion.
Regulering forstås typisk som ”public law requirements that a company is legally bound to
follow” . Historisk har man blandt andet grebet ind for at kontrollere monopoler og sikre universel
86

adgang til ydelser eller naturressourcer, men i dag fastsætter man også regler for hele industriers
adfærd som man ofte detaljeregulerer med tekniske standarder og konkrete krav . Regulering af
87

88

samfundsansvar adskiller sig dog fra traditionel regulering, fordi CSR kun har en
konkurrencemæssig værdi, når tiltagene er frivillige. Opstiller man konkrete krav til
virksomhedernes adfærd, vil virksomhedernes adfærd ikke længere være frivillig, men bare
overholdelse af den gældende lovgivning, og så kan tiltagene ikke betegnes som CSR .
89

Regulering af CSR er et forholdsvist nyt tema, og så sent som i 2004 mente daværende
beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen eksempelvis, at det danske overenskomstsystem
”sparer os for at lovgive på området” . Først i 2008 blev der med regeringens Handlingsplan for
90

Virksomheders Samfundsansvar taget lovmæssige skridt til at fremskynde virksomhedernes
arbejde med CSR. Rapporteringskravet først trådte i kraft for regnskabsår, der startede i 2009
eller senere , og dermed har man først kunnet se de første effekter af lovkravet i de årsrapporter,
91

der er blevet offentliggjort i løbet af 2010. Da reguleringsteori generelt halter efter praksis , er
92

86

Buhmann, 2003: 245.

87

McLean og McMillan, 2003: 459.

88

Frankel, 2004: 10.

89

Vallentin og Murillo, 2009: 5.

90

Djursø, 2004: 330.

91

LOV 1403, 2008: § 2.

92

McLean og McMillan, 2003: 459.
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litteraturen om regulering af virksomheders frivillige samfundsansvar stadig forholdsvist
sparsom .
93

Mens der findes en forholdsvist omfattende litteratur om generel regulering af erhvervslivet, må
dette teoretiske udgangspunkt kombineres med tilgange, der tager højde for kompleksiteten i
regulering af virksomheders frivillige tiltag for at konstruere en meningsfuld teoretisk ramme.
Derfor anlægger jeg en teoretisk kombinationsstrategi – typisk betegnet en udfyldningsstrategi –
94

hvor flere teorier anvendes til at belyse forskellige sider af den samme empiri for at opnå større
indsigt i det studerede fænomen .
95

Her vælger jeg at tage udgangspunkt i Robert Baldwin og Martin Caves hovedværk om
reguleringsteori, der i en noget bredere definition end hos Buhmann argumenterer for, at
regulering både kan forstås som ”A specific set of commands”, som ”deliberate state influence” og
som ”all forms of social control and influence – where all mechanisms affecting social behaviour
[…] are deemed regulatory” . Sådan en inkluderende definition åbner mulighed for at regulering
96

ikke nødvendigvis kun kan komme fra regeringen, men at virksomheder eller brancher også selv
kan vælge at opstille regler for deres egen adfærd, eller blive presset af grupper i samfundet til at
acceptere kollektivt anerkendte krav som bindende, selvom de ikke partout er politisk vedtaget.
Både Baldwin og Cave og Buhmanns definitioner forbinder dog primært regulering med målrettede
regeringsindgreb, der har til formål at ændre de regulerede subjekters adfærd. Sådanne indgreb
kan enten kan have form af
•

Hård lov i form af konkrete regler, der følges af straf eller sanktioner ved overtrædelse og
typisk også en kontrolindsats for at sikre, at loven overholdes,

•

Informationskrav, der enten søger at ændre subjekters adfærd ved at pålægge dem en
pligt til at oplyse om relevante forhold, eller ved at tilvejebringe og offentliggøre
informationerne fra offentlig side. Kravene har typisk til formål at styrke administrationen

93

Vallentin og Murillo, 2009: 17.

94

Roness, 1997: 100.

95

Antonsen og Jørgensen, 2000: 46-47.

96

Baldwin og Cave, 1999: 2.
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eller offentlighedens mulighed for at træffe oplyste beslutninger, og eventuelt presse
virksomhederne til at ændre adfærd, eller
•

Incitamenter enten i form af tildelinger, såsom offentlige kontrakter eller bonusordninger,
besparelser, der for eksempel kan have form af skattefordele eller afgiftsfritagelser, eller
symbolsk anerkendelse såsom offentligt godkendte titler, mærker eller priser som
belønning for den ønskede adfærd .
97

Med udgangspunkt i denne tredelte reguleringstypologi argumenterer jeg i dette kapitel for, at
Årsregnskabslovens § 99 a indeholder elementer af alle tre reguleringsformer. Baldwin og Caves
reguleringsteori suppleres med Gunningham samt Parto og Herbert-Copleys bidrag om regulering
af global klimapolitik, der må vurderes at være et af de policyområder, hvor regulering af
erhvervslivets frivillighed er mest anvendt. Fremstillingen suppleres også med danske bidrag om
regulering af frivillighed i form af Djursø og Neergaards antologi om samfundsansvar, Morsings
bidrag om CSR som kommunikationsstrategi samt Vallentin og Murillos workingpaper om
regulering af samfundsansvar som udtryk for governmentality. Opfattelsen kan føres tilbage til
den franske sociolog, Michel Foucault, der derfor inddrages for hans betragtninger om selvstyring
suppleret med Nikolas Roses kobling mellem selvstyring og internalisering af magtens ønsker.
Ved at kombinere disse teoretiske betragtninger konstruerer jeg en teoretisk ramme for forståelse
af virksomheders reaktion på regulering af deres frivillige arbejde med samfundsansvar.
Afslutningsvist operationaliserer jeg rammen i otte arbejdsspørgsmål som udgangspunkt for den
videre caseanalyse.

3.1. Hård lov
Lovgivning gennemføres generelt med den antagelse, at den har en effekt . Når regeringer
98

vedtager ny lovgivning – såsom en ekstra paragraf i Årsregnskabsloven – må det derfor forventes,
at reglerne bliver indført for at varetage befolkningens interesser . Ifølge regeringen gælder det
99

97

Baldwin og Cave, 1999: 34.

98

Parto og Herbert-Copley, 2007: xvii.

99

Baldwin og Cave, 1999: 9.
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også for rapporteringskravet, der både indføres med argumenter om at det er godt for
virksomhederne og godt for samfundet:
”Det er vigtigt, at danske virksomheder aktivt møder globale udfordringer ved at integrere
sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsstrategi […] Det kan rumme gevinster for
den enkelte virksomhed, for andre danske virksomheder og for samfundet som helhed” .
100

For at lovgivningen skal have den tilsigtede effekt, er subjekterne for reguleringen – her de større
danske virksomheder – dog nødt til at overholde den. Med udgangspunkt i Baldwin og Caves
reguleringsteori opstiller jeg derfor i dette afsnit en teoretisk ramme for forståelse af
virksomheders lovoverholdelse, efterlevelse og forventelige adfærdsændringer som følge af hård
lovgivning.
3.1.1 Lovoverholdelse
Hård lovgivning kan opfattes som den simpleste form for regulering, fordi den består af formelle
regler, der tydeligt specificerer hvad der kræves for at overholde loven, og hvad der opfattes som
lovbrud. Lovgivningen kan indeholde regler om straf eller sanktioner for at afskrække subjekterne
fra at overtræder den , hvilket i så fald samtidig vil betyde, at myndighederne må kontrollere
101

lovens efterlevelse for at kunne sanktionere overtrædelse. Hård lovgivning, hvor overholdelsen
kontrolleres og sanktioneres betegnes derfor typisk som command and control .
102

Årsregnskabslovens § 99 a kan i denne kontekst betegnes som en atypisk form for lovgivning,
fordi den ikke opstiller specifikke krav om en bestemt adfærd, men kun kræver, at
virksomhederne oplyser om deres arbejde med samfundsansvar . Virksomhederne overholder
103

dog stadig loven selvom de ikke har nogen politik for samfundsansvar, så længe det oplyses
eksplicit i årsrapporten.

100

Regeringen, 2008: 7.

101

Baldwin og Cave, 1999: 97.

102

Baldwin og Cave, 1999: 39.

103

LBK nr. 395, § 99 a, stk. 2.
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104

ikke sanktioner over for virksomheder, der ikke

efterkommer rapporteringskravet, men blev i juli 2009 suppleret med en tilføjelse, der
specificerede i hvilken form virksomhederne må aflægge deres rapportering om samfundsansvar
og fastsatte, at:
”Overtrædelse […] straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden
lovgivning” .
105

Selvom paragraffen ikke indeholder specifikke krav til hvad virksomhederne konkret skal foretage
sig i praksis, må det altså antages, at de for at undgå sanktioner vil overholde rapporteringskravet
ved som minimum at oplyse, at de ikke har en politik for samfundsansvar. Dette er sandsynligvis
også tilfældet, selvom det kan diskuteres, hvor afskrækkende en uspecificeret bødestraf egentlig
vil være for store virksomheder med omsætninger på både halve og hele milliarder.
3.1.2 Adfærdsændringer og virksomhedskarakteristika
Som nævnt ovenfor er det en central antagelse, at lovgivning har en effekt, og derfor indføres for
at opnå et konkret resultat. Det fremgår ikke eksplicit af selve lovteksten, hvad formålet med
rapporteringskravet er, men det gør det til gengæld af den Handlingsplan for Virksomheders
Samfundsansvar, som rapporteringskravet blev indført i forlængelse af. Her oplyses det, at
regeringen ”ønsker med denne handlingsplan at fremme samfundsansvar” . Det kan altså
106

udledes, at regeringen har et ønske om at de danske virksomheder skal arbejde mere med
samfundsansvar, end de gjorde ved planens udgivelse i 2008. Det fremgår videre af
handlingsplanen, at lovkravet indføres for at udbrede samfundsansvar:
”Det er regeringens mål at udbrede forretningsdrevet samfundsansvar blandt både store og
mindre virksomheder. Regeringen vil […] gøre det lovpligtigt for større virksomheder at
rapportere om samfundsansvar i ledelsesberetningen i deres årsrapport” .
107

104

LOV 1403.

105

BEK nr. 761, § 19.

106

Regeringen, 2008: 3.

107

Regeringen, 2008: 3.
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I forlængelse af antagelsen om, at lovgivning har en effekt, må det antages, at de omfattede
virksomheder som effekt af lovgivningen vil rapportere mere om CSR i årsrapporterne for 2009,
end de gjorde inden rapporteringspligten.
Selvom lovkravet kun gælder de store virksomheder, ønsker regeringen at udbrede
samfundsansvar blandt ”både store og mindre virksomheder”. Heri kan der ligge en implicit
antagelse om, at store virksomheder har større kapacitet til at engagere sig i samfundet, hvilket
også påpeges af Vallentin og Murillo, der har fundet, at:
”small and medium-sized enterprises (SMEs) have generally been much slower in adopting
the concept and the practices it involves. This is not only due to their limited resources. It
also, speaking in general terms, has to do with their being less visible and less exposed to
market and public pressures in regard to CSR” .
108

Der er imidlertid ikke teoretisk enighed om synspunktet, og eksempelvis Buhmann påpeger, at
også mindre virksomheder arbejder med arbejdstager- og menneskerettigheder, og at der er
mange eksempler på mindre danske virksomheder, der gør en stor indsats for at integrere svage
grupper på arbejdsmarkedet . Det teoretiske udgangspunkt indikerer dog, at virksomhederne
109

som konsekvens af lovgivningen forventes at være mere tilbøjelige til at arbejde med
samfundsansvar i 2009 end i 2008, og at de større virksomheder i undersøgelsen kan forventes at
arbejde mere med CSR, end de mindre virksomheder gør.
3.1.3 Kreativ Compliance
Det kan være en risiko ved hård lovgivning at de borgere eller virksomheder, der er genstand for
reguleringen, vælger en konformeringsstrategi og tilpasser deres handlinger til præcis at møde
det påkrævede, men heller ikke mere . Lovoverholdelse, der kun opfylder lovens ord og ikke dens
110

ånd, beskrives typisk som kreativ compliance
af lovgivningen.
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Vallentin og Murillo, 2009: 4-5.
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Buhmann, 2006: 129.
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Problemet opstår, når lovgivningstekster er uklare i formuleringen af hvad loven gælder, eller
hvem den omfatter. Uklare formuleringer kan enten være underinkluderende, hvor man ved at
opstille for specifikke regler kan komme til at udelade forhold eller samfundsgrupper, der egentlig
burde have været omfattet af lovgivningen

112

eller overinkluderende, hvilket vil resultere i så

omfattende krav, at subjekterne simpelthen ikke har mulighed for at gøre mere end at leve op til
det mindst mulige, fordi det mindste allerede er rigtig meget .
113

Det fremgår forholdsvist tydeligt af Årsregnskabsloven, at § 99 a er gældende for store
virksomheder i regnskabsklasse C, hvilket vil sige virksomheder, der ”i to på hinanden følgende
regnskabsår på balancetidspunktet” overstiger to af de tre størrelseskriterier (se afsnit 1.3.2). Det
burde derfor være klart for de relevante virksomheder, at de er omfattet af rapporteringskravet.
Genstandsområdet for § 99 a er da også tydeligt afgrænset, men som det både fremgår implicit af
lovteksten og af daværende økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens udlægning, er det op
til virksomhederne selv om de vil arbejde med samfundsansvar – så længe de bare oplyser, om de
gør det eller ej .
114

Hvis lovens formål er at få virksomhederne til at arbejde med samfundsansvar, kan det derfor
opfattes som en eventuel underinklusion, at den samtidig tillader at virksomhederne kan undlade
at arbejde med samfundsansvar. Derved får de mulighed for at fortsætte som hidtil og stadig
overholde lovgivningen. Omvendt kan det opfattes som overinklusion, at § 99 a både pålægger
virksomhederne at rapportere om deres politikker, standarder, retningslinjer, principper,
systemer, procedurer, opnåede resultater og fremtidige forventninger. Rapporteringskravet i § 99
a kræver nemlig, at virksomhedernes redegørelser skal indeholde oplysninger om:
•

Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder hvilke standarder, retningslinjer
eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender

•

Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder
eventuelle systemer eller procedurer herfor
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•

Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet med
samfundsansvar, og virksomhedens forventninger til arbejdet fremover .
115

Et så omfattende krav om rapportering kan tænkes at afskrække virksomheder, der kun arbejder
med udvalgte områder fra at rapportere at de har en politik for samfundsansvar, hvis de ikke
vurderer, at de kan svare på alle spørgsmålene. I så fald vil det lette rapporteringsbyrden bare at
oplyse, at man ikke arbejder systematisk med samfundsansvar, hvilket i så fald må betegnes som
kreativ compliance.
Da underinklusion relativt let kan udbedres ved at præcisere de problematiske formuleringer i
lovteksten, opfatter Baldwin og Cave især overregulering som et problem. Det gør de, fordi de
mener at den lovgivende magt befinder sig i et krydspres mellem medier, der kræver hurtige
løsninger på skandalehistorier, og vælgere, der kræver håndfast politisk handling. Situationen
antages at få politikerne til at prioritere muligheden for at fremstå handlekraftige højere end
lovgivningsmæssig præcision, fordi det både kræver flere ressourcer at skaffe nøjagtige
informationer og mere tid end man har, når man skal handle på en mediedagsorden, mens den
stadig har befolkningens interesse . Derfor kan overinklusion have store samfundsmæssige
116

omkostninger, hvis man pålægger borgere eller virksomheder strengere krav end nødvendigt.
Både under- og overinklusion er dog problematisk, fordi konsekvensen i begge tilfælde er en
uoverensstemmelse mellem lovens intention og det reelle resultat.

3.2 Informationskrav og stakeholderpres
Selvom § 99 a indeholder elementer af hård lovgivning, er det centrale i det nye lovkrav, at
virksomhederne har fået pligt til at oplyse om deres arbejde med samfundsansvar – eller at oplyse,
at de ikke arbejder med det. Dermed indeholder lovkravet altså et tydeligt element af
informationsbaseret regulering, der typisk indføres for at adressere de informationsfejl der opstår,
når aktører mangler den nødvendige viden for at kunne træffe nyttemaksimerende beslutninger .
117
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Pindyck og Rubinfeld, 2001: 294.

44

ISABELLA FRENNING

LOVPLIGTIG REGULERING

Informationskrav er ifølge Baldwin og Cave den mindst intervenerende form for regulering, fordi
der ikke stilles krav om at virksomhederne skal ændre adfærd, men blot skal oplyse, hvad de
gør . Selvom informationskrav altså ikke indeholder specifikke krav om adfærdsændringer, er den
118

indirekte forventning til denne form for regulering dog alligevel, at virksomhederne vil blive
presset til at opføre sig bedre, hvis de åbent skal fortælle, hvordan de driver deres forretning. Ved
at få bedre adgang til oplysninger om virksomhedens aktiviteter vil aktører i dens omgivelser
nemlig få bedre mulighed for at påpege forhold, de finder kritisable. Dette afsnit præsenterer
derfor en antagelse om at forholdet til stakeholdere påvirker virksomhedernes adfærd, og at
virksomhederne som konsekvens vil anvende forskellige kommunikative værktøjer for at formidle
til omverdenen at de er ansvarlige.
3.2.1 Forholdet til stakeholdere
Når mængden af tilgængelige oplysninger om virksomhedernes arbejde med samfundsansvar
øges, giver det både de offentlige myndigheder bedre mulighed for at danne sig et overblik over,
hvad der foregår i virksomhederne, virksomhedernes kommercielle samarbejdspartnere får
mulighed for at vurdere, om virksomheden lever op til de forventede standarder, og de politiske
forbrugere får bedre adgang til oplysninger om virksomhederne, som de kan bruge til at vurdere,
om de vil købe deres produkter. I forbindelse med lanceringen af regeringens handlingsplan for
CSR gav daværende økonomi- og erhvervsminister, Bendt Bendtsen, da også udtryk for at formålet
med rapporteringskravet netop var at skabe sådan et eksternt pres på virksomhederne:
”oplysningspligten skal skabe større åbenhed, så aktionærer, kunder og medlemmer får
mulighed for at forholde sig til emnet” .
119

Dermed kan oplysningskravet altså ikke alene antages at presse virksomhederne til at påtage sig
et større samfundsansvar, men også at det vil give engagerede borgere, businesspartnere og
NGOer et grundlag for at presse virksomhederne til at ændre adfærd. Selvom der ikke
nødvendigvis er opstillet legale regler for virksomhedernes adfærd på bestemte områder, kan
omverdenens opfattelse af hvad der kan betragtes som legitim adfærd dog også gå ud over de
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formelle love og regler. Det giver virksomhedernes etiske og sociale adfærd større betydning for
deres bundlinje:
”CSR bliver i stigende grad en forudsætning for, at virksomheder kan fremstå legitime og
tillidsvækkende i forhold til deres interessenter og deres omverden i det hele taget” .
120

Stemmer virksomhedens praksis ikke overens med omgivelsernes opfattelse af legitim adfærd,
kan det derfor både skade dens omdømme og dens indtjening, fordi virksomhedernes image og
brand har stigende betydning for deres samlede værdi . I sin årige undersøgelse af verdens
121

stærkeste brands vurderer Financial Times eksempelvis, at selve brandnavnet har stor eller
afgørende betydning for otte af de ti mest værdifulde virksomheder i verden . Selvom det er
122

kompliceret at sætte et præcist tal på et den andel af en virksomheds værdi, der udgøres af
brandet alene, vurderes det eksempelvis at over 25 procent af købssummen på de 940 millioner
pund, Richard Branson fik for salget af Virgin Mobile, alene blev udgjort af brandværdien . Derfor
123

kan virksomhedens forhold til omverdenen ses som en investering, der på sigt kan være
forudsætningen for at maksimere investorernes profit , hvor virksomheders brand enten kan
124

styrkes eller tabe værdi afhængigt af hvordan omverdenen opfatter dem .
125

Morsing og Thyssen illustrerer virksomhedens drift og samspil med samfundets andre aktører
som et net af stakeholdere – altså aktører i omverdenen, der ikke nødvendigvis er så direkte
involveret i virksomheden som aktieholderne

126

eller overhovedet køber virksomhedens produkter,

men som har tilknytning til virksomheden, fordi de ”contribute to or are affected by the
company’s actions” . Derfor opfatter Morsing og Thyssen ikke virksomheden som en edderkop
127

placeret midt i et net, men snarere som en tråd i nettet, der hænger sammen med og skiftevis
påvirkes af nettets andre dele.
120
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! Samfundets stakeholdere

Efter Morsing og Thyssen, 2003: 14.

Virksomheder har altid indgået i samspil med deres omverden, men fordi de i dag er mere
magtfulde, er der også større opmærksomhed på deres handlinger, og derfor er de også mere
sårbare . Moderne teknologi og øget politisk bevidsthed gør det muligt for selv små grupper at
128

ryste store virksomheder, som det eksempelvis var tilfældet med Shells Brent Spar-skandale

129

der

var direkte årsag til at Shell udvidede sit engagement i CSR . Politiske forbrugere kan vælge at
130

”stemme med indkøbsvognen” og boykotte virksomheder, som det eksempelvis skete for Arlas
produkter i Mellemøsten under Muhammedkrisen. Derfor handler CSR-rapportering både om at
skabe goodwill og om at undgå badwill . Det må således antages, at virksomheder lægger stor
131

128

Morsing og Thyssen, 2003: 14.

129

Malmkjær, 2006: 201; Klein, 2001: 390-393.

130

Klein, 2001: 405.

131

Malmkjær, 2006: 207.

47

vægt på forholdet til deres stakeholdere, når de kommunikerer med omverdenen – for eksempel
gennem deres årsrapporter.
3.2.2 Kommunikationsværktøjer
Virksomheder kan kommunikere til deres stakeholdere, at de arbejder med socialt ansvar ved at
opstille etiske retningslinjer eller eksplicitte forretningsprincipper, ved at deltage i
brancheforeninger, i frivillige rapporteringsinitiativer såsom the Global Reporting Initiative (GRI),
UN Principles for Responsible Investment (PRI), International Organization for Standardization (ISO)
og UN Global Compact, eller ved at engagere sig direkte i lokalsamfundet.
Boks 3.1 ! Rapporterings- og certificeringsprogrammer

UN Global Compact er et rapporteringsinitiativ under FN, hvor de deltagende virksomheder årligt forventes
at offentliggøre fremskridtsrapporter, der på baggrund af 10 overordnede parametre oplyser om deres
arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse.
Global Reporting Initiative (GRI) er et globalt rapporteringsprogram, som virksomheder kan anvende til at
rapportere om deres arbejde med bæredygtighed på en række økonomiske, miljømæssige og sociale
parametre.
Social Accountability (SA) er et program for arbejdsmiljø, hvor virksomheder ved at gennemgå en
certificeringsproces kan blive SA8000-godkendt. Programmet er baseret på ILOs arbejdstagerrettigheder og
FNs børne- og menneskerettighedskonventioner.
International Organization for Standardization (ISO) udvikler globale, sektorspecifikke standarder for alt
fra ledelsesprincipper og risikostyring til størrelsen på konkrete produktionsdele. Organisationen er primært
kendt for miljøledelsesprogrammet ISO14001 og kvalitetsprogrammet ISO9001.
Egen tilvirkning efter initiativernes hjemmesider

Da der ikke eksisterer nogen konsensusopfattelse – og derfor heller ikke nogen universel standard
for måling – af CSR, kan det dog være svært for virksomhederne at vide hvad de skal rapportere
om eller fokusere på. Endvidere er lovkravet (som behandlet ovenfor) meget bredt formuleret, og
48
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overlader det mere eller mindre til virksomhederne selv at vurdere, hvad samfundsansvar betyder
for dem. Som regeringen nævner i sin handlingsplan for CSR, kan det ikke desto mindre være
nødvendigt for virksomhederne at have håndfaste principper at forholde sig til, når de befinder sig
i etiske dilemmaer:
”De samfundsmæssige spørgsmål, som virksomheder kan engagere sig i, er ofte komplekse
og indeholder mange facetter […] Svaret på sådanne dilemmaer forbundet med
samfundsansvar må findes i virksomhedens grundlæggende værdier” .
132

Derfor kan formaliserede principper eller tilslutning til globale rapporteringsinitiativer give
hjælpsomme retningslinjer for, hvad man bør fokusere på

133

og fungere som en referenceramme

for internationale samarbejdspartnere, der bruger de samme standarder . Medlemskab af
134

initiativerne er frivilligt, men regeringen anbefaler kraftigt i sin handlingsplan for Samfundsansvar
fra 2008, at virksomhederne af alle størrelser deltager i FNs ansvarlighedsprogrammer, PRI og
Global Compact . Fordelen ved medlemskab af UN Global Compact er ikke så tydelig i Danmark,
135

hvor kravene om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og korruptionsbekæmpelse er
almindelig lovgivning. Medlemskab menes derfor primært at have en effekt i udlandet, hvor
standarderne er lavere:
”tilslutning til internationale principper [har] den fordel, at det kan være med til at
markedsføre danske virksomheder internationalt i kraft af den fælles internationale
referenceramme, principperne udgør” .
136

Tilslutning til internationale principper kan desuden have den globale spill-over effekt, at
virksomhederne vil indføre de samme høje standarder i alle deres internationale filialer, som de
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har i landene med den strengeste lovgivning . Det må dog antages, at det især er virksomheder
137

med internationale operationer, der vil være tilbøjelige til at rapportere efter globale standarder.
I Danmark er der også en lang tradition for at virksomheder organiserer sig i brancheforeninger,
der kan vælge at opstille regler for deres medlemmer, der går ud over det lovmæssigt påkrævede.
Hvis virksomhederne enten gennem de ovennævnte ansvarlighedsprogrammer eller gennem
brancheforeninger tilslutter sig højere standarder end det lovmæssige minimum, er der tale om
selvregulering. Brancheorganisationer har ofte specialiseret viden og gode muligheder for at
forpligte deres medlemmer, og derfor kan selvregulering både være omkostningseffektivt i
udviklingen og implementeringen af relevante regelsæt. Omvendt anvendes metoden typisk
proaktivt af brancheforeninger eller sammenslutninger for at undgå strengere lovgivning , og
138

derfor kan ulempen ved selvregulering både være lavere standarder end man havde opnået med
offentlig regulering, og problemer med håndhævelse, hvis de deltagende parter ikke overholder
aftalen .
139

Virksomhederne kan også vælge at engagere sig direkte i lokalsamfundet, eksempelvis med
sponsorater eller donationer til frivillige foreninger. Denne form for CSR er mest udbredt i USA,
hvor det relativt lavere udbud af offentlige velfærdsgoder giver virksomhedernes velgørenhed
større betydning , men også i USA har man oplevet et fald i virksomhedernes bidrag til
140

velgørenhed . Bidrag til lokalsamfundet betegnes typisk som filantropi, og opfattes som
141

eksponent for den ”første generation” af CSR, hvor engagementet i samfundet ikke nødvendigvis
var drevet af noget underliggende fokus på bundlinjen. Den velgørende tilgang til CSR er derfor
under pres fra en nyere opfattelse af CSR, hvor samfundsansvar nu ikke længere ses som en
udgift, men som en investering, hvor ”business should engage in CSR to do well rather than
good” . Samme opfattelse kan også findes i regeringens ønske om at virksomhederne skal opfatte
142

CSR som ”forretningsdrevet samfundsansvar” .
143
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Ifølge teorien om stakeholdernes betydning (som beskrevet ovenfor) vil virksomhedernes valg af
hvilke tiltag, de vil arbejde med og rapportere om, dog ultimativt afhænge af hvilken type
stakeholdere, de forsøger at komme i dialog med .
144

3.3 Incitamenter og internalisering
Incitamenter kan bruges til at fremme eller begrænse en given handling, enten gennem straf eller
belønninger. Incitamenterne er oftest af økonomisk karakter, såsom skatterabatter, salgbare
kvoter eller offentlige kontrakter , men kan også være immaterielle eksempelvis i form af
145

blåstemplinger, priser eller andre former for anerkendelse, der kan påvirke aktørernes status.
Dette afsnit argumenterer for, at rapporteringskravet indeholder indirekte incitamenter, der lover
virksomhederne konkurrencefordele, hvis de arbejder med samfundsansvar. Det behandles videre,
hvordan disse incitamenter antages at få virksomhederne til frivilligt at gøre statens værdier om
samfundsansvar til deres egne.
3.3.1 Konkurrencefordele
Det fremgår ikke eksplicit af lovgivningen, hvilke incitamenter der er opstillet for at motivere
virksomhederne til at arbejde med samfundsansvar. Af regeringens Handlingsplan for
virksomheders samfundsansvar fremgår det dog, at arbejde med ”forretningsdrevet
samfundsansvar” forventes at indebære en økonomisk fordel de virksomheder, der formår at
kombinere samfundsansvar og kommercielle interesser:
”En virksomhed, der alene har fokus på at gøre godt for sine omgivelser, risikerer hurtigt at
blive udkonkurreret af konkurrenter med et mere snævert fokus på indtjeningsevnen. Det er
ikke i nogens interesse. De senere års udvikling viser imidlertid, at virksomheders evne til at
tage samfundsansvar nationalt og internationalt har fået stigende betydning for deres
forretningsmæssige succes” .
146
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Incitamentstyringen ligger altså ikke i direkte økonomiske gevinster for virksomhederne, men i
det indirekte løfte om payoff fra omgivelserne i form af øget omsætning og bedre
konkurrenceevne, hvis virksomhederne frivilligt opfører sig ansvarligt. Derfor formidles CSR nu
ikke længere som en filantropisk pligt for at tage et medansvar, men som en strategisk fordel
både for samfundet og for virksomhederne selv:
”CSR is increasingly seen as a strategic advantage and therefore as a lever for economic
growth and competitiveness […] This view of CSR conveniently reconciles possible tensions
between the interests of society and the interests of business as it is all about creating winwin situations” .
147

Det betyder altså, at der er en sammenhæng mellem omverdenens opfattelse af virksomheden og
dens indtjeningsmuligheder. Desuden har nyere teorier som Porter-hypotesen påpeget, at
begrænsning af eksternaliteter ikke nødvendigvis behøver at begrænse profitten, men måske
endda kan øge den. Ved enten at opstille incitamenter eller tvinge virksomhederne til at investere i
moderne teknologi, kan de nemlig blive mere konkurrencedygtige, og ved at motivere
virksomhederne til at investere en del af deres hidtidige profit i arbejdet med samfundsansvar,
antages de at ville forfølge nye muligheder og gå ind på nye, profitskabende markeder. Derfor kan
regulering ifølge Porter-hypotesen gøre virksomhederne mere innovative, fordi begrænsningerne
får dem til at tænke i nye baner for at overholde loven og for at maksimere deres profit på nye
måder .
148

3.3.2 Internalisering
Da CSR generelt opfattes som virksomheders frivillige tiltag ud over det lovmæssigt påkrævede,
stiller det samtidig politikerne over for den styringsmæssige udfordring, at CSR mister sin værdi,
hvis man bruger deciderede lovkrav til at regulere virksomhedernes arbejde med samfundsansvar.
Dilemmaet skyldes, at virksomheders samfundsansvar kun er CSR, når det er frivillige tiltag ud
over det lovmæssigt påkrævede:
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”This means that once regulation is introduced, the voluntary nature disappears and the
activities cease to be CSR” .
149

Som Vallentin og Murillo påpeger, kendetegnes forsøg på regulering af virksomheders frivillige
arbejde med samfundsansvar derfor ved at de bruger liberale og indirekte styringsmetoder .
150

Disse styringsmetoder sigter altså ikke på at opstille formelle regler, som virksomhederne skal
efterleve, men på at opstille en ramme for selvstyre, hvor erhvervslivet frivilligt gør, som
regeringen ønsker:
”Government assumes the role of an enabling and empowering facilitator of CSR, not a
regulatory enforcer. We can, in this regard, certainly speak of a disciplinary intent in the
sense that government seeks to instill a certain mentality in the minds of corporate
managers” .
151

Den franske sociolog Michel Foucault beskriver styringen af selvstyring som governmentality , og
152

begrebet er nært forbundet med hans betragtninger om moderne styringsmetoders paralleller til
Jeremy Benthams fængselskonstruktion, Panopticon. Panopticon er en cirkulær fængselsbygning
med åbne celler, der kan overvåges fra et vagttårn med tonede ruder placeret midt i bygningen.
Fordi fangerne ikke kan se hvornår der er vagter i tårnet, ved de ikke hvornår de bliver overvåget
eller ej, og den uvished vil få dem til at opføre sig som om de blev overvåget hele tiden .
153

Parallellen mellem Panopticon og indirekte styringsmetoder er, at begge konstruktionernes formål
er at få subjekterne til selv at nå til den logiske slutning, at den mest hensigtsmæssige adfærd er
at gøre, som staten ønsker. Derved opnår staten den ønskede adfærd, og mens hård lovgivning
kan have det problem, at subjekterne kun overholder lovens bogstav, er det antagelsen, at
indirekte styring i højere grad vil få subjekterne til at forpligte sig til den ønskede adfærd, fordi de
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Trillingsgaard og Jespersen, 2003: 240.
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Vallentin og Murillo, 2009: 3.
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Vallentin og Murillo, 2009: 5.
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Foucault, 2008: 13.
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Foucault, 2005: 217.
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oplever, at de frivilligt har valgt den selv. Sociologen Nikolas Rose beskriver subjekternes – ofte
ubevidste – adoption af magtens vilje som internalisering, forstået som:
”the submission of the sheep to the will of the shepherd, and the internalization of that
absolute will in the form of self-examination and self-mastery” .
154

Figur 3.2 ! Panopticon

Vagttårn
Fængselsgård
Fængselsceller
Efter Foucault, 2002: 212.

I dansk kontekst har indirekte styringsmetoder tidligere kunnet findes i socialpolitikken, hvor
klienter både i deres arbejdsliv og privatsfære er blevet stillet over for krav om at internalisere
statens opfattelse af ”de rigtige værdier” for at modtage offentlige ydelser , og i styringsmetoden
155

New Public Management , hvor principper om inddragelse på den ene side har givet de offentligt
156
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Rose, 2007: 74.
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Meeuwisse og Swärd, 2004; Järvinen et. al., 2003.

156

New Public Management anvendes som samlebetegnelse for en række reformer, der i de sidste årtier har indført

markedsinspirerede styringsmekanismer i den offentlige sektor ud fra den antagelse, at kommercielt inspirerede
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ansatte mere autonomi, men samtidig har øget den centrale styring . Nu mener forskere altså at
157

kunne identificere, at erhvervslivet præsenteres for lignende krav om frivillig internalisering af
statens værdier . Det er dog stadig uvist i hvilket omfang virksomhederne har taget statens
158

værdier om samfundsansvar til sig som deres egne, men ifølge Malmkjær er ledelsens udtrykte
holdning og integrering i organisationsstrukturen gennem eksempelvis CSR-afdelinger eller
advisory boards indikatorer på internalisering .
159

3.4 Arbejdsspørgsmål og operationalisering
På baggrund af de ovenstående teoretiske betragtninger har jeg således udledt en ramme for
hvordan virksomhederne kan forventes at reagere på lovkravet om CSR-rapportering. For at vide,
hvad jeg skal lede efter ved analysen af de 20 virksomheders årsrapporter, operationaliserer jeg
derfor teoriens forudsigelser i nedenstående arbejdsspørgsmål.
3.4.1 Hård lov
På baggrund af Baldwin og Caves reguleringsteori forudsiges det i afsnit 3.1, at formelle lovkrav
med trusler om sanktioner vil afskrække virksomhederne fra at forsøge sig med lovovertrædelser.
Mit første arbejdsspørgsmål er derfor helt grundlæggende:
Overholder virksomhederne lovgivningen?
Spørgsmålet kan simpelt besvares med dikotomien ja eller nej, hvor virksomheder der har det
lovpligtige afsnit om samfundsansvar i ledelsesberetningen i deres årsrapporter betegnes som
rapporteres, mens virksomheder, der eventuelt ikke har sådan et afsnit må vurderes ikke at
overholde lovgivningen.

ledelsesmetoder øger effektiviteten og at decentralisering skaber velfærdsgevinster (se eksempelvis Christensen og
Lægreid, 2007; Christensen et. al., 2006; Togeby et. al., 2003 og Greve, 2002).
157

Christensen og Lægreid, 2007: 10-11.

158

Vallentin og Murillo, 2009; Malmkjær, 2006: 217.

159

Malmkjær, 2006: 217.
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Det findes desuden relevant at undersøge, om virksomhedernes frivillige arbejde med
samfundsansvar ud over de lovmæssigt fastsatte standarder overhovedet skyldes
rapporteringskravet. Mit andet arbejdsspørgsmål er derfor:
Skyldes virksomhedernes frivillige arbejde med samfundsansvar rapporteringskravet?
Kausalitet er for det meste svært at bevise, men her er det en fordel, at undersøgelsen
sammenligner over tid. Ved at sammenholde virksomhedernes årsrapporter for de to år inden
introduktionen af rapporteringskravet er det muligt at vurdere, om virksomhederne arbejder med
CSR inden 2009. Virksomheder, der allerede inden 2009 rapporterede om CSR eller frivillige,
samfundsrettede tiltag kan ikke vurderes at være begyndt at arbejde med CSR som følge af
rapporteringskravet. Omvendt må virksomheder vurderes at rapportere som følge af lovkravet,
hvis de ikke rapporterede om samfundsansvar inden 2007 og 2008, men gør det i 2009.
Endelig beskriver Baldwin og Cave også, at virksomheder til tider reagerer på hård lovgivning ved
kun at gøre det minimalt påkrævede. Det tredje arbejdsspørgsmål er således:
Kan der identificeres udtryk for kreativ compliance?
Kreativ compliance opfattes her som det forhold, at virksomheder blot rapporterer, at de ikke har
en politik for samfundsansvar for at overholde loven. Arbejdsspørgsmålet undersøges derfor ved
at se på, om virksomhederne i deres årsrapporter oplyser, at de ikke har nogen CSR-politik, og
derfor ikke behøver at forholde sig til de mere omfattende rapporteringskrav.
3.4.2 Informationskrav og stakeholderpres
Ved at kombinere Baldwin og Caves teori om regulering gennem informationskrav med Morsings
stakeholderteori, forudsiger afsnit 3.2, at virksomhedernes forhold til omverdenen vil spille en
væsentlig rolle for deres arbejde med samfundsansvar. For at undersøge, om det stemmer
overens med billedet i virksomhedernes årsrapporter, spørger jeg derfor:
Hvilken betydning oplyser virksomhederne, at forholdet til stakeholdere har?
Det undersøger jeg kvalitativt ved at se på hvordan virksomhederne omtaler stakeholderne i deres
årsrapporter og hvilken betydning, stakeholderne tillægges i arbejdet med samfundsansvar. I
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henhold til teorien om stakeholderpres er det især interessant, om virksomhederne oplyser, at de
oplever bestemte krav eller forventninger fra stakeholderne. I forlængelse af virksomhedernes
opfattelse af forholdet til stakeholderne undersøger jeg videre, hvad virksomhederne oplyser at de
gør for at formidle deres arbejde med samfundsansvar til omverdenen. Det femte
arbejdsspørgsmål er derfor:
Hvordan kommunikeres arbejdet med samfundsansvar til stakeholderne?
Ud over den lovpligtige rapportering i årsrapporterne antages kommunikation af samfundsansvar
som i afsnit 3.2.2 at kunne foregå ved opstilling af etiske regelsæt, deltagelse i
rapporteringsinitiativer, brancheforeninger eller gennem direkte engagement i lokalsamfundet.
Det undersøges derfor, om virksomhederne rapporterer om deltagelse i sådanne initiativer.
3.4.3 Incitamenter og internalisering
Jeg argumenterer i afsnit 3.3.1 for, at incitamenterne i rapporteringskravet består i løftet om, at
virksomheder der tager ansvar for samfundet vil opleve en konkurrencefordel. Spørgsmålet er
dog, om virksomhederne også oplever sammenhængen. Det undersøger jeg ved at spørge:
Oplever virksomhederne incitamenter til at arbejde med samfundsansvar?
Det undersøger jeg ved at se på, om virksomhederne i deres årsrapporter giver udtryk for, at de
oplever en sammenhæng mellem samfundsansvar og økonomiske gevinster eller andre afkast.
Afslutningsvist undersøger jeg om virksomhederne virkelig har gjort principperne om
ansvarlighed ud over det lovmæssigt påkrævede til deres egne. Det gør jeg ved at stille det
syvende arbejdsspørgsmål:
Har virksomhederne internaliseret arbejdet med samfundsansvar i deres daglige drift?
Inspireret af Malmkjærs påstand om at internalisering kan undersøges gennem ledelsens udtrykte
holdninger og tilpasninger af organisationsstrukturen til at arbejde med samfundsansvar, ser jeg
her på, hvordan virksomhederne omtaler arbejdet med samfundsansvar i deres årsrapporter, om
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samfundsansvar omtales som en central del af virksomhedens virke, og om virksomhederne har
tilpasset deres organisationsstruktur til arbejdet med CSR.
3.4.4 Virksomhedsstørrelse
Endelig indikerer den teoretiske ramme, at jeg kan forvente at finde en tendens til at især de
større virksomheder i undersøgelsen vil være tilbøjelige til at arbejde med samfundsansvar. Jeg
spørger derfor:
Spiller virksomhedsstørrelse en rolle for rapportering?
Som nævnt i afsnit 1.2.3, bestemmer årsregnskabsloven både en virksomheds størrelse på dens
nettoomsætning, dens balancesum og antallet af medarbejdere. For at undersøge
arbejdsspørgsmålet vil jeg derfor se på, om det især er virksomheder, der på disse tre parametre
kan betegnes som store, der har tendens til at rapportere om deres arbejde med samfundsansvar.
Sammenstillingen af størrelse og rapportering er vedlagt som bilag 2.
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4. Caseanalyse
For at besvare problemformuleringen, undersøger jeg i dette kapitel de 20 udvalgte
casevirksomheders årsrapporter for 2007, 2008 og 2009, samt de eksterne kilder, årsrapporterne
eventuelt refererer til. Det empiriske materiale vurderes med udgangspunkt i de otte
arbejdsspørgsmål, jeg opstillede i kapitel 3, og den teoretiske ramme, som spørgsmålene ligger
indenfor. Kapitelstrukturens sammenhæng med den teoretiske ramme og de otte
arbejdsspørgsmål er illustreret nedenfor.
Figur 4.1

! Teoriramme og analysestruktur

Egen tilvirkning
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Den teoretiske ramme har tre overordnede fokusområder, der strukturerer kapitlet: Først
undersøger jeg hvordan det formelle lovkrav om rapportering har påvirket virksomhederne, og om
deres rapportering er et resultat af lovkravet. Jeg undersøger videre, hvordan virksomhederne
forholder sig til deres omgivelser, og hvilke rapporteringsredskaber virksomhederne vælger at
kommunikere til stakeholderne gennem. Herefter undersøger jeg om virksomhederne deler
regeringens opfattelse af rapportering om samfundsansvar som en konkurrencefordel, og om
virksomhederne har internaliseret arbejdet med samfundsansvar som en del af deres daglige drift.
Kapitlet afsluttes med en behandling af de empiriske fund uden for den teoretiske ramme og en
delkonklusion.

4.1 Hård lov
I dette afsnit undersøger jeg om virksomhederne helt grundlæggende overholder
rapporteringskravet, og om virksomhedernes rapportering om samfundsansvar er en direkte
konsekvens af rapporteringskravet, eller om de allerede rapporterer i årene inden 2009. Desuden
undersøger jeg, om der kan findes udtryk for kreativ compliance – altså om virksomhederne kun
rapporterer, at de ikke arbejder med samfundsansvar, alene for at overholde loven. Afsnittet
svarer således på arbejdsspørgsmål et til tre.
4.1.1 Arbejdsspørgsmål 1

! Overholder virksomhederne lovgivningen?

Som vist i tabel 2.1 opfylder alle de 20 cases mindst to af de tre krav til omsætning, balancesum
og antal medarbejdere, og derfor er de omfattet af rapporteringskravet i årsregnskabslovens § 99
a. Det må derfor forventes, at alle 20 virksomheder overholder loven ved at beskrive deres arbejde
med samfundsansvar i deres årsrapporter for 2009 – eller i hvert fald som minimum oplyser, at de
ikke arbejder med emnet.
Det gælder konsekvent for de fire virksomheder med forskudte regnskabsår, at de først
rapporterer om samfundsansvar i årsrapporten for andet halvår af 2009. Dette er dog i
overensstemmelse med lovgivningen, idet loven har virkning for regnskabsår, der begynder i
januar 2009 eller senere .
160

160

LOV 1403, § 2.
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Ved undersøgelsen af virksomhedernes årsrapporter for 2009 og 2009-2010 for virksomheder
med forskudte regnskabsår, finder jeg, at 18 af de 20 undersøgte virksomheder overholder
rapporteringskravet, enten ved at oplyse om deres arbejde med samfundsansvar i årsrapportens
ledelsesberetning, eller ved at henvise til rapportering fra andre selskaber i koncernen,
hjemmesider, eller til selvstændige rapporter. Shell og OMD behandler ikke samfundsansvar i
deres årsrapporter, og henviser heller ikke til eksterne rapporteringer. Disse to af de 20 cases
overholder altså ikke lovkravet.
Mit første arbejdsspørgsmål – Overholder virksomhederne lovgivningen? – kan således besvares
ved at 18 af de 20 undersøgte cases redegør for deres arbejde med samfundsansvar i deres
årsrapporter og derfor overholder lovkravet.
4.1.2 Arbejdsspørgsmål 2

! Skyldes virksomhedernes frivillige arbejde med samfundsansvar

rapporteringskravet?
For at undersøge virksomhedernes reaktion på lovgivningen, må det også undersøges, om
rapporteringen overhovedet skyldes rapporteringskravet, eller om der er andre forklaringer på,
hvorfor virksomhederne arbejder med CSR. En indikator på det er, om det netop er ved lovens
introduktion i 2009 at virksomhederne begynder at arbejde med CSR, eller om de allerede
arbejder med samfundsansvar i årene inden rapporteringskravet bliver indført.
Analysen af de 20 virksomheders årsrapporter for 2007, 2008 og 2009 viser, at der faktisk er en
markant del af virksomhederne, der allerede arbejder med samfundsansvar i 2007 og 2008. Som
det fremgår af tabel 4.1 er den overordnede tendens, at de undersøgte virksomheder rapporterer
mere om frivillige tiltag i 2008 end de gør i 2007, og mere i 2009 end i 2008.
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Tabel 4.1

! CSR-rapportering 2007-2009

Case/1.000

Virksomhed

2007

2008

2009

1/12

Nordea

JA

JA

JA

2/38

Dansk Shell

Delvis

Delvis

NEJ

3/46

DT Group

NEJ

NEJ

JA

4/73

Monberg & Thorsen

NEJ

Delvis

JA

5/93

Haldor Topsøe

NEJ

NEJ

JA

6/184

EnergiMidt

Delvis

Delvis

JA

7/215

Gasa Group

NEJ

Delvis

JA

8/220

Freja Transport

Delvis

Delvis

JA

9/259

Nordisk Dæk Import

Delvis

Delvis

JA

10/309

Skandia

JA

JA

JA

11/456

OMD Denmark

NEJ

NEJ

NEJ

12/538

Bankdata

NEJ

NEJ

JA

13/540

FiberVisions

Delvis

Delvis

JA

14/658

NOE Net

NEJ

NEJ

JA

15/696

Billund lufthavn

Delvis

Delvis

JA

16/716

Adecco

NEJ

NEJ

JA

17/779

Mascot International

NEJ

NEJ

JA

18/791

Kosan Crisplant

Delvis

Delvis

JA

19/873

B. Nygaard Sørensen

NEJ

NEJ

JA

20/982

Uponor
Delvis
Delvis
JA
Egen tilvirkning efter virksomhedernes årsrapporter for 2007, 2008 og 2009, samt de eksterne rapporter og
hjemmesider, der eventuelt refereres til.

To af de 20 virksomheder rapporterer eksplicit om CSR allerede inden rapporteringskravets
indførelse. Nordea rapporterer om CSR i alle tre år og oplyser, at man siden 2002 både har haft
principper for CSR , og at den internationale Nordea-koncern har udarbejdet årlige
161

161

Nordea, 2008a: 15.
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statusrapporter til UN Global Compact siden 2006

162

og udgivet selvstændige CSR-rapporter siden

2008 . Også Skandia rapporterer om CSR i både 2007 og 2008 , og indførte allerede i 2007 en
163

164

decideret CSR-politik for Skandia i Norden .
165

Der er dog også en markant andel af virksomhederne, der allerede i 2007 og 2008 rapporterer om
deres tiltag ud over det lovmæssigt påkrævede over for medarbejdere, miljø og andre
samfundsrelaterede områder, men ikke eksplicit kalder indsatsen for CSR eller samfundsansvar.
Disse virksomheder har jeg i figur 4.2 kategoriseret som delvist rapporterende. Ifølge
årsregnskabslovens § 99 har det været lovpligtigt at oplyse om vidensressourcer og miljøforhold
siden 2002, hvilket må antages at forklare en del af rapporteringen inden for disse områder.
Derfor har jeg valgt kun at kategorisere virksomheder, der oplyser at de frivilligt påtager sig et
større ansvar end lovmæssigt påkrævet, som delvist rapporterende. Virksomheder, der blot
oplyser, at de er afhængige af vidensressourcer eller ikke aktivt foretager sig noget i forhold til
miljøspørgsmål, klassificeres derfor ikke som virksomheder med delvise CSR-tiltag. I 2009 er det
dog ikke længere muligt at rapportere delvist, fordi lovkravet betyder, at virksomhederne enten
rapporterer eller ikke rapporterer.
Med denne definition kan otte cases i 2007

166

og 10 cases i 2008

167

vurderes at have delvise

rapporteringer om samfundsansvar i deres årsrapporter. Det betyder altså, at de har været godt i
gang med at rapportere om arbejdet med samfundsansvar allerede inden rapporteringskravet blev
indført. Omvendt rapporterede syv af de 20 virksomheder ikke om samfundsansvar i 2008, men
begyndte at gøre det, da lovkravet blev indført i 2009. Mens OMD konsekvent undlader at
rapportere, er Shell en smule atypisk, fordi virksomheden blandt andet forholder sig aktivt til
arbejdsmiljørelaterede temaer som stress og sikkerhed allerede fra 2007, men ikke overholder
rapporteringskravet i 2009.

162

Nordea, 2009b: 5.

163

Nordea, 2010a: 5.

164

Skandia, 2008: 7-10; 2009: 4.

165

Skandia, 2007.

166

Shell, EnergiMidt, Freja Transport, Nordisk Dæk Import, FiberVisions, Billund Lufthavn, Kosan Crisplant og Uponor.

167

Shell, EnergiMidt, Freja Transport, Nordisk Dæk Import, FiberVisions, Billund Lufthavn, Kosan Crisplant, Uponor,

Monberg & Thorsen og GASA Group.
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På den baggrund kan der identificeres fire forskellige reaktioner på rapporteringskravet:
•

To virksomheder

•

Ni

169

168

arbejder eksplicit med CSR både i 2007, 2008 og 2009

af de 10 virksomheder, der rapporterer delvist før rapporteringskravet træder i kraft,

rapporterer også om CSR i 2009.
•

Syv virksomheder

170

rapporterer ikke om samfundsansvar i 2008, men begynder at

rapportere i 2009.
•

To virksomheder

171

rapporterer slet ikke om CSR i 2009 og overholder dermed ikke

lovkravet. For Shells vedkommende er det overraskende, fordi virksomheden både i 2007
og 2008 var blandt de virksomheder, der rapporterede delvist.
For de 11 virksomheder, der enten rapporterer fuldt eller delvist i 2008 kan der ikke identificeres
en kausalitet mellem lovkravet og deres rapportering. Omvendt kan det dog konstateres, at de syv
virksomheder, der ikke rapporterede i 2008 er begyndt at gøre det i 2009. Disse syv virksomheder
– altså godt en tredjedel af de undersøgte cases – er sandsynligvis begyndt at rapportere om deres
arbejde med samfundsansvar som effekt af lovgivningen. Fire af de 10 virksomheder, der
rapporterer delvist i 2008, er blandt de seks virksomheder, der i 2009 rapporterer, at de ikke har
en CSR-politik. Der kan ikke observeres nogen tilbøjelighed til at virksomheder, der rapporterer
delvist i 2008 og fuldt i 2009 rapporterer om flere indsatsområder end de syv virksomheder, der
først begynder at rapportere som følge af lovkravet.
Som nævnt i afsnit 3.1.2, er det også en implicit forventning i lovgivningen, at virksomhederne vil
rapportere mere som følge af lovkravet. Ved analysen af virksomhedernes årsrapporter, fandt jeg,
at virksomhederne rapporterer om 21 forskellige områder, der på baggrund af den teoretiske
168

Skandia og Nordea.

169

EnergiMidt, Freja Transport, Nordisk Dæk Import, FiberVisions, Billund Lufthavn, Kosan Crisplant, Uponor, Monberg &

Thorsen og Gasa Group.
170

DT Group, Haldor Topsøe, Bankdata, NOE Net, Adecco, Mascot og B. Nygaard Sørensen.

171

Shell og OMD.
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ramme kan opdeles i de fire hovedkategorier Klima og Miljø, Medarbejderforhold, Etiske
principper og Stakeholderkommunikation. Som det fremgår af tabel 4.1 og figur 4.2 er der år for
år både flere virksomheder der rapporterer, og samtidig rapporterer de om flere områder for hvert
år.
Figur 4.2

! Rapportering på hovedområder, 2007-2009
20

15
2007

10

2008
2009

5

0
Etiske principper

Miljø og ressourcer Medarbejderforhold

Stakeholdere

Antal virksomheder af de 20 cases, der rapporterer om området. Kategorierne er ikke gensidigt udelukkende. Egen
tilvirkning efter virksomhedernes årsrapporter for 2007, 2008 og 2009, samt de eksterne rapporter og hjemmesider, der
eventuelt refereres til.

Andet arbejdsspørgsmål – Skyldes virksomhedernes frivillige arbejde med samfundsansvar
rapporteringskravet? – kan således besvares ved, at henholdsvis 10 og 12 virksomheder i 2007 og
2008 rapporterer enten helt eller delvist, og dermed ikke kan være begyndt at rapportere om
samfundsansvar som følge af lovkravet. Syv virksomheder findes derimod at rapportere for første
gang i 2009, og det er plausibelt at dette er sket som følge af rapporteringskravet. Der er
samtidig tendens til at der år for år er flere virksomheder der rapporterer, og at de rapporterer om
flere og flere indsatsområder.
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4.1.3 Arbejdsspørgsmål 3

! Kan der identificeres udtryk for kreativ compliance?

Som nævnt i afsnit 3.1.3 kan en faldgrube ved hård lovgivning være, at virksomhederne efterlever
lovens bogstavelige ord frem for dens reelle intention, og kun gør det absolut påkrævede. Hvis
virksomhederne kun gør det minimalt påkrævede alene for at overholde loven, er der ikke tale om
samfundsansvar, men om kreativ compliance. Dermed bliver loven overholdt, men har reelt ikke
nogen samfunds- eller konkurrenceforbedrende effekt, fordi virksomhederne fortsætter som hidtil
og ikke ændrer adfærd eller frivilligt gør noget for at gavne deres omgivelser. I forhold til
Årsregnskabslovens § 99 a vurderer jeg, er der tale om kreativ compliance, hvis virksomhederne
rapporterer, at de ikke arbejder med CSR, fordi de i så fald overholder lovens bogstav, men ikke
dens intention.
Seks af de 20 undersøgte cases

172

oplyser, at de ikke har nogen politik for samfundsansvar. Der er

dog en tydelig forskel på, hvordan de seks virksomheder har valgt at formidle, at de ikke arbejder
med CSR. Bankdata oplyser eksempelvis, at ”Bankdata har ingen særskilt politik omkring
samfundsansvar”

173

mens FiberVisions ligeledes skriver, at ”koncernen har ikke formuleret

politikker for samfundsansvar” . Alligevel lever de to virksomheder altså med blot en enkelt
174

sætning op til lovkravet.
Størstedelen af virksomhederne, der ikke har en politik for samfundsansvar, finder det dog
nødvendigt at forsikre om, at de på trods af den manglende politik alligevel er ansvarlige
virksomheder. EnergiMidt forklarer eksempelvis, at virksomheden i stedet for at have en egentlig
CSR-politik ”i høj grad arbejder ud fra rammer og holdninger”, men at den stadig arbejder med
CSR ”på flere områder og med flere forskellige aktiviteter” . Også Kosan Crisplant oplyser, at man
175

”driver sine forretningsområder på en økonomisk og samfundsmæssigt forsvarlig måde […] men
har ikke nogen formel politik på området”

176

ligesom Nordisk Dæk Import forsikrer, at koncernens

172

Bankdata, FiberVisions, EnergiMidt, Haldor Topsøe, Kosan Crisplant og Nordisk Dæk Import.
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Bankdata, 2010: 8.

174

FiberVisions, 2010: 7.

175

EnergiMidt, 2010a: 27.

176

Kosan Crisplant 2010: 10.
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aktivitet ”sker under hensyn til almindeligt anerkendte principper og god forretningsmoral” selvom
man ”ikke [har] formelle nedskrevne politikker for et generelt samfundsansvar” .
177

Bankdata, Fibervisions og Haldor Topsøe er blandt de virksomheder, der rapporterer mindst i hele
undersøgelsen, mens EnergiMidt, Nordisk Dæk Import og Kosan Crisplant nævner flere frivillige
tiltag, selvom også de generelt rapporterer mindre end de virksomheder, der arbejder mere
systematisk med CSR. Blandt de seks virksomheder, der oplyser at de ikke arbejder systematisk
med CSR, kan der således identificeres to tilgange til rapporteringskravet: Mens en lille gruppe
tilsyneladende virker uberørte af <lovkravets implicitte forventning om, at virksomheder bør have
en politik for samfundsansvar, har en anden gruppe tydeligvis taget lovkravet til efterretning, og
anvender udglattende formuleringer, der anerkender at virksomheder bør påtage sig et ansvar for
samfundet, og indikerer, at de kan forventes at arbejde mere med området fremover. Der er en
tendens til at denne gruppe af virksomheder er større end de virksomheder, der alene oplyser, at
de ikke har nogen CSR-politik.
Arbejdsspørgsmål tre – Kan der identificeres udtryk for kreativ compliance? – kan således
besvares ved, at seks af de 20 undersøgte virksomheder rapporterer at de ikke har en CSR-politik,
og dermed udøver kreativ compliance. Der synes dog at være to forskellige tilgange blandt
virksomhederne uden CSR-politik, idet enkelte af virksomhederne kun rapporterer med en enkelt
sætning, mens andre finder det nødvendigt at forklare, at de er ansvarlige virksomheder selvom
de ikke har nogen formel politik.

4.2 Informationskrav og stakeholderpres
Den teoretiske ramme forudsiger, at rapporteringskravet ikke kun vil påvirke virksomhedernes
adfærd gennem det formelle lovmæssige krav, men også vil bidrage til at skabe pres på
virksomhederne fra omverdenen. For at besvare arbejdsspørgsmål fem og seks undersøger dette
afsnit, hvordan virksomhederne opfatter og kommunikerer med deres stakeholdere.

177

Nordisk Dæk Import, 2010: 6.
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4.2.1 Arbejdsspørgsmål 4

! Hvilken betydning oplyser virksomhederne, at forholdet til

stakeholdere har?
Som den teoretiske ramme forudsiger, er der en del virksomheder i undersøgelsen, som er meget
opmærksomme på hvordan omverdenen opfatter dem. I 2009 rapporterer hver fjerde

178

af de

undersøgte virksomheder, at omverdenens opfattelse har betydning for dem.
Det teoretiske grundlag bruger definitionen stakeholdere, der som begreb omfatter stort set hele
omverdenen, mens virksomhederne – med undtagelse af de to engelsksprogede rapporter, som
henholdsvis Nordea og DT Group henviser til – taler om interessenter. Virksomhederne ser dog ud
til at anvende begreberne som synonyme. Kosan Crisplant opfatter eksempelvis interessenter som
”aktionærer, medarbejdere, kunder, leverandører og andre grupper” , mens Skandia tydeliggør,
179

at:
”Med interessenter mener vi individer og grupper af personer, som direkte og/eller indirekte
påvirker eller påvirkes af Skandias virksomhed. Disse omfatter, men er ikke begrænset til,
aktionærer og andre investorer, medarbejdere, kunder, leverandører, distributører og
partnere [og] det omgivende samfund” .
180

Forholdet til omverdenen optager især Skandia og Nordea, der begge har arbejdet med CSR i flere
år inden rapporteringskravet blev indført. Nordea har eksempelvis udgivet en årlig CSR-rapport
siden 2008 netop med det formål at formidle virksomhedens arbejde med samfundsansvar til
stakeholderne:
”the report is guided by our aim to communicate our most material CSR impact to our
stakeholders which are customers, employees, shareholders, analysts, suppliers, NGOs and
governmental authorities” .
181

178

Skandia, Nordea, Nordisk Dæk Import, DT Group/Wolesley og Kosan Crisplant.
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Kosan Crisplant, 2010: 10.

180

Skandia, 2007: 1.

181

Nordea, 2010b: 6.
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Ligeledes forklarer Skandia allerede i 2007, hvordan man gennem strategisk presseomtale
forsøger at sikre sig, at omgivelsernes opfattelse af virksomheden harmonerer med
forretningsstrategien og det billede, virksomheden gerne vil give af sig selv . Af Skandias CSR182

politik fremgår det videre, at man har valgt en strategi baseret på åbenhed for at give
omgivelserne mulighed for at vurdere virksomheden på et oplyst grundlag, fordi:
”vores interessenters mulighed for at bedømme, hvor succesfulde vi er med virksomheden,
og træffe velbegrundede beslutninger i denne forbindelse, er en vigtig del af den måde, vi
driver virksomhed på [og] for at sikre os, at vi lever op til deres forventninger, varetager
deres interesser og løbende forbedrer vores relationer” .
183

Selvom virksomhederne generelt giver udtryk for at de ønsker at ”fremstå som en positiv
medspiller i det omkringliggende samfund”

184

og lægger kræfter i at forstå stakeholdernes ønsker

og forventninger , drives interessen for omverdenen også af ønsket om profitmaksimering:
185

“Conducting business responsibly and with integrity minimises risk and strengthens our
reputation. Building closer relationships with the communities in which we operate helps us
to promote our business and its objectives and gain a greater understanding of our
customers, neighbours and employees” .
186

Her er forventningen altså, at man ved at indgå i et samspil med omverdenen bedre kan afdække
stakeholdernes behov og forventninger, og derved fremme forretningen. Der er da blandt de 20
undersøgte virksomheder heller ingen eksempler på at virksomheder oplyser, at de føler sig
presset af stakeholderne til at ændre adfærd. Selvom det er muligt, at virksomhederne oplever et
pres fra omverdenen, rapporterer de ikke om stakeholdernes forventninger som en byrde, men
snarere som en kilde til fremgang, der antages at gavne virksomheden, hvis den formår at
afdække og opfylde omgivelsernes forventninger.

182

Skandia, 2008: 9.

183

Skandia, 2007: 3.

184

Nordisk Dæk Import, 2010: 6.

185

Nordea, 2010b: 6.

186

Wolseley, 2010a: 40.
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Undersøgelsen af arbejdsspørgsmål fire – Hvilken betydning oplyser virksomhederne, at forholdet
til stakeholdere har? – finder således, at hver fjerde af de undersøgte virksomheder oplyser, at
forholdet til stakeholderne har betydning for dem. Disse virksomheder tillægger forholdet til
stakeholdere en betydning, fordi de opfatter det som afgørende for profitskabelsen at
stakeholderne har et positivt indtryk af virksomheden. Ved at gå i dialog med stakeholderne kan
man både afdække deres ønsker til virksomhedens produkter og forventninger til dens adfærd, og
derfor ser virksomhederne der arbejder med stakeholderrelationer interaktionen som en kilde til
profitmaksimering.
4.2.2 Arbejdsspørgsmål 5

! Hvordan kommunikeres arbejdet med samfundsansvar til

stakeholderne?
Som nævnt i afsnit 3.2.2 kan virksomhedernes indsats over for deres stakeholdere have form af
frivillige etiske eller forretningsmæssige retningslinjer, deltagelse i rapporteringsregimer,
certificeringsordninger, brancheforeninger eller ved direkte engagement i lokalsamfundet.
Udviklingen i virksomhedernes anvendelse af kommunikationsredskaber er opsummeret i figur
4.3.
Figur 4.3

! Kommunikationsredskaber, 2007-2009
ISO 14001/9001
GRI/SA8000
UN Global Compact
Branchenetværk
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Egen tilvirkning efter virksomhedernes årsrapporter for 2007, 2008 og 2009, samt de eksterne rapporter og
hjemmesider, der eventuelt refereres til. Kategorierne er ikke gensidigt ekskluderende.
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Leverandørstyring er det kommunikationsredskab, som flest virksomheder

187

oplyser, at de

arbejder med i 2009. Kravene til leverandørerne er typisk overholdelse af menneskerettigheder,
højere krav end lovmæssigt fastsat i udlandet eller bestemte produktstandarder. Flere af
virksomhederne følger op på kravene med uanmeldte kontrolbesøg hos underleverandørerne og
opsiger samarbejdet, hvis reglerne ikke overholdes .
188

Seks virksomheder

189

har i 2009 fundet det relevant at rapportere om deres forretningsprincipper,

hvor kun Nordea rapporterede i 2007 og 2008. Nogle virksomheder arbejder uformelt med temaet
ud fra common sense-rationaler, der ”hovedsageligt [er] kulturelt baseret med udgangspunkt i
ledelsens holdninger og daglige stillingtagen i operationelle og strategiske spørgsmål” , men de
190

fleste virksomheder arbejder systematisk med forretningsprincipper, fordi “Conducting business
responsibly and with integrity minimises risk and strengthens our reputation”

191

– eller som også

regeringen påpeger i sin handlingsplan – fordi værdier kan anvendes som en rettesnor ved
usikkerhed:
“We have many internal policies and procedures and we have voluntarily signed several
international treaties but there cannot be a rule or a procedure for every conceivable
situation. We have therefore chosen to connect CSR to our values so that our employees will
never be without guidance” .
192

Risikostyring gennem formelle forretningsprincipper ses som ”vigtige faktorer til at beskytte og
styrke værdien for aktionærerne og i rollen som førende finansiel virksomhed” . For flere af
193

virksomhederne hænger opstillingen af forretningsprincipper altså sammen med muligheden for
at styre virksomhedens image, og derved sikre økonomisk gevinst.

187

Nordea, DT Group, Monberg & Thorsen, Gasa Group, Freja Transport, Skandia, Billund lufthavn og Mascot.

188

MT Højgaard i Monberg & Thorsen, 2010a: 109; Mascot, 2010: 10.

189

Nordea, DT Group, Monberg & Thorsen, Gasa Group, NOE Net og Adecco.

190

NOE Net, 2010b: 16.

191

Wolseley, 2010a: 40.
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CEO Christian Clausen i Nordea, 2010b: 4.

193

Nordea, 2008a: 15.

71

Samme rationale gør sig gældende for de fire virksomheder , der i 2009 rapporterer, at de har
194

opstillet principper for ansvarlige investeringer. Også her kan det nemlig være skadeligt for en
virksomheds omdømme, hvis stakeholderne ikke opfatter dens investeringspolitik som legitim,
selvom den måske nok er lovlig. Disse investeringspolitikker fungerer typisk ved at gå i dialog
med virksomheden, der udviser uetisk adfærd, og virker dialogen ikke, kan man ophæve
samarbejdet . For Nordeas vedkommende har den etiske investeringspolitik eksempelvis betydet,
195

at elleve virksomheder blev ekskluderet fra Nordeas investeringsprogram i 2009, fordi de
producerede klyngebomber .
196

Deltagelsen i rapporteringsprogrammer som FNs Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI)
og Social Accountability (SA8000) er også stigende i den undersøgte periode. Omvendt forholder
det sig med deltagelsen i miljøcertificeringsprogrammet ISO 14001 og kvalitetsprogrammet ISO
9001, hvor de tre virksomheder der rapporterer , alle blev certificeret inden 2007, og flere
197

efterfølgende ikke er kommet til. De tre virksomheder, der er ISO-certificeret, tilhører henholdsvis
transportbranchen, bygge- og anlægsbranchen og maskinindustrien, og for videns- og
servicebaserede virksomheder er der formentlig hverken lige så stor opmærksomhed eller gevinst
forbundet med at blive certificeret, hvis man ikke har nogen fysisk produktion og eller nogle
signifikante miljøbelastninger. Freja transport, der er en af de tre certificerede virksomheder,
forklarer eksempelvis i sin årsrapport, at man deltager i ISO-programmet for at ”reducere vores
belastende miljøpåvirkninger” .
198

Mens tilslutningen til de tekniske certificeringsprogrammer ser ud til at være stagneret, er der
tilsyneladende en stigende interesse for rapporteringsprogrammer, selvom der i 2009 kun er tre
virksomheder , der oplyser at de rapporterer efter GRI eller SA-principperne. Mens ISO primært
199

fokuserer på produktionsstandarder, opfatter virksomhederne GRI og SA som mere
stakeholderrettede, og som Mascot rapporterer, har virksomheden implementeret SA8000194

Nordea, Nordisk Dæk Import, Skandia og Adecco.

195

Nordea, 2010b: 14; Mascot, 2010: 10.

196

Nordea, 2010b: 14.

197

DT Group, Monberg & Thorsen og Uponor.

198

Freja Transport, 2008: 9; 2009: 10.

199

Nordea, Adecco og Mascot.
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principperne ”For bl.a. at dokumentere forholdene overfor omverdenen” . Antallet af
200

virksomheder, der rapporterer efter UN Global Compacts principper er også stigende, men må dog
stadig betegnes som forholdsvist lavt. I 2009 rapporterer Skandia, Nordea og Adecco at de
anvender principperne, men alle tre virksomheder deltager gennem deres internationale
moderkoncerner. Ingen af de 20 undersøgte virksomheder er medlem i Danmark.
Seks af de undersøgte virksomheder

201

oplyser desuden, at de deltager i brancheforeninger eller

sektornetværk. Disse organisationsformer forudsiger den teoretiske ramme at virksomhederne
enten vil bruge til at kommunikere deres samfundsansvar til omverdenen eller til at deltage i
selreguleringsregimer, der opstiller regler for medlemmernes adfærd. Derfor bekræfter det
teorien, når Billund Lufthavn forklarer, at den både deltager i et EU-netværk for lufthavne

202

og det

regionale miljønetværk i Syddanmark, fordi den ”ønsker at være kendt som en miljøbevidst
virksomhed” , og når Gasa Group oplyser, at virksomheden deltager i en mærkningsordning, der
203

opstiller krav til produktionen om bæredygtighed ud over det lovmæssigt påkrævede . Flere af
204

virksomhederne der rapporterer om deltagelse i brancheforeninger og netværk oplyser dog også,
at medlemskaberne primært bliver ”brugt til videndeling”

205

og til at ”fastholde og udvikle vores

kompetencer” . Derfor må medlemskab af brancherelaterede organisationer altså ses som mere
206

end blot et kommunikativt redskab, idet virksomhederne oplyser, at de også deltager af faglige
årsager.
Selvom den teoretiske ramme forudsiger, at direkte engagement i lokalsamfundet er en
kommunikationsform på retræte, er der blandt de studerede virksomheder ikke noget der tyder på
at dette skulle være tilfældet. Mens det i 2007 og 2008 godt nok kun er en enkelt virksomhed, der
oplyser om engagement i lokalsamfundet, er der seks virksomheder , der rapporterer om tiltag
207
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Mascot, 2010: 10.

201

Nordea, DT Group, Gasa Group, Freja Transport, Skandia og Billund Lufthavn.
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Billund Lufthavn, 2009c: 3.

203

Billund Lufthavn, 2009b: 2.
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Gasa Group, 2010: 13-14.
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EnergiMidt, 2008a: 9.
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MT Højgaard i Monberg & Thorsen, 2010a: 97.
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Skandia, Nordea, DT Group/Wolseley, EnergiMidt, Freja og Adecco.
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rettet mod lokalsamfundet i 2009. Skandia er den af de 20 virksomheder, der rapporterer mest
omfattende om engagement i foreningslivet, og virksomheden har siden 2007 haft en ordning i
samarbejde med en række større frivillige foreninger, der tillader medarbejderne at udføre to
timers frivilligt arbejde i arbejdstiden hver måned . Skandia betegner selv projektet som en
208

”naturlig del af virksomhedens forretningsstrategi” og forklarer, at initiativet er ”med til at gøre
Skandia til en mere attraktiv arbejdsplads og på den måde fastholde og tiltrække dygtige
medarbejdere” . Også EnergiMidt rapporterer om engagement i lokalsamfundet, der findes oplagt
209

at engagere sig i ”som en lokalt forankret virksomhed” .
210

Blandt de undersøgte cases er der dog også flere eksempler på virksomheder, der yder
økonomiske bidrag til samfundsrelaterede formål uden at der nødvendigvis ligger en større
strategi bag . En enkelt virksomhed oplyser, at den er i gang med at omlægge sin strategi for
211

donationer, der tidligere har omfattet både ”initiatives closely aligned with our business and its
objectives, as well as charities for which our employees have a particular passion” til i højere grad
kun at rette sig mod at opbygge ”more effective relationships with selected partners” .
212

Det femte arbejdsspørgsmål spurgte: Hvordan kommunikeres arbejdet med samfundsansvar til
stakeholderne? Ved undersøgelsen af de 20 virksomheder fandt jeg, at flest virksomheder har
valgt at arbejde med leverandørstyring. Godt hver tredje har udviklet forretningsprincipper, og
hver fjerde har en investeringspolitik. Virksomhederne opfatter primært disse tiltag som
risikostyring og et middel til at undgå negativ omtale. Godt hver tredje virksomhed oplyser, at de
deltager i brancheforeninger. Mod den teoretiske forventning, at disse organisationer anvendes til
stakeholderkommunikation, oplyser virksomhederne selv, at de primært deltager for at få ny viden
inden for deres sektor, og to virksomheder oplyser at de deltager i selvregulerings-lignende
initiativer, der frivilligt opstiller højere krav end lovmæssigt påkrævet. Både Gasa Group og Billund
Lufthavn, der deltager i selvregulerings-lignende programmer, oplyser, at programmerne er rettet
mod miljøvenlighed og bæredygtighed. Der er et overlap mellem virksomhederne der deltager i
UN Global Compact og rapporteringsprogrammerne SA og GRI. Disse tre programmer anvendes
208

Skandia, 2009b: 3.

209

Skandia, 2009b: 3.

210

EnergiMidt, 2010: 27.

211

Freja, 2010: 12; EnergiMidt, 2010: 27.

212

Wolseley, 2010: 51.
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for at kommunikere ansvarlighed til stakeholderne. Tre virksomheder er ISO-certificerede, men
tilgangen af certificerede virksomheder ser ud til at være stagneret – formentlig fordi ISOstandarderne ikke er relevante for alle brancher. Godt hver tredje virksomhed i undersøgelsen
engagerer sig i lokalsamfundet gennem donationer eller aktivt engagement, og flere virksomheder
oplyser, at de opfatter engagement i lokalsamfundet som en vigtig del af det at tage
samfundsansvar.

4.3 Incitamenter og internalisering
Det fremgår tydeligt af regeringens Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar, at
virksomhederne forventes at arbejde med CSR – ikke fordi de er juridisk forpligtet til det, men
fordi det vil give dem en økonomisk gevinst at gøre det. I dette afsnit besvarer jeg
arbejdsspørgsmål seks og syv ved at undersøge om virksomhederne deler opfattelsen af, at der er
økonomiske gevinster forbundet med at tage samfundsansvar, og om virksomhederne har
internaliseret CSR i deres daglige virke.
4.3.1 Arbejdsspørgsmål 6

! Oplever virksomhederne incitamenter til at arbejde med

samfundsansvar?
Som den teoretiske ramme forudsiger, oplever godt hver fjerde af de undersøgte virksomheder

213

at der er incitamenter forbundet med at arbejde med samfundsansvar. Ingen af dem nævner dog,
at der skulle være incitamenter forbundet med at overholde rapporteringskravet. I stedet ses CSR
som et strategisk redskab, der anvendes ”to support [our] business strategy and represent the
areas that have the greatest impact for our operations”

214

og ”afspejler koncernens

forretningsstrategi og understøtter vores forretningsmål” . På samme måde forklarer EnergiMidt,
215

at virksomheden arbejder med CSR ”Både fordi vi gerne vil tage et socialt og miljømæssigt ansvar,
men også fordi mange af tiltagene er afgørende for at understøtte EnergiMidts strategiske mål” .
216
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Skandia, Nordea, Monberg & Thorsen og EnergiMidt.

214

Wolseley, 2010a: 40.

215

Nordea, 2008a: 15.

216

EnergiMidt, 2010a: 27.
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Flere virksomheder argumenterer derfor for, at CSR er meningsfuldt både moralsk og
forretningsmæssigt. Monberg & Thorsen forklarer eksempelvis, hvordan virksomheden i sit
arbejde med CSR ”fokuserer […] specielt på de samfundsmæssige forhold, hvor vi kan gøre en
forskel, og hvor vi vurderer, at det giver mest værdi for samfundet og for os” , ligesom Skandia
217

opfatter CSR som et spørgsmål om at ”kombinere det finansielle resultat med resultatet af vores
indsats for miljøet og det samfund, vi lever i” . Også Nordea ser CSR som en gevinst for både
218

samfundet og bundlinjen, fordi “ansvarlig virksomhedsdrift er ikke bare det rigtige at gøre – det
er også godt for forretningen” . Som Nordeas administrerende direktør, Christian Clausen,
219

forklarer, består incitamenterne ved at arbejde med CSR på den måde både i at det gavner
virksomhedens omdømme og dens forhold til omverdenen:
”CSR should be an integral part of every organisation that wants to build strong
relationships with its customers and have the acceptance of the societies in which it
operates. Successful businesses have known this for a long time” .
220

Her sættes der altså lighedstegn mellem succesfuld forretningsdrift og den license to operate, som
virksomhederne får ved at pleje forholdet til deres omgivelser. På den måde opfattes
incitamenterne ved at arbejde med CSR altså knapt så meget en direkte metode til økonomisk payoff, men mere som et spørgsmål om den indirekte gevinst, der opnås ved at undgå problemer og
forebygge risici:
”Vores evne til at arbejde med CSR er en vigtig forudsætning for, at vi kan reducere de risici
og fremme de muligheder, som finansiel, miljømæssig og social ansvarlighed over for vores
interessenter indebærer” .
221

Disse muligheder kan eksempelvis bestå i at man – som EnergiMidt forklarer – udvider
produktsortimentet til også at omfatte ansvarlige eller etiske produkter, der kan konkurrere på
nye markeder:
217

Monberg & Thorsen, 2010a: 12.

218

Skandia, 2008b: 1.

219

Nordea, 2010a: 17.

220

Nordea, 2010b: 4.

221

Skandia, 2008b: 1.
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”I takt med øget konkurrenceintensitet på eksisterende forretningsområder er det afgørende,
at EnergiMidt løbende udvikler nye forretningsområder, der understøtter vores vision. Vores
strategiske udfordring er her at sikre etableringen af nye forretningsområder, der
understøtter en bæredygtig udvikling i samfundet” .
222

Det bør dog også nævnes, at der blandt virksomhederne ikke kun er en anerkendelse af frivilligt
arbejde med CSR – faktisk ses hård regulering og formelle lovkrav også som en potentiel
konkurrencefordel. I overensstemmelse med Porter-hypotesen forklarer Dyrup for eksempel,
hvordan strengere lovkrav kan ”give mulighed for en yderligere stigning i produktiviteten, idet
nyere og bedre processer implementeres” og derfor er det virksomhedens opfattelse, at ”de øgede
miljømæssige krav kan give mulighed for konkurrencemæssige fordele for Dyrup” .
223

Undersøgelsen af arbejdsspørgsmål seks – Oplever virksomhederne incitamenter til at arbejde
med samfundsansvar? – finder, at hver femte af de undersøgte virksomheder oplyser, at de
oplever økonomiske fordele ved at arbejde med samfundsansvar. CSR betragtes dog også her som
et strategisk redskab, der begrænser risici. Incitamenterne til at arbejde med CSR er derfor
primært indirekte i form af omgivelsernes anerkendelse og ikke så direkte økonomisk betingede
og profitrelaterede, som regeringen lægger op til i sin handlingsplan.
4.3.2 Arbejdsspørgsmål 7

! Har virksomhederne internaliseret arbejdet med

samfundsansvar i deres daglige drift?
Som nævnt i afsnit 3.3.2 mener Malmkjær, at ledelsens udtrykte holdning og tilpasninger i
organisationsstrukturen kan ses som indikatorer på internalisering af CSR. Ser man på
formuleringerne i ledelsesberetningerne, udtrykker virksomhederne generelt et stort engagement
i CSR, der dog beskrives med en bred variation af forskellige definitioner og opfattelser af
fordelene ved at arbejde med temaet. En fjerdedel

224

anvender formuleringer, der indikerer en

internalisering.

222

EnergiMidt, 2009a: 22.

223

Dyrup i Monberg & Thorsen, 2008a: 56-57.

224

Nordea, Skandia, NOE Net, DT Group/ Wolseley og EnergiMidt.
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DT Groups moderselskab, Wolseley, opfatter eksempelvis CSR i hvad man kan kalde en traditionel,
økonomisk forstand, hvor samfundsansvar beskrives som virksomhedens forpligtelse til at
begrænse negative eksternaliteter ved at sikre, at “harm is minimised and positive contribution is
maximised” . NOE Net og Skandia opfatter CSR som et strategisk redskab til at sikre omverdenens
225

opfattelse af virksomheden som et selskab ”som kunderne kan stole på og opfatte som ansvarligt
og troværdigt” , hvilket man blandt andet søger at opnå ved at man ”altid yder lidt mere, end
226

loven kræver, når vi opfylder de forpligtelser, vi har over for vores interessenter” . Samme
227

tankegang kan man finde hos Nordea, der beskriver CSR som
”…det begreb, der betegner virksomheders arbejde med at fastholde og udvikle relationerne
med interne og eksterne interessenter, der rækker ud over de rent økonomiske resultater.
Omdømme, tillid og god forretningsadfærd er alle væsentlige slutprodukter af CSR” .
228

Nordea og Skandia, der er de to eneste af de undersøgte virksomheder, der eksplicit arbejdede
med CSR inden lovkravet, er – måske ikke overraskende – også de to virksomheder, der i højest
grad omtaler CSR som om de har internaliseret det. Skandia forklarer eksempelvis, at det er vigtigt
for virksomhedens succes ”at vi på en velovervejet måde integrerer sociale og miljømæssige
hensyn i vores forretningsvirksomhed” , mens Nordea oplyser, at man “stræber efter at gøre
229

social ansvarlighed til en integreret del af forretningen og vores identitet – en del af vores dna.”

230

Det gør de til dels ved at arbejde med det andet af Malmkjærs parametre – altså ved at integrere
CSR i organisationsstrukturen. Nordea mente eksempelvis at kunne identificere en interesse for
CSR i omgivelserne, og valgte derfor ”på baggrund af det øgede fokus på samfundsmæssigt
ansvar” at etablere et CSR-sekretariat i slutningen af 2008 og at vedtage en CSR-strategi i starten
af 2009 . Med oprettelsen af CSR-sekretariatet blev arbejdet med CSR flyttet fra virksomhedens
231

compliance-organisation til selve forretningen for at ”knytte arbejdet med CSR tættere til Nordeas
225

Wolseley, 2010a: 43.

226

NOE Net, 2010b: 15.

227

Skandia, 2008b: 1.

228

Nordea, 2008a: 15.

229

Skandia, 2008b: 1.

230

Nordea, 2010a: 17.

231

Nordea, 2010a: 17.
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aktiviteter og kunder” , og sekretariatet fik til opgave at hjælpe de decentrale enheder med at
232

“integrate CSR into all our activities” . EnergiMidt observerede ligeledes at ”klima og miljø er for
233

alvor kommet på dagsordenen de sidste år – både politisk og blandt forbrugerne”

234

og

udarbejdede i 2008 derfor en omstillingsplan, der efterfølgende både har resulteret i øget arbejde
med energirådgivning og udvikling af bæredygtige produkter .
235

I den mindre omfattende ende af skalaen finder man Skandia, der har arbejdet med CSR siden
2007, hvor man nedsatte en arbejdsgruppe til at formulere en CSR-politik for Skandia i Norden .
236

Formålet med arbejdet var at gøre CSR til ”en integreret del af den daglige virksomhed, blandt
andet hvad angår planlægning, investeringsbeslutninger og arbejdsmetoder” . Virksomheden
237

oplyser dog ikke om deciderede organisationsændringer som følge af arbejdet med CSR. Det
samme gælder DT Groups moderselskab, Wolseley, der i 2009 udviklede en ”health and safety
policy” . Wolseley oplyser videre, at politikkens primære formal var at indføre formaliserede
238

“commitments, standards and metrics” til den politik, de allerede arbejdede med . Af selskabets
239

rapport er det dog ikke klart hvilke målbare resultater der er kommet ud af at formalisere
virksomhedens CSR-arbejde.
Ved undersøgelsen af arbejdsspørgsmål syv – Har virksomhederne internaliseret arbejdet med
samfundsansvar i deres daglige drift? – finder jeg således, at mens de fleste virksomheder
omtaler CSR som noget positivt, er Nordea tilsyneladende den eneste af de 20 undersøgte
virksomheder, der formelt har integreret arbejdet med CSR i virksomhedsstrukturen.
Opsummerende kan det altså diskuteres, hvor stor en sammenhæng, der egentlig kan konstateres
mellem virksomhedernes positive omtale af CSR og deres egentlige praksis. Det behandler jeg
videre i afsnit 4.5.2 og afsnit 5.5.

232

Nordea, 2009a: 15.

233

Nordea, 2010b: 7.

234

EnergiMidt, 2009a: 26-27.

235

EnergiMidt, 2010a: 13.

236

Skandia, 2007: 3.

237

Skandia, 2008b: 1.

238

Wolseley, 2010a: 42.

239

Wolseley, 2010a: 42.
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4.4 Virksomhedsstørrelse
Som nævnt i afsnit 3.1.2 er det en antagelse i litteraturen, at især store virksomheder vil være
tilbøjelige til at arbejde med samfundsansvar. Da antagelsen har relevans for de syv andre
arbejdsspørgsmål undersøger jeg nedenfor, om de virksomheder, der i undersøgelsen af de syv
foregående arbejdsspørgsmål .
4.4.4 Arbejdsspørgsmål 8

! Spiller virksomhedsstørrelse en rolle for rapportering?

For at besvare arbejdsspørgsmål otte undersøger jeg i dette afsnit, om virksomhedsstørrelsen
spiller en rolle for tendensen til rapportering. Det gør jeg ved at sammenholde tendensen til
rapportering med virksomhedernes størrelse på de tre størrelsesparametre for hvert af de syv
andre arbejdsspørgsmål. Her har jeg kategoriseret sammenhængen mellem størrelse og
rapportering som især store hvis der er et flertal af store virksomheder der rapporterer, og som
tendens til store hvis det kun er en enkelt virksomhed der udgør flertallet af store virksomheder.
Samme rationale gælder kategoriseringen især små og tendens til små, mens kategorien ingen
tydelig tendens er anvendt, hvor der ikke kan identificeres nogen forskel i rapporteringspraksis
mellem de store og små virksomheder i undersøgelsen. Udledningsgrundlaget er vedlagt som
bilag 2.
4.4.4.1 Hård lov
Ved anvendelse af ovenstående klassificering for de tre første arbejdsspørgsmål finder jeg, at der
ikke kan konstateres nogen entydig tendens til at virksomhedsstørrelsen har betydning for
tendensen til rapportering. Tendensen er opsummeret i tabel 4.2.
Som det fremgår, kan der hverken ved virksomhedernes tendens til lovoverholdelse eller deres
tendens til at arbejde med samfundsansvar inden lovkravets indførelse konstateres nogen tydelig
sammenhæng med virksomhedsstørrelsen.
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Tabel 4.2 ! Virksomhedsstørrelse og arbejdsspørgsmål 1, 2 og 3

Nettoomsætning

X

Medarbejdere
Arbejdsspørgsmål 2: Skyldes virksomhedernes
frivillige arbejde med samfundsansvar
rapporteringskravet?
Arbejdsspørgsmål 3: Kan der identificeres udtryk
for kreativ compliance?

Ingen
tydelig
tendens

Tendens
til små

Især små

Tendens
til store

Især store

Arbejdsspørgsmål 1: Overholder virksomhederne
lovgivningen?

X

Balancesum

X

Nettoomsætning

X

Medarbejdere

X

Balancesum

X

Nettoomsætning

X

Medarbejdere

X

Balancesum
X
Egen tilvirkning efter virksomhedernes årsrapporter for 2007, 2008 og 2009, samt de eksterne rapporter og
hjemmesider, der eventuelt refereres til. Se eventuelt Bilag 2.

Der er dog en overraskende tendens til, at en overvægt af de store virksomheder anvender kreativ
compliance. Der er desuden en tendens til, at virksomhederne der begrunder at de ikke har en
CSR-politik er større, end de virksomheder, der kun rapporterer med en enkelt linje for at
overholde lovkravet.
4.4.4.2 Informationskrav og stakeholderpres
Der er ved sammenstillingen af arbejdsspørgsmål fire og de tre mål for virksomhedsstørrelse en
klar tendens til, at det især er de store virksomheder i undersøgelsen, der interesserer sig for
forholdet til deres stakeholdere. Samme tendens kan findes ved undersøgelsen af
arbejdsspørgsmål fem vedrørende virksomhedernes interaktion og kommunikation med deres
stakeholdere. Her finder jeg, at det især er de store virksomheder i undersøgelsen, der
beskæftiger sig med leverandørstyring, forretningsprincipper og investeringspolitikker. Dette kan
som nævnt i afsnit 4.2.1 hænge sammen med, at disse initiativer opfattes som risikostyring, hvor
store virksomheder har mere på spil.
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Tabel 4.3 ! Virksomhedsstørrelse og arbejdsspørgsmål 4

X

Ingen
tydelig
tendens

Medarbejdere

Tendens
til små

X

Især små

Nettoomsætning

Tendens
til store

Især store

Arbejdsspørgsmål 4: Hvilken betydning har
forholdet til stakeholdere for virksomhederne?

Balancesum
X
Egen tilvirkning efter virksomhedernes årsrapporter for 2007, 2008 og 2009, samt de eksterne rapporter og
hjemmesider, der eventuelt refereres til. Se eventuelt Bilag 2.

De store virksomheder er også mere tilbøjelige til at deltage i brancheforeninger og til at
engagere sig i lokalsamfund og foreninger. Der er desuden en tendens til, at det også er de større
virksomheder, der deltager i rapporterings- og certificeringsinitiativer. Undtagelsen er deltagelse i
Global Reporting Initiative, hvor det omsætningsmæssigt ser ud til at være mindre virksomheder
med mange medarbejdere, der anvender programmet.
Der er således ved undersøgelsen af både arbejdsspørgsmål fire og fem en tendens til, at det især
er store de virksomheder, der arbejder med forholdet til deres stakeholdere.
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Tabel 4.4 ! Virksomhedsstørrelse og arbejdsspørgsmål 5

- UN Global Compact?

- ISO?

- GRI/SA?

X

Balancesum

X

Nettoomsætning

X

Medarbejdere

X

Balancesum

X

Nettoomsætning

X

Medarbejdere

X

Balancesum

X

Nettoomsætning

X

Medarbejdere

X

Balancesum

X

Nettoomsætning

X

Medarbejdere

X

Balancesum

X

Nettoomsætning
Medarbejdere

X
X

Balancesum
- Brancheforeninger?

- Lokalsamfundet?

Ingen
tydelig
tendens

- Investeringsprincipper?

X

Medarbejdere

Tendens
til små

- Forretningsprincipper?

Nettoomsætning

Især små

- Leverandørstyring?

Tendens
til store

Arbejder
virksomhederne med…

Især
store

Arbejdsspørgsmål 4: Hvordan kommunikeres
arbejdet med samfundsansvar til stakeholderne?

X

Nettoomsætning

X

Medarbejdere

X

Balancesum

X

Nettoomsætning

X

Medarbejdere

X

Balancesum
X
Egen tilvirkning efter virksomhedernes årsrapporter for 2007, 2008 og 2009, samt de eksterne rapporter og hjemmesider,
der eventuelt refereres til. Se eventuelt Bilag 2.
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4.4.4.3 Incitamenter og internalisering
Også ved undersøgelsen af arbejdsspørgsmål seks finder jeg, at det især er store virksomheder,
der oplever incitamenter til at arbejde med samfundsansvar. Samme tendens gør sig gældende
ved undersøgelsen af arbejdsspørgsmål syv, hvor virksomheder med store nettoomsætninger og
balancesummer er mere tilbøjelige til at rapportere på en måde, der indikerer internalisering.
Tabel 4.5 ! Virksomhedsstørrelse og arbejdsspørgsmål 6 og 7

X

Balancesum

X

Nettoomsætning

X

Ingen
tydelig
tendens

Medarbejdere

Tendens
til små

X

Især små

Arbejdsspørgsmål 7: Har virksomhederne
internaliseret arbejdet med samfundsansvar som
en central del af deres drift?

Nettoomsætning

Tendens
til store

Især store

Arbejdsspørgsmål 6: Oplever virksomhederne
incitamenter til at arbejde med samfundsansvar?

Medarbejdere

X

Balancesum
X
Egen tilvirkning efter virksomhedernes årsrapporter for 2007, 2008 og 2009, samt de eksterne rapporter og
hjemmesider, der eventuelt refereres til. Se eventuelt Bilag 2.

Ved undersøgelsen af arbejdsspørgsmål otte – Spiller virksomhedsstørrelse en rolle for
rapportering? – finder jeg således, at virksomhedernes størrelse spiller en rolle for tilbøjeligheden
til at rapportere i fem af de syv tilfælde. De to undtagelser er tendensen til lovoverholdelse og
hvorvidt virksomhederne rapporterede helt eller delvist om samfundsansvar inden 2009, hvor der
ikke er nogen tydelig sammenhæng.

4.5 Fund uden for den teoretiske ramme
I de foregående afsnit har jeg analyseret de 20 tilfældigt udvalgte casevirksomheder ud fra de otte
teoretisk udledte arbejdsspørgsmål. Ved undersøgelsen bemærkede jeg to mønstre blandt de
studerede cases, der ikke er forudsagt af den teoretiske ramme. Det første er, at godt en tredjedel
af virksomhederne oplyser meget eksplicit om deres forhold til det politiske system. Det andet er,
at der på trods af rapporteringskravets eksplicitte forventning om at virksomhederne skal oplyse
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om resultaterne af deres arbejde med samfundsansvar, ikke kan identificeres eksempler på
redegørelser for målbare resultater blandt nogen af de undersøgte cases. Disse to forhold
behandler jeg i de følgende afsnit.
4.5.1 Forholdet til det politiske system
Ved analyse af virksomhedernes årsrapporter er det tydeligt, at en del af virksomhederne
beskæftiger sig intensivt med forholdet til det politiske system. Tendensen fordobles fra 2007,
hvor tre virksomheder

240

oplyser at de arbejder med temaet, til 2009, hvor seks virksomheder

241

rapporterer om deres forhold til det politiske system. Årsrapporterne giver udtryk for, at
virksomhederne har to forskellige måder at forholde sig til det politiske system. Den ene handler
om at holde sig orienteret om den potentielle politiske udvikling på områder, der har betydning
for virksomhedens produktion, mens den anden handler om aktivt at påvirke beslutningstagerne
til at varetage virksomhedens interesser.
Monberg og Thorsens datterselskab, Dyrup, forklarer eksempelvis i selskabets årsrapport for
2007, at man følger den politiske udvikling fordi
”Miljølovgivningen i Europa bliver løbende justeret og udbygget, hvilket har konsekvenser for
Dyrups produkter. Gennem proaktivt arbejde med den nye lovgivning forbereder Dyrup sig
på de nødvendige tiltag og er dermed helt på forkant med udviklingen” .
242

Ved at være på forkant med udviklingen kan virksomhederne opnå en first mover-fordel og være
klar med produkter, der opfylder de nye krav, så snart lovgivningen indføres. Det skete for Dyrup,
der som konsekvens af et EU-direktiv blev førende europæisk producent af vandbaseret maling .
243

På samme måde rapporterede DT Groups moderselskab, Wolseley, at det både var i gang med at
forberede sig på forventet EU-lovgivning om lovligt tømmer og forventet britisk lovgivning om
CO2-udledning . Arbejdet med at klargøre virksomheden til den nye lovgivning kommer samtidig
244

240

Shell, Monberg & Thorsen og EnergiMidt.

241

Nordea, DT Group, Monberg & Thorsen, NOE Net, Billund Lufthavn og Skandia.

242

Dyrup i Monberg & Thorsen, 2008a: 57.

243

Dyrup i Monberg & Thorsen, 2009a: 59.

244

Wolseley, 2010a: 42.
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til at påvirke standarderne i de andre lande koncernen opererer i, fordi man vil bruge den viden
man opnår ved at forberede sig på det britiske lovkrav til at implementere ens standarder i andre
lande ”to ensure that the maximum benefits can be gained” . På den måde kan lovgivning fra EU
245

eller andre lande være medvirkende til, at virksomhederne også påtager sig højere standarder i de
andre lande, hvor de har filialer – eksempelvis i Danmark – ligesom de danske standarder kan
have en spill over-effekt på virksomhedens produktion i udlandet.
Blandt de 20 cases er der dog også eksempler på, at virksomhederne ikke kun holder sig
informeret om potentiel lovgivning, men også selv forsøger at påvirke lovgivningsprocessen i
gunstig retning for virksomheden. Wolseley forklarer, at man forsøger at interagere med lovgivere
for at varetage sine interesser:
”We are engaging with national governments and the European parliament, as well as
national timber trade federations, to provide our input to the development of legislation and
government procurement policies” .
246

I betragtning af at lobbyisme ofte associeres med magtfulde virksomheders indflydelse på de
demokratiske beslutninger, er det overraskende, at virksomhederne eksplicit rapporterer om
deres forsøg på at påvirke det politiske system. Wolseley vælger da også at beskrive forsøget på
påvirkning med mere positive ord, eksempelvis som at man er ”engagerede” og ”stiller sine inputs
til rådighed” (egen oversættelse) - frem for at anerkende, at der reelt er tale om et forsøg på
påvirkning for at fremme egne interesser. Omvendt er EnergiMidt mere eksplicit, og oplyser i sin
årsrapport for 2007 at:
”Sideløbende med vores egen tilskudsordning til solceller forsøgte vi i 2007 fortsat at påvirke
politikere indenfor området for at få åbnet op for en ny offentlig støtteordning. Trods stor
politisk interesse er det endnu ikke lykkes” .
247

245

Wolseley, 2010a: 42.

246

Wolseley, 2010a: 42.

247

EnergiMidt, 2008a: 9.
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Dette kan muligvis skyldes, at der – som virksomheden selv gentagne gange påpeger i sine
årsrapporter – er stor opmærksomhed på klimaforandringer i samfundet, og at bæredygtige
energiformer generelt opfattes som en positiv teknologi, der gavner samfundet. Derfor kan man
godt fortælle åbent, at man presser på for at fremme udbredelsen af bæredygtig energi, selvom
formålet samtidig er at få solgt nogle flere solceller selv.
Det er værd at bemærke, at både Shell og EnergiMidt forholder sig til samspillet med det politiske
system i nogle årsrapporter i perioden, men at rapporteringen ikke er konsekvent. Det kunne tyde
på, at virksomhedernes interesse for det politiske system ikke er statisk, men afhængig af om der
i perioden arbejdes på politiske tiltag med relevans for virksomheden eller ej. Det underbygges af
at jeg finder tegn på, at virksomhederne især rapporterer om konkrete tiltag, der påvirker dem
selv – eksempelvis DT Groups moderselskab, Wolesley, der forventer at blive påvirket af europæisk
og britisk lovgivning, EnergiMidt, der presser på for at få tilskud til solceller og Monberg &
Thorsens datterselskab, Dyrup, der har ændret adfærd som resultat af et EU-direktiv om indholdet
i maling.
4.5.2 Konkrete resultater
Det andet mønster jeg finder uden for den teoretiske ramme er en udpræget mangel på
dokumenterede resultater af arbejdet med samfundsansvar. Som nævnt i afsnit 3.1.3 skal
virksomhederne der har en politik for samfundsansvar ellers oplyse, hvordan politikkerne
omsættes i praksis og give en ”vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens
arbejde med samfundsansvar” , og det er således overraskende, at så få virksomheder har valgt
248

at oplyse om resultaterne.
Forholdet skal desuden ses i lyset af, at virksomhederne generelt giver udtryk for at de
”anerkender virksomhedens samfundsansvar”

249

og gerne vil ”påtage sig sin del af

samfundsansvaret” . Der er tilsyneladende stor opbakning til idéen om at arbejde med
250

samfundsansvar, og flere virksomheder forklarer, at de ”ønsker at integrere sociale og

248

LBK NR. 395, §99 a, stk. 2.

249

NOE Net, 2010: 2009.

250

Freja Transport, 2010: 12.
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miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter” , ”driver sine forretningsområder på en
251

økonomisk og samfundsmæssigt ansvarlig måde”

252

og forsøger at sikre sig at virksomheden ”lever

op til god norm og skik for den gode samfundsansvarlige virksomhed” .
253

I årsrapporterne kan der således konstateres en udtalt opbakning til principperne om
samfundsansvar. Samtidig er det dog en klar tendens, at virksomhederne generelt er bedre til at
beskrive hvad de arbejder med, end hvad der konkret kommer ud af indsatsen.
Tekstilproducenten Mascot har eksempelvis som den eneste af de 20 virksomheder valgt at have
et egentligt afsnit om resultater i deres CSR-redegørelse. Heraf fremgår det at virksomheden ”har
generelt opnået gode resultater inden for området,” at de vietnamesiske myndigheder kalder
fabrikkerne ”en arbejdsplads af meget høj kvalitet,” og derfor har tildelt virksomheden ”en
hæderspris for at være en forbilledlig investor” . Rapporteringen er dog ikke kvantificerbar, og
254

hører derfor ikke til blandt de fire af de 20 cases, der i 2009 har valgt at måle på de resultater, de
har opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar. Det drejer sig i 2009 om Skandia, Billund
Lufthavn, Monberg & Thorsen og Nordea.
Skandia har målt, at 45 procent af medarbejderne månedligt udfører to timers frivilligt arbejde i
arbejdstiden . Billund Lufthavn, kvantificerer i sin miljørapport ressourcebesparelser på 12
255

procent i energiforbruget, 8 procent i mængden af vand per passagerer og 11 procent i CO2udledningen fra 2008 til 2009 , og Monberg & Thorsen, oplyser i datterselskabet MT Højgaards
256

årsrapport, at man har påbegyndt CO2-reducerende initiativer, der samlet skal reducere CO2udslippet med op med 2.500 tons årligt. Det fremgår dog ikke hvornår tiltagene reelt forventes
implementeret . Endelig oplyser Nordea, at Nordea i Norden har købt certifikater til at reducere
257

sit CO2-udslip med 40 procent og har reduceret sit papirforbrug med 30 millioner ark papir . Det
258

fremgår dog ikke hvad Nordea i Danmarks andel er. Der tegner sig således et mønster til at
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virksomhederne der rapporterer kvantificerbart især forholder sig til begrænsninger i deres CO2udledning.
Der er således både en tendens til at kun få virksomheder har valgt at redegøre for målbare
resultater af deres arbejde med samfundsansvar, og selv her kan der kun konstateres mindre
fremskridt. For virksomhederne Adecco og DT Group der har valgt at henvise til deres
internationale moderselskabers redegørelser gælder det desuden, at det er uklart, hvilken
konsekvens de internationale politikker har for de danske filialer. Selvom politikkerne overordnet
gælder for en hel koncern er det nemlig ikke tydeligt, hvad det betyder i Danmark, fordi
rapporterne generelt forholder sig til hele koncernens aktivitet, og ikke beskriver forholdene i
Danmark specifikt.

4.6 Delkonklusion
Dette kapitel har undersøgt hvordan årsregnskabslovens § 99 a har påvirket 20 tilfældigt udvalgte
virksomheders arbejde med samfundsansvar. Det har jeg gjort ved at undersøge de otte
arbejdsspørgsmål, som jeg udledte på baggrund af den teoretiske ramme i kapitel 3. Ved
undersøgelsen af de 20 virksomheders årsrapporter for 2007, 2008 og 2009 har jeg dog samtidig
været opmærksom på, om der i teorien kunne identificeres mønstre, der ikke var omfattet af den
teoretiske ramme.
Ved undersøgelsen af de tre første arbejdsspørgsmål, der forholdt sig til hård lovgivning, fandt
jeg, at 18 af de 20 undersøgte virksomheder overholder rapporteringskravet. Af disse 18
virksomheder oplyser seks virksomheder dog, at de ikke arbejder formelt med CSR. Det kan
opfattes som et udtryk for kreativ compliance, hvor virksomhederne bevidst vælger den
efterlevelsesstrategi, der kræver den mindste indsats. De seks virksomheder, der udøver kreativ
compliance rapporterer da også om CSR i et mindre omfang end de 12 virksomheder, der har en
CSR-politik og oplyser, at de arbejder mere systematisk med temaet. Jeg finder desuden, at lidt
over halvdelen af virksomhederne allerede arbejder med samfundsansvar inden lovkravet bliver
indført, selvom kun to virksomheder formelt betegner de frivillige tiltag som CSR. Syv
virksomheder findes derimod at rapportere for første gang i 2009, og det er plausibelt at dette er
sket som følge af rapporteringskravet. Samtidig er der en tendens til at der år for år er flere
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virksomheder der rapporterer, og at de rapporterer om et stigende antal indsatsområder.
Besvarelsen af arbejdsspørgsmål et, to og tre er gengivet nedenfor i boks 4.1.
Boks 4.1

! Besvarelse af arbejdsspørgsmål 1, 2 og 3

Arbejdsspørgsmål 1 ! Overholder virksomhederne lovgivningen? 18 af de 20 undersøgte virksomheder
overholder lovgivningen. To gør ikke.
Arbejdsspørgsmål 2 ! Skyldes virksomhedernes frivillige arbejde med samfundsansvar
rapporteringskravet? Til dels: 11 virksomheder rapporterer allerede helt eller delvist inden 2009. Det er
plausibelt, at syv af de 20 virksomheder er begyndt at rapportere som følge af lovkravet.
Arbejdsspørgsmål 3 ! Kan der identificeres udtryk for kreativ compliance? Seks af de 20 virksomheder
udøver kreativ compliance.
Egen tilvirkning.

Jeg operationaliserede den teoretiske rammes antagelser om stakeholderpres som følge af
informationskravet som arbejdsspørgsmål fire og fem. Ved undersøgelsen af disse
arbejdsspørgsmål fandt jeg, at hver fjerde af de undersøgte virksomheder oplyser, at forholdet til
stakeholderne har betydning for dem. Stakeholdernes positive indtryk af virksomheden opfattes
som afgørende for profitskabelsen, fordi virksomhederne ved at gå i dialog med stakeholderne
forventer, at de både kan afdække deres ønsker til virksomhedens produkter og forventninger til
dens adfærd. Kommunikationen til stakeholderne sker blandt andet ved udformningen af etiske
principper, deltagelse i brancheforeninger, rapporterings- og certificeringsinitiativer eller direkte
engagement i lokalsamfundet.
Flest virksomheder har valgt at arbejde med leverandørstyring, men flere har også valgt at
udarbejde formelle forretningsprincipper eller investeringspolitikker. Virksomhederne oplyser, at
de opfatter disse tiltag som risikostyring, der beskytter dem mod de skandaler, der kan opstå når
underleverandører eller samarbejdspartnere ikke lever op til omgivelsernes forventninger til
ansvarlig adfærd. Godt hver tredje virksomhed oplyser, at de deltager i brancheforeninger for at få
ny viden inden for deres sektor, og to virksomheder oplyser at de deltager i selvreguleringslignende initiativer, der frivilligt opstiller højere krav end lovmæssigt påkrævet. Der er et overlap
mellem virksomhederne der deltager i UN Global Compact og rapporteringsprogrammerne SA og
GRI. Disse tre programmer anvendes for at kommunikere ansvarlighed til stakeholderne. Godt
hver tredje virksomhed i undersøgelsen engagerer sig i lokalsamfundet gennem donationer eller
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aktivt engagement, og flere virksomheder oplyser, at de opfatter engagement i lokalsamfundet
som en vigtig del af det at tage samfundsansvar. Besvarelsen af de to arbejdsspørgsmål er
gengivet nedenfor i boks 4.2.
Boks 4.2

! Besvarelse af arbejdsspørgsmål 4 og 5

Arbejdsspørgsmål 4 ! Hvilken betydning oplyser virksomhederne, at forholdet til stakeholdere har? Hver
fjerde virksomhed rapporterer om forholdet til deres stakeholdere, der primært ses som en kilde til
profitforøgelse, hvis man formår at afdække og efterkomme stakeholdernes ønsker og forventninger.
Arbejdsspørgsmål 5 ! Hvordan kommunikeres arbejdet med samfundsansvar til stakeholderne? Flest
virksomheder arbejder med leverandørstyring, der ligesom forretningsprincipper og investeringspolitikker
ses som en form for risikostyring, der primært er rettet mod virksomhedens erhvervskunder. Godt hver
tredje virksomhed deltager i brancheforeninger, men beskriver formålet som videndeling frem for
stakeholderkommunikation. Deltagelse i internationale rapporteringsinitiativer og engagement i
lokalsamfundet er de to kommunikationstiltag, der tydeligst beskrives som stakeholderkommunikation.
Egen tilvirkning.

Tredje del af den teoretiske ramme forudsagde, at virksomhederne ville opleve økonomiske
incitamenter til at arbejde med samfundsansvar og at de derfor frivilligt ville internalisere
regeringens principper om forretningsdrevet samfundsansvar i deres daglige drift. Disse
antagelser operationaliserede jeg som arbejdsspørgsmål seks og syv. Ved undersøgelsen af
arbejdsspørgsmålene fandt jeg, at hver femte af de undersøgte virksomheder oplyser, at de
oplever økonomiske fordele ved at arbejde med samfundsansvar. Virksomhederne beskriver dog
primært incitamenterne til at arbejde med CSR som indirekte i form af omgivelsernes
anerkendelse og ikke så økonomisk betingede og profitrelaterede, som regeringen lægger op til i
sin handlingsplan. Uoverensstemmelsen kan måske bidrage til at forklare, hvorfor jeg videre
fandt, at kun en enkelt virksomhed – på trods af virksomhedernes positive tilkendegivelser om
CSRs fortræffeligheder – reelt havde internaliseret arbejdet med CSR i sin virksomhedsstruktur.
Besvarelserne af de to arbejdsspørgsmål er opsummeret i boks 4.3.
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Boks 4.3

! Besvarelse af arbejdsspørgsmål 6 og 7

Arbejdsspørgsmål 6 ! Oplever virksomhederne incitamenter til at arbejde med samfundsansvar? Hver
femte virksomhed oplyser, at de oplever incitamenter til at arbejde med samfundsansvar. Virksomhederne
beskriver dog primært disse incitamenter som risikostyring og omdømmeforbedringer og ikke de
økonomiske incitamenter og konkurrencefordele, regeringen antager de vil opleve.
Arbejdsspørgsmål 7 ! Har virksomhederne internaliseret arbejdet med samfundsansvar i deres daglige
drift? Kun i begrænset omfang. Mens der er en udbredt omtale af CSR som positivt, har kun en enkelt af de
20 virksomheder integreret arbejdet med CSR i sin organisationsstruktur.
Egen tilvirkning.

Endelig havde den teoretiske ramme en antagelse om, at de store virksomheder i undersøgelsen
ville være mere tilbøjelige til at arbejde med samfundsansvar og derfor også til at rapportere om
det. Jeg operationaliserede antagelsen som arbejdsspørgsmål otte, som jeg undersøgte for
tendensen til rapportering ved de foregående syv arbejdsspørgsmål. Her fandt jeg, at det for fem
af de syv arbejdsspørgsmål gjaldt, at de store virksomheder i undersøgelsen var mere tilbøjelige
til at rapportere end de små. Besvarelsen af arbejdsspørgsmål otte er opsummeret i tabel 4.6.
Tabel 4.6 ! Besvarelse af arbejdsspørgsmål 8
Er store virksomheder mere tilbøjelige til at…

JA

NEJ

1. Overholde rapporteringskravet?

X

2. Rapportere inden rapporteringskravet?

X

3. Benytte sig af kreativ compliance?

X

4. Interessere sig for forholdet til deres stakeholdere?

X

5. Anvende kommunikationsredskaber?

X

6. Opleve incitamenter til at arbejde med CSR?

X

7. Internalisere principperne om CSR?

X
Egen tilvirkning.

Uden for den teoretiske ramme finder jeg desuden, at godt en tredjedel af virksomhederne holder
sig orienteret om den potentielle politiske udvikling på områder, der har betydning for
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virksomhedens produktion, og aktivt forsøger at påvirke beslutningstagerne til at varetage
virksomhedens interesser.
Jeg finder også, at kun fire af de undersøgte virksomheder har valgt at redegøre for målbare
resultater af deres arbejde med samfundsansvar, og at disse fire redegørelser kun forholder sig til
enkelte parametre som medarbejdernes frivillige arbejde eller indsatsen for at begrænse
virksomhedens CO2-udslip. Det er således forholdsvist uklart, hvad resultaterne af det intensive
arbejde med CSR, som virksomhederne beskriver, egentlig er. Jeg finder desuden, at virksomheder
der henviser til deres internationale moderselskabers rapporter ikke tilvejebringer et
fyldestgørende billede af deres arbejde med samfundsansvar, fordi rapporterne ikke specifikt
forholder sig til danske forhold.
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5. Diskussion
I dette kapitel diskuterer jeg, hvordan de empiriske fund stemmer overens med den teoretiske
ramme for, hvordan rapporteringskravet kan forventes at have påvirket virksomhedernes arbejde
med samfundsansvar og inddrager anden eksisterende empirisk viden på området. For at klargøre
hvor min undersøgelses fund bekræftes eller udfordres af andre undersøgelser, sammenholder
jeg derfor besvarelsen af de otte arbejdsspørgsmål med andre undersøgelser af danske
virksomheders arbejde med samfundsansvar, og diskuterer forklaringsmulighederne ud over den
teoretiske ramme, hvor det findes relevant. Videre diskuterer jeg betydningen af de induktive,
empiriske fund uden for den teoretiske ramme og afslutter kapitlet med en diskussion af
undersøgelsens pålidelighed samt en delkonklusion.

5.1 Hård lov
Den teoretiske ramme forudsiger, at virksomhederne vil overholde lovgivningen, fordi den
indeholder truslen om sanktioner. Videre forudsiger den, at lovkravet både vil få virksomhederne
til at rapportere mere, og at virksomhederne vil rapportere om en øget mængde indsatsområder.
Endelig forudsiger rammen dog også, at virksomheder kan have en tendens til at benytte sig af
kreativ compliance, hvor de kun gør det mindst mulige, hvis lovkravet enten er for ukonkret eller
for omfattende.
Disse antagelser operationaliserede jeg i arbejdsspørgsmål et til tre, som jeg undersøgte i afsnit
4.1. Nedenfor diskuterer jeg, hvordan de empiriske fund stemmer overens med de teoretiske
forudsigelser.
5.1.1 Arbejdsspørgsmål 1

! Overholder virksomhederne lovgivningen?

Jeg besvarede overordnet arbejdsspørgsmål et ved, at 18 af de 20 undersøgte cases overholder
lovkravet, mens to ikke gør. Som nævnt i afsnit 3.1. antages det, at truslen om sanktioner vil få
virksomhederne til at overholde lovgivningen. Derfor er det overraskende, at to af de 20
undersøgte virksomheder ikke rapporterer om samfundsansvar.
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Det er også en afvigelse i forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens egen evaluering af lovkravets
effekt, der ved en undersøgelse af 142 af de rapporteringspligtige virksomheders årsrapporter for
2009 fandt, at 97 procent af virksomhederne overholder rapporteringskravet . Da dette er en
259

kvalitativ undersøgelse, kan fundet her ikke umiddelbart sammenlignes med Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens konklusion om, at ”stort set alle forholder sig til samfundsansvar i
årsrapporten” . Det kunne eksempelvis tænkes, at jeg på grund af mit relativt begrænsede antal
260

cases bare har været uheldig i udtrækningen af de 20 virksomheder og har trukket et
overrepræsentativt antal virksomheder, der ikke overholder loven.
Et større problem er derfor, at den teoretiske ramme ikke tilbyder nogen forklaring på, hvorfor
virksomhederne ikke overholder lovgivningen, selvom den er bakket op af truslen om sanktioner.
Dette kan tyde på, at forklaringen på lovovertrædelser må findes i andre teoretiske tilgange –
eksempelvis i mere cost/benefit-orienterede tilgange, hvor virksomhedernes beslutning om
lovoverholdelse ses som en rationel afvejning af, hvad der vil medføre den største gevinst , eller i
261

mere kulturelt orienterede tilgange, hvor virksomhederne forventes at forsøge at agere socialt
acceptabelt, og altså overholde loven, hvis omgivelserne ellers opfatter den som legitim og
retfærdig .
262

Da virksomhederne selvsagt ikke oplyser, hvorfor de bryder loven, ville det være en forceret
udledning at vurdere, at de ikke finder loven legitim, eller at de skulle have foretaget en kalkule,
der viste, at det ville være dyrere for dem at overholde rapporteringskravet end at få en eventuel
bøde. Selvom det derfor ikke kan udledes, hvad der er virksomhedernes motivation for ikke at
overholde lovkravet, kan det konstateres, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fundet, at de
administrative byrder ved at redegøre for samfundsansvar er mellem syv og otte gange højere,
end man forventede, de ville være inden lovforslaget blev vedtaget. De reelle økonomiske
omstillingsomkostninger for virksomheder, der ikke allerede har formuleret politikker for
samfundsansvar, vurderes at være på mellem 0,8 og 5,7 millioner kroner for den enkelte
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virksomhed, mens de løbende omkostninger til rapportering varierer mellem 6.500 og 32.700
kroner afhængigt af rapporteringsformen .
263

Risikoen for at blive straffet er desuden forholdsvist lav, fordi årsregnskaberne ikke systematisk
bliver kontrolleret. Som Anders Bomholt, der er controller i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
administrationssekretariat, forklarer, bliver årsrapporterne kun kontrolleret på stikprøvebasis, ”så
det er ikke sådan, så der sidder én og kigger alle 500.000 årsrapporter igennem” . Kjersti Lunde,
264

der er fuldmægtig i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Samfundsansvar, bekræfter, at der
ikke findes nogen samlet opgørelse over de rapporteringspligtige virksomheder, og
virksomhederne skal derfor ”selv vide, om de er omfattet af rapporteringskravet” .
265

Det kan måske forklare, hvorfor nogle virksomheder vurderer, at omkostningerne ved at arbejde
med CSR vil være højere end udgifterne til en bøde, der i øvrigt er meget lille sandsynlighed for at
få. Det forklarer dog ikke, hvorfor to af de undersøgte virksomheder ikke bare har valgt at oplyse i
deres årsrapporter, at de ikke har en politik for samfundsansvar for at overholde lovgivningen; at
føje en enkelt sætning til ledelsesberetningen er trods alt ikke særlig ressourcekrævende . Det
266

virker derfor mere sandsynligt, at virksomhedernes forsømmelse af rapporteringspligten snarere
skyldes uvidenhed om lovændringen end kyniske kalkuler om at springe over, hvor gærdet er
lavest og profitten er højest. Da det ikke fremgår af oplysningerne i virksomhedernes
årsrapporter, kan det dog ikke siges med sikkerhed.
Om end der er en svag tendens til, at de to virksomheder medarbejdermæssigt er blandt de 10
mindste virksomheder i undersøgelsen, kan der ikke konstateres nogen åbenlys sammenhæng
mellem virksomhedsstørrelse og tendensen til lovoverholdelse, ligesom der ikke kan konstateres
nogle entydige tegn på, at virksomheders manglende rapportering skyldes kalkulerende
cost/benefit-analyser. Det kan dog påpeges, at der blandt de 20 cases, som jeg har undersøgt, er
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vurderer i sin evaluering af rapporteringskravets effekt, at det koster to arbejdsdage

svarende til 6.500 kroner at rapportere, at man ikke har nogen CSR-politik (2010a: 19).
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en markant lavere tendens til at overholde rapporteringskravet, end Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
fandt i deres evaluering af lovkravet.
5.1.2 Arbejdsspørgsmål 2

! Skyldes virksomhedernes frivillige arbejde med samfundsansvar

rapporteringskravet?
Ved undersøgelsen af arbejdsspørgsmål to fandt jeg, at 11 virksomheder allerede helt eller delvist
rapporterede om samfundsansvar i 2008, og derfor ikke kan vurderes at rapportere på grund af
lovkravet. Samtidig fandt jeg, at syv virksomheder rapporterede for første gang i 2009, mens to
virksomheder ikke overholder rapporteringskravet. Det er plausibelt, at disse syv virksomheder,
der altså udgør godt en tredjedel af de undersøgte cases, sandsynligvis er begyndt at forholde sig
til arbejdet med samfundsansvar som effekt af lovgivningen.
Fundet bekræftes af Neergaard og Pedersen, der i en kvalitativ baggrundsundersøgelse, der er
foretaget som en del af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens evaluering af lovkravet, har interviewet
centralt placerede medarbejdere fra 10 førstegangsrapporterende virksomheder. De finder, at
”Redegørelsen for arbejdet med samfundsansvar i årsrapporten er således sket på baggrund af
lovkravet og [virksomheden] formoder, at man nok ikke ville have kommunikeret her, hvis loven
ikke var blevet vedtaget” . Den overordnede tendens til rapportering stemmer også overens med
267

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens overordnede vurdering af, at 43 procent af virksomhederne som
følge af lovkravet rapporterer om samfundsansvar for første gang i 2009 , om end jeg stadig –
268

som ovenfor – finder, at lovkravet har en svagere effekt, end Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gør.
Jeg observerede, at godt halvdelen af de undersøgte virksomheder allerede arbejder med
samfundsansvar inden 2009, selvom de ikke eksplicit kalder det samfundsansvar eller CSR.
Forholdet bekræftes af Neergaard og Pedersens undersøgelse, der finder, at ”Stort set alle
virksomheder har tidligere arbejdet systematisk med miljø og medarbejderforhold, men har ikke
betegnet dette som CSR” . Som virksomhederne selv forklarer, kom det i flere tilfælde næsten bag
269

på dem, at de allerede opfyldte lovkravet, fordi ”i mange organisationer, herunder vores, findes
der systemer og tiltag som gør, at man rent faktisk arbejder mere med samfundsansvar end man

267

Neergaard og Pedersen, 2010a: 10.

268

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2010a: 3

269

Neergaard og Pedersen, 2010b: 7.

98

ISABELLA FRENNING
rent faktisk går og tror”

LOVPLIGTIG REGULERING
270

– men rapporteringskravet har betyder, at ”Det er først nu vi kalder det

CSR” .
271

Som den teoretiske ramme forudsiger, finder jeg i undersøgelsen både tegn på, at flere
virksomheder rapporterer som følge af lovkravet, og at virksomhederne samlet set rapporterer om
flere indsatsområder i 2009 end de gjorde i 2008. Virksomhedernes tendens til rapportering som
følge af lovkravet stemmer derfor både overens med den teoretiske rammes forudsigelser og med
andre undersøgelsers fund.
5.1.3 Arbejdsspørgsmål 3

! Kan der identificeres udtryk for kreativ compliance?

For at besvare arbejdsspørgsmål tre undersøgte jeg, om nogle af de 20 virksomheder
rapporterede, at de ikke havde en CSR-politik i 2009. Her fandt jeg, at seks virksomheder havde
valgt denne rapporteringsform.
Som det var tilfældet ovenfor, afviger tendensen i min undersøgelse også her fra konklusionerne i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens evaluering, der finder, at kun ni procent af virksomhederne
oplyser, at de ikke arbejder med samfundsansvar. Heller ikke her kan min kvalitative undersøgelse
bruges til at stille spørgsmålstegn ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsens konklusion, om end det må
påpeges, at der er stor forskel på ni procent og seks ud af 20 virksomheder.
Juridisk set er det som sådan ikke problematisk, at så stor en andel af virksomhederne
rapporterer, at de ikke har en CSR-politik, idet de seks virksomheder overholder lovkravet alene
ved at oplyse, at det forholder sig således. Både teoretisk og praktisk set må det dog vurderes at
være problematisk, at hele seks af de undersøgte virksomheder har valgt at rapportere så
sparsomt. Denne kreative compliance betyder, at virksomhederne kun efterlever lovens ord og
ikke dens ånd. Som antaget i den teoretiske ramme kan dette være udtryk for, at virksomhederne
oplever en overbebyrdelse fra rapporteringskravet og derfor finder det mere overkommeligt bare
at rapportere, at de ikke har nogen CSR-politik frem for at bruge energi på at opfylde de
omfattende rapporteringskrav. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har også bemærket
denne tendens til sparsom rapportering, idet de finder at ”et flertal af de virksomheder, der
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rapporterer i henhold til lovens ordlyd, har valgt at efterleve lovkravet med mindst mulig
information og kortfattede beskrivelser” .
272

At virksomhederne rapporterer, at de ikke har en CSR-politik, er ikke nødvendigvis ensbetydende
med, at de ikke arbejder med CSR. Som jeg fandt i analysen, gælder det især for de større
virksomheder, at de har en tendens til at arbejde med samfundsansvar, selvom de rapporterer, at
de ikke har en decideret politik på området. Konsekvensen af kreativ compliance kan derfor blive
en forringelse af præcisionen i fremtidige forsøg på at fremme virksomhedernes arbejde med CSR,
fordi lovgivningen i så fald vil blive baseret på misvisende oplysninger om, at virksomhederne ikke
arbejder med CSR, selvom de egentlig gør. Ultimativt kan det resultere i overregulering, der både
bliver dyrere end nødvendigt for virksomhederne at efterleve og for samfundet at kontrollere.

5.2 Informationskrav og stakeholderpres
Ifølge den teoretiske ramme vil rapporteringskravet give aktører i virksomhedernes omgivelser
bedre muligheder for at overvåge virksomhedernes adfærd og presse dem til at opføre sig bedre,
hvis de ikke lever op til forventningerne til etisk forsvarlig adfærd. Derfor antages virksomhederne
både at have stort fokus på forholdet til deres omgivelser og at forsøge at kommunikere deres
ansvarlighed ved at udforme etiske politikker eller at deltage i brancheforeninger, internationale
rapporterings- og certificeringsinitiativer eller gennem direkte engagement i lokalsamfundet.
Disse antagelser operationaliserede jeg i arbejdsspørgsmål fire og fem, som jeg undersøgte i
afsnit 4.2. Nedenfor diskuterer jeg, hvordan de empiriske fund stemmer overens med den
teoretiske rammes forudsigelser.
5.2.1 Arbejdsspørgsmål 4

! Hvilken betydning oplyser virksomhederne, at forholdet til

stakeholdere har?
Ved undersøgelsen af arbejdsspørgsmål fire fandt jeg, at hver fjerde af de undersøgte
virksomheder oplyser, at forholdet til stakeholderne har betydning for dem. Til forskel fra den
teoretiske rammes forudsigelser om et pres fra omgivelserne på virksomhederne fandt jeg dog, at
virksomhederne udelukkende beskriver deres omgivelser i positive termer. Ingen steder blev det
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oplyst, at stakeholdernes forventninger blev opfattet som deciderede krav eller forsøg på at udøve
pres. Tværtimod opfattes stakeholdernes krav som en kilde til kommerciel fremgang, der kan øge
profitten, hvis virksomheden gennem dialog formår at afdække forventningerne og leve op til
dem.
Med min indledende antagelse om at virksomhederne gør, som de siger, at de gør, betyder det, at
virksomhederne er meget engagerede i at afdække stakeholdernes ønsker. Det bekræftes af den
kvantitative undersøgelse, som Deloitte har foretaget blandt 250 virksomheder. Undersøgelsen
finder, at 50 procent af virksomhederne i høj eller nogen grad samarbejder med interessenterne
om at forbedre deres CSR-indsats .
273

Det er dog samtidig værd at bemærke, at målgruppen for virksomhedernes kommunikation om
CSR netop er stakeholderne. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, hvilken interesse
virksomhederne ville have i åbent at fortælle aktivister, at de kan presses til at ændre adfærd, eller
at signalere til investorer, at de har administreret virksomhedens aktiviteter på en måde, der satte
den under pres. Med disse observationer er fundet dog stadig, at den teoretiske antagelse om, at
virksomhederne tillægger deres omgivelser stor betydning kan bekræftes, mens antagelsen om at
virksomhederne er under pres fra omgivelserne for at ændre adfærd ikke kan dokumenteres.
5.2.2 Arbejdsspørgsmål 5 ! Hvordan kommunikeres arbejdet med samfundsansvar til
stakeholderne?
Ved undersøgelsen af arbejdsspørgsmål fem fandt jeg, at leverandørstyring er det redskab, som
flest virksomheder har valgt at anvende. Godt hver tredje har udviklet forretningsprincipper, og
hver fjerde har en investeringspolitik. Tiltagene opfattes primært som et redskab til risikostyring
og et middel til at undgå negativ omtale. Udviklingen kan hænge sammen med, at 60 procent af
de danske virksomheder allerede i 2004 oplevede, at deres erhvervskunder stillede krav om CSRindsats på linje med traditionelle krav som pris og leveringstid . Vil man sælge til de kunder, skal
274

man altså både kunne stå inde for sin egen og sine underleverandørers ansvarlige adfærd. Kun
ved at stille høje krav til leverandørerne, kan virksomhederne gardere sig mod skandaler, som
eksempelvis byggemarkederne Silvan og Stark oplevede med granitbordplader, der var produceret
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under uforsvarlige forhold i Indien, og Jysk Sengetøjslager oplevede med tekstiler, der var
produceret med skadelige kemikalier i Bangladesh . Tendensen bekræftes af Erhvervs- og
275

Selskabsstyrelsens kvalitative baggrundsundersøgelse, hvor en medarbejder i en
rapporteringspligtig virksomhed eksempelvis fortæller, at forholdet til virksomhederne, man
leverer til, har langt større betydning end lovgivning:
”De virksomheder som vi samarbejder med, de krav de måtte have, dem hører vi nok efter
før vi læser loven. Forstå mig ret, vi overholder selvfølgelig loven. Men hvis en af vores store
samarbejdspartnere kommer og siger nu er det et krav at I gør sådan og sådan for at kunne
levere til os i fremtiden, det kunne jeg godt forestille mig at vi vil lytte til. At loven så
kommer senere, det er så en detalje” .
276

Godt hver tredje virksomhed oplyser, at de deltager i brancheforeninger. Mod den teoretiske
forventning om at disse organisationer anvendes til stakeholderkommunikation eller
selvregulering, oplyser virksomhederne selv, at de primært deltager for at få ny viden inden for
deres sektor. To virksomheder oplyser, at de deltager i selvregulerings-lignende initiativer, der
frivilligt opstiller højere krav end lovmæssigt påkrævet. Mens Gasa Groups frivillige
bæredygtighedsmærke formentlig er mest omfattende i forhold til virksomhedens produktion, er
Billund Lufthavns deltagelse i et regionalt miljøinitiativ tættere på egentlig selvregulering, fordi
programmet foregår i samarbejde med EU og derved har et element af de frivilligt forhandlede
standarder, der kendetegner selvregulering. Som det fremgår af de to virksomheders årsrapporter,
følges tiltagene dog ikke af sanktioner ved overtrædelse, og derfor er det tvivlsomt, om de kan
betegnes som egentlig selvregulering.
To af de tre virksomheder, der deltager i UN Global Compact, anvender også
rapporteringsprogrammerne SA eller GRI. Som den teoretiske ramme forudsiger, oplyser
virksomhederne, at disse programmer anvendes for at kommunikere ansvarlighed til
stakeholderne. Programmerne har dog ikke relevans for alle virksomheder, hvilket bekræftes af
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kvalitative baggrundsundersøgelse, der finder, at det kan afholde
danske virksomheder fra at bruge programmerne, at ”mange aspekter i Global Compact ikke altid
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er lige relevante” , fordi standarderne om menneske- og arbejdstagerrettigheder allerede er
277

omfattet af dansk lovgivning. Tilgangen af ISO-certificerede virksomheder er tilsyneladende
stagneret, hvilket formentlig skyldes, at ISO-standarderne har begrænset relevans for
virksomheder, der ikke har en egentlig industriel produktion eller producerer i udlandet. Erhvervsog Selskabsstyrelsen har fundet samme forklaring ved kvalitative interviews med
førstegangsrapporterende virksomheder, der påpeger, at ”principperne ikke er udpræget
anvendelige for virksomheder, der ikke er produktionsvirksomheder eller udelukkende opererer i
Danmark” .
278

Imod den teoretiske forudsigelse er der ingen tendens til, at antallet af virksomheder, der
engagerer sig direkte i lokalsamfundet eller frivillige foreninger, skulle være faldet – tværtimod
stiger antallet både fra 2007 til 2008 og fra 2008 til 2009, og flere virksomheder oplyser, at de
opfatter engagement i lokalsamfundet som en vigtig del af det at tage samfundsansvar. Hvor den
teoretiske ramme antager, at virksomheder i stigende grad vil rette deres CSR-tiltag mod områder,
der har betydning for virksomhedens forretningsstrategi, kan stigningen i donationer til
lokalsamfundet opfattes som en måde at ”købe aflad” ved at give en procentdel af deres overskud
til godgørende formål uden i øvrigt at opføre sig mere etisk eller ændre noget i deres
forretningsmetoder .
279

Den teoretiske rammes forklaringskraft er således blandet, når den holdes op imod de empiriske
fund. Mens virksomhederne beskriver deres deltagelse i rapporterings- og
certificeringsprogrammerne UN Global Compact, GRI, SA og ISO, engagement i lokalsamfundet og
i det frivillige foreningsliv som stakeholderkommunikation, har de omvendt andre bevæggrunde
for at arbejde med etiske principper, leverandørstyring og deltagelse i brancheforeninger. Disse
tiltag betragtes snarere som muligheder for videndeling, redskaber til risikostyring eller initiativer
der iværksættes, fordi centrale erhvervskunder kræver det.
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5.3 Incitamenter og internalisering
Tredje del af den teoretiske ramme antog, at virksomhederne ikke alene vil arbejde med
samfundsansvar, fordi de nu er lovmæssigt forpligtet til at oplyse, hvad de gør, og fordi deres
omgivelser forventer det af dem, men også fordi de vil opleve økonomiske incitamenter til at gøre
det. Disse incitamenter vil have form af forbedret konkurrenceevne, hvor CSR ved at forbedre
virksomhedens omdømme også vil forbedre dens omsætning. Det antages videre, at
virksomhederne frivilligt vil gøre regeringens værdier om at tage ansvar for samfundet til deres
egne for at opnå disse gevinster – altså, at virksomhederne vil internalisere principperne om CSR.
Disse antagelser operationaliserede jeg i afsnit 3.4.3 som arbejdsspørgsmål seks og syv. I det
følgende diskuterer jeg, hvordan de stemmer overens med de empiriske fund.
5.3.1 Arbejdsspørgsmål 6

! Oplever virksomhederne incitamenter til at arbejde med

samfundsansvar?
Ved undersøgelsen af arbejdsspørgsmål seks fandt jeg, at hver femte af de undersøgte
virksomheder oplyser, at de oplever økonomiske fordele ved at arbejde med samfundsansvar.
Denne opfattelse har Deloitte også fundet i et kvantitativt studie, hvor virksomhederne er blevet
bedt om at sætte tal på den oplevede gevinst. Her vurderer 58 procent af virksomhederne at
arbejdet med CSR har en positiv økonomisk effekt for virksomheden. Fire procent vurderer, at CSR
er en udgift, der ikke tjener sig hjem igen, mens 39 procent ikke er klar over, hvordan arbejdet
med CSR påvirker deres bundlinje . Størstedelen af de adspurgte virksomheder vurderer altså, at
280

CSR har en positiv effekt, men over en tredjedel er ikke klar over, hvordan deres business case for
at arbejde med samfundsansvar egentlig ser ud.
Videre ved undersøgelsen af arbejdsspørgsmålet fandt jeg, at de fordele, som virksomhederne
beskriver, at de oplever ved at arbejde med samfundsansvar, ikke stemmer fuldt overens med de
gevinster, regeringen forventede i sin handlingsplan. Mens regeringen forventede, at
virksomhederne ville opleve konkurrencefordele ved at tage samfundsansvar, oplyser
virksomhederne selv i deres årsrapporter, at de betragter CSR som et strategisk redskab, der
begrænser de risici, der kan være ved, at virksomhedens handlinger ikke lever op til
stakeholdernes forventninger. Det tyder altså på, at virksomhederne i mindre grad opfatter CSR
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som et progressivt redskab til at forføre stakeholderne med en markant ansvarlig profil, men
snarere arbejder med CSR for at undgå at blive opfattet som uansvarlige. I så fald er
incitamenterne til at arbejde med samfundsansvar primært indirekte, og ikke så økonomisk
betingede og profitrelaterede, som regeringen lægger op til i sin handlingsplan.
Samme tendens har Deloitte fundet i sin kvantitative spørgeskemaundersøgelse, hvor det
”konkluderes, at det økonomiske aspekt ikke er blandt de primære drivkræfter bag CSR, men at
det i stedet anses som sekundært” . Konklusionen træffes på baggrund af virksomhedernes egne
281

vurderinger af fordelene ved at arbejde med CSR, og her oplyser halvdelen af virksomhederne, at
motivationen for at styrke virksomhedens ansvarlige profil især skyldes forventningen om, at det
vil øge virksomhedens muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.
Samme antal virksomheder forventer forbedringer i brand og image, mens kun 35 procent
forventer, at arbejdet med samfundsansvar vil give konkurrencefordele .
282

At virksomhederne oplever andre incitamenter end dem regeringen antager, de vil, kan
paradoksalt nok hænge sammen med, at virksomhederne ikke er bevidste om den økonomiske
gevinst ved CSR, fordi de – som jeg fandt uden for den teoretiske ramme – kun i begrænset
omfang kvantificerer og dokumenterer resultaterne af deres arbejde med CSR. Deloitte har gjort
samme observation og vurderer, at ”Den manglende viden [om gevinsterne] kan skyldes, at CSR er
svær at måle, og at virksomhederne ikke har iværksat mekanismer til måling af CSRperformance” . Opsummerende oplever virksomhederne altså som forudsagt af den teoretiske
283

ramme incitamenter til at arbejde med CSR, men de oplever ikke de incitamenter, som regeringen
havde forventet.
5.3.2 Arbejdsspørgsmål 7

! Har virksomhederne internaliseret arbejdet med

samfundsansvar i deres daglige drift?
Ved undersøgelsen af arbejdsspørgsmål syv tog jeg udgangspunkt i Malmkjærs anbefaling om at
undersøge internalisering ved ledelsens udtrykte holdninger og tilpasninger af
organisationsstrukturen til at arbejde med samfundsansvar. Her fandt jeg en udbredt tendens til,
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at virksomhederne omtaler CSR positivt i deres årsrapporter, men at kun en enkelt virksomhed
reelt har integreret arbejdet med CSR i virksomhedsstrukturen.
Som diskuteret ovenfor kan det hænge sammen med, at virksomhederne ikke oplever de samme
incitamenter til at arbejde med samfundsansvar, som regeringen forventer. Det tyder på, at de
heller ikke har gjort regeringens værdier om samfundsansvar som et forretningsdrevet redskab til
profitforøgelse til deres egne, fordi de snarere opfatter CSR som et redskab til at forbedre deres
omdømme og tiltrække kvalificerede medarbejdere. I så fald bliver CSR snarere et
marketingsredskab, der sporadisk hives op af skuffen, når det findes nødvendigt, end en egentlig
del af virksomhedens kernestrategi og daglige drift. Observationen bekræftes af Deloittes
kvantitative undersøgelse, hvor kun hver fjerde virksomhed svarer, at den i høj grad har forankret
arbejdet med CSR i virksomhedens overordnede forretningsstrategi , mens 36 procent af de 250
284

virksomheder, der deltog i undersøgelsen, oplyser, at ledelsen i høj grad prioriterer arbejdet med
CSR . Deloitte konkluderer derfor, at ”en stor del af de danske virksomheder ikke har formået at
285

forankre CSR i deres forretning og overordnede virksomhedsstrategi” .
286

På trods af virksomhedernes positive omtale af CSR kan den teoretiske antagelse om, at
virksomhederne vil internalisere værdier og principper om samfundsansvar i deres daglige drift
kun i begrænset omfang genfindes i empirien.

5.4 Virksomhedsstørrelse
Den teoretiske ramme antager, at store virksomheder vil være mere tilbøjelige til at arbejde med
samfundsansvar. Antagelsen operationaliserede jeg som arbejdsspørgsmål otte, som jeg
undersøgte empirisk i analysens afsnit 4.4 og bilag 2. Nedenfor diskuterer jeg, hvordan fundene
stemmer overens med den teoretiske antagelse.
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5.4.1 Arbejdsspørgsmål 8

! Spiller virksomhedsstørrelse en rolle for rapportering?

Ved undersøgelsen af arbejdsspørgsmål otte finder jeg, at virksomhedernes størrelse på
årsregnskabslovens tre størrelsesparametre for fem af de syv arbejdsspørgsmål spiller en rolle for
tilbøjeligheden til at rapportere. Observationen bekræfter således Vallentin og Murillos antagelse
om, at store virksomheder er mere tilbøjelige til at arbejde med samfundsansvar. Fundet
bekræftes desuden af Deloittes kvantitative undersøgelse, der finder, at ”der er en lille gruppe af
store virksomheder, der arbejder markant mere med CSR end de øvrige” .
287

De to undtagelser er tendensen til lovoverholdelse og hvorvidt virksomhederne rapporterede helt
eller delvist om samfundsansvar inden 2009, hvor der ikke er nogen tydelig sammenhæng mellem
virksomhedsstørrelse og rapportering.
For tendensen til lovoverholdelse gælder det, at kun to virksomheder ikke overholdt
rapporteringskravet, og selv med Flyvbjergs betragtning om at generalisere fra det enkelte
eksempel, må det siges at være et meget lille antal cases at generalisere fra. Flyvbjerg oplyser
selv, at muligheden for at generalisere fra en enkelt case ”depends on the case one is speaking of
and how it is chosen” . Da de pågældende virksomheder, jeg her har undersøgt, i sagens natur
288

ikke har valgt at oplyse, hvorfor de ikke rapporterer, ville et mere omfattende empirisk grundlag,
end det her er muligt at tilvejebringe, formentlig øge generaliserbarheden. En valid forklaring på
virksomheders lovovertrædelse ville således enten kræve adgang til mere omfattende empiri –
eksempelvis ved interview med virksomhederne, der ikke rapporterer – eller statistisk analyse af
karakteristika ved et større antal virksomheder, der ikke rapporterer.
At jeg ikke finder en sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse og tendensen til rapportering
inden 2009, kan muligvis forklares ved, at jeg i undersøgelsen også har kategoriseret
virksomheder, der oplyser om deres frivillige, sociale tiltag inden 2009, som delvist
rapporterende. Netop arbejdsmarkedsrettede tiltag påpeger Buhmann, at de danske virksomheder
uanset størrelse længe har arbejdet med . Det tyder på, at arbejdet med samfundsansvar i praksis
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er udbredt uanset størrelse, men at større virksomheder er mere tilbøjelige til at engagere sig i
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mere strategisk arbejde med CSR som eksempelvis forholdet og kommunikationen til
stakeholdere og internalisering af CSR i virksomhedsstrategien.
Overordnet set bekræfter de empiriske fund for langt størstedelen af arbejdsspørgsmålene dog
den teoretiske antagelse om, at større virksomheder er mere tilbøjelige til at arbejde med
samfundsansvar end mindre virksomheder.

5.5 Fund uden for den teoretiske ramme
Som behandlet i afsnit 4.5 fandt jeg ved undersøgelsen af de 20 cases to mønstre i den
undersøgte empiri, der ikke var omfattet af den teoretiske ramme. Det første var, at godt en
tredjedel af virksomhederne rapporterer ekstensivt om deres forhold til det politiske system, mens
det andet var, at virksomhederne i udpræget grad har valgt ikke at oplyse om de dokumenterbare
resultater, de har opnået ved at arbejde med samfundsansvar. Da de to forhold ikke er forudsagt
af den teoretiske ramme, diskuterer jeg i det følgende afsnit, om der findes andre teorier, der kan
forklare disse empiriske fund.
5.5.1 Forholdet til det politiske system
Blandt de 20 undersøgte cases fandt jeg i godt en tredjedel af tilfældene en ganske omfattende
rapportering af virksomhedens forhold til det politiske system. At virksomhederne i en sådan grad
finder det relevant at oplyse om, hvordan de overvåger den politiske udvikling, er interessant fordi
det indikerer, at der blandt virksomhederne er fokus på at overholde lovgivningen, og at man ofte
går i gang med at implementere de regler, der forventes at blive indført allerede inden de er
politisk vedtaget. Jeg fandt desuden, at flere virksomheder i lighed med Hendersons beskrivelse af
en reguleringscyklus (se afsnit 1.4) oplyser, at de ved produktion i flere lande ofte vælger at
anvende standarderne fra det land med højest krav i hele deres produktion for at effektivisere. De
store virksomheder med produktion i flere lande bidrager derfor til en spillover-effekt, der hæver
standarderne for samfundsansvar i de lande, de er til stede i.
Teoretisk set kan det dog diskuteres, om virksomhedernes engagement i den politiske udvikling
overhovedet kan betegnes som CSR. Det kan det muligvis for danske virksomheders operationer i
udlandet, hvor danske krav på grund af spillover-effekter vil øge virksomhedens standarder i
udlandet til at være højere end det lovmæssigt påkrævede i det pågældende land. Forudsat at de
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danske lovkrav er de højeste, kan virksomhedernes efterlevelse af den danske lovgivning dog ikke
betegnes som CSR i Danmark, da den hverken er frivillig eller går ud over lovgivningen. Det
samme kan siges om virksomhedernes lobbyisme, der som sådan ikke kan forventes at have
konkrete, samfundsgavnlige effekter, men snarere er rettet mod at forbedre virksomhedens
produktionsvilkår og øge dens profit.
5.5.2 Konkrete resultater
Uden for den teoretiske ramme finder jeg også en tydelig tendens til, at virksomhederne har valgt
ikke at redegøre for de målbare resultater, de eventuelt måtte have opnået ved at arbejde med
samfundsansvar. Uklarheden omkring resultaterne af virksomhedernes arbejde med
samfundsansvar forstærkes desuden af, at lovkravet tillader danske virksomheder at rapportere
ved henvisning til deres internationale moderkoncerners CSR-politik, der ofte er beskrevet i
overordnede vendinger og ikke specifikt forholder sig til arbejdet med samfundsansvar i de
danske filialer.
Mens der i årsrapporterne generelt udtrykkes udbredt opbakning til samfundsansvar som
indsatsområde, har virksomhederne som diskuteret ovenfor altså væsentligt større udfordringer
ved at påpege den konkrete effekt af arbejdet. I et kvantitativt studie finder Deloitte den samme
tendens. Her vurderes det, at ”der er relativt mange virksomheder, som selv mener de er gode til
CSR” , men når man spørger ind til deres arbejde med underliggende parametre for
290

implementering af arbejdet med samfundsansvar, viser det sig, ”at det kun er en meget lille andel
af de danske virksomheder, der aktivt benytter sig af nøgletal til måling af CSR-performance” .
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Manglen på dokumenterede resultater både af eget og konkurrerende virksomheders arbejde med
CSR reducerer virksomhedernes oplevelse af, at CSR har en økonomisk effekt på bundlinjen
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og

svækker dermed virksomhedernes oplevelse af, at der er økonomiske fordele ved at arbejde med
samfundsansvar . Direkte adspurgt nævner 68 procent af virksomhederne da også, at netop
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manglen på dokumenterbare resultater i høj eller nogen grad ses som en af de største barrierer
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for arbejdet med samfundsansvar . Kun konkurrerende prioriteter beskrives som en større
294

barriere, hvilket – paradoksalt nok – muligvis hænger sammen med, at virksomhederne finder det
vigtigere at fokusere på andre områder end arbejdet med CSR, fordi de ikke ved, om det har
nogen effekt. Manglen på dokumenterede resultater ser således både ud til at modarbejde
regeringens ønske om, at virksomheder skal arbejde mere med samfundsansvar, og forventningen
om, at virksomhederne vil opleve arbejdet med samfundsansvar som et redskab til at øge deres
profit.
Forholdet kan optimistisk udlægges som en overgangsperiode, som virksomhederne skal igennem
i omstillingen til arbejdet med samfundsgavnlige tiltag. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kvalitative
rapport beskriver eksempelvis implementeringsfasen, hvor virksomhederne som følge af
rapporteringskravet begynder at arbejde mere intensivt med CSR som ”et fjumreår” . Her antages
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det altså, at første skridt er at få politikkerne for CSR på plads i virksomhederne, og at de
konkrete resultater så løbende vil følge af sig selv. En mere kritisk tilgang anlægges af Deloitte,
der mener, at virksomhedernes fokus på branding og rekruttering i deres CSR-arbejde og de
manglende dokumenterede resultater er ”en form for greenwashing”
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– altså at virksomhederne

på samme måde som kriminelle ”vasker sorte penge hvide” forsøger at vaske deres produktion
grøn eller fremstå mere ansvarlige, end de egentlig er .
297

Virksomhedernes svage tendens til at arbejde med målbarhed og konkrete resultater kan dog
også skyldes, at årsregnskabslovens rapporteringskrav simpelt hen er for omfattende og kræver
en så overvældende mængde af oplysninger, at virksomhederne aldrig når frem til kravets sidste
del, der beder dem om at rapportere deres målbare resultater. Som jeg tidligere har fundet i
undersøgelsen, har godt en tredjedel af virksomhederne en tendens til at anvende kreativ
compliance og oplyse, at de ikke har en CSR-politik, selvom en del af disse virksomheder faktisk
arbejder med samfundsansvar. Derved undgår virksomhederne at rapportere mere omfattende
for, hvordan politikken omsættes og hvad den har resulteret i, men det begrænser samtidig
myndighedernes indsigt i de økonomiske og samfundsmæssige gevinster, der eventuelt er blevet
skabt af virksomhedernes arbejde med CSR.
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Her kan Brunssons organisationsteori ses som en udbygning af Baldwin og Caves begreb om
kreativ compliance. Brunsson påpeger, at en organisation, der stilles over for uoverskuelige krav –
såsom et omfattende rapporteringskrav – vil reagere ved at ”produce talk and decisions referring
to the project in positive terms, instead of producing money or action” . Det er problematisk, fordi
298

det trods alt er en større gevinst for samfundet at vide, om virksomhedernes frivillige arbejde med
samfundsansvar har skabt resultater, end at vide, at virksomhederne har en omfattende politik.
Som Baldwin og Cave påpeger, er årsagen til kreativ compliance, at lovgivningen enten er for
ukonkret eller omfattende . Ligeledes finder Brunsson, at årsagen til, at principper kan være
299

svære at omsætte til handling, er, at idéerne ”are not clear-cut and precise enough” . I så fald kan
300

man ikke forvente, at et omfattende lovkrav med mange rapporteringspunkter automatisk vil blive
omsat til konkret handling efter de første ”fjumreår” som Erhvervs- og Selskabsstyrelsens
evaluering antager. Med Brunssons teori vil resultaterne altså først komme, hvis uklarhederne
fjernes fra lovkravet, så virksomhederne konkret forstår hvilken handling, de forventes at
producere.

5.6 Delkonklusion
I dette kapitel har jeg sammenholdt de empiriske fund fra caseanalysen med den teoretiske
ramme og andre empiriske undersøgelser på området. Jeg finder overordnet, at de teoretiske
antagelser bekræftes for tre af de otte arbejdsspørgsmål. For fire arbejdsspørgsmål fandt jeg, at
de teoretiske antagelser til dels kan bekræftes, idet at der samtidig findes andre tendenser eller
bevæggrunde for virksomhedernes arbejde med samfundsansvar, end teorien forudsiger. For et
enkelt arbejdsspørgsmål er virksomhedernes tendens til at reagere som forudsagt af den
teoretiske ramme så svag, at jeg ikke kan bekræfte den teoretiske antagelse.
Den teoretiske rammes antagelser genfindes især ved undersøgelsen af arbejdsspørgsmålene
inden for den første del af rammen, der fokuserer på resultaterne af hård lovgivning. Her finder
jeg, at teorien både forudsiger, at virksomhederne vil rapportere som følge af rapporteringskravet,
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og at virksomhederne vil anvende kreativ compliance for at rapportere mindst muligt. Antagelsen
bag arbejdsspørgsmål et kan dog kun delvist genfindes i empirien, idet teorien nok forudsiger, at
virksomhederne vil rapportere for at overholde lovkravet, men ikke kan forklare, hvorfor to af de
20 undersøgte virksomheder ikke overholder loven.
Anden del af den teoretiske ramme forudsagde, at rapporteringskravet ville forbedre
stakeholdernes mulighed for at følge virksomhedernes adfærd og øge deres pres på
virksomhederne for at få dem til at opføre sig ansvarligt. Derfor var det antagelsen, at
virksomhederne ville udforme politikker, deltage i rapporteringsinitiativer, brancheforeninger eller
direkte i lokalsamfundet for at kommunikere til stakeholderne, at de arbejder med CSR. Ved den
empiriske undersøgelse fandt jeg dog, at en del af de undersøgte virksomheder nok var
opmærksomme på betydningen af stakeholderne, men at de ikke oplevede et pres fra dem. Jeg
fandt videre, at virksomhederne kun beskrev deres deltagelse i rapporteringsinitiativer og direkte
engagement i lokalsamfundet eller foreninger som stakeholderkommunikation, mens politikkerne
for etik, forretningsdrift, investeringer og leverandørstyring snarere blev opfattet som en form for
risikostyring, der rettede sig mod virksomhedens erhvervskunder. Ligeledes fandt jeg, at
virksomhederne ikke deltager i brancheforeninger for at kommunikere ansvarlighed, men for at få
ny viden inden for deres sektor. Antagelserne bag arbejdsspørgsmål fire og fem genfindes således
kun delvist i den empiriske undersøgelse.
Tredje del af den teoretiske ramme antog, at virksomhederne ville opleve økonomiske
incitamenter ved at arbejde med samfundsansvar, og at de derfor ville internalisere regeringens
principper om at tage større ansvar for samfundet for at gavne deres forretning, og integrere
arbejdet med CSR i deres organisationsstruktur. Det oplyste kun en enkelt af de 20 virksomheder,
at den havde gjort, og selvom virksomhederne oplyste, at de oplevede incitamenter til arbejdet
med samfundsansvar, oplevede virksomhederne ikke, at incitamenterne var af økonomisk
karakter, som den teoretiske ramme ellers forudsagde. De empiriske fund ved undersøgelsen af
arbejdsspørgsmål seks kunne derfor kun delvist bekræfte antagelsen om incitamenter, mens
undersøgelsen af arbejdsspørgsmål syv viste en så svag tendens, at arbejdsspørgsmålets
teoretiske antagelse om internalisering ikke kan bekræftes.
Endelig var det en overordnet antagelse i den teoretiske ramme, at de store virksomheder i
undersøgelsen ville være mere tilbøjelige til at rapportere. Jeg undersøgte derfor, om antagelsen
passede på de virksomheder, der rapporterede i de syv første arbejdsspørgsmål og fandt, at
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antagelsen om, at især større virksomheder rapporterer, kunne bekræftes for fem af de syv
arbejdsspørgsmål. Sammenhængen mellem den teoretiske ramme og de empiriske fund er
opsummeret nedenfor i tabel 5.1.
Tabel 5.1

! Arbejdsspørgsmål og teoretisk ramme

Bekræftes de teoretiske antagelser empirisk ved undersøgelse af…
Hård lov
Arbejdsspørgsmål 1 ! Overholder virksomhederne

JA

arbejde med samfundsansvar rapporteringskravet?
Arbejdsspørgsmål 3 ! Kan der identificeres udtryk for
kreativ compliance?
Informationskrav
og
stakeholderpres

X

X

Arbejdsspørgsmål 4 ! Hvilken betydning oplyser

X

virksomhederne, at forholdet til stakeholdere har?
Arbejdsspørgsmål 5 ! Hvordan kommunikeres arbejdet

X

med samfundsansvar til stakeholderne?
Incitamenter og
internalisering

NEJ

X

lovgivningen?
Arbejdsspørgsmål 2 ! Skyldes virksomhedernes frivillige

DELVIST

Arbejdsspørgsmål 6 ! Oplever virksomhederne

X

incitamenter til at arbejde med samfundsansvar?
Arbejdsspørgsmål 7 ! Har virksomhederne internaliseret

X

arbejdet med samfundsansvar i deres daglige drift?
Virksomhedsstørrelse

Arbejdsspørgsmål 8 ! Spiller virksomhedsstørrelse en
rolle for rapportering?

X
Egen tilvirkning.

Uden for den empiriske ramme fandt jeg desuden, at en stor del af virksomhederne har et stort
fokus på den politiske udvikling med relevans for deres egen produktion, men at dette fokus ikke
som sådan kan betegnes som CSR. Det indikerer dog en markant opmærksomhed blandt
virksomhederne på at overholde den gældende lovgivning. Da rapporteringskravet pålægger
virksomhederne at oplyse, hvilke resultater de eventuelt har opnået ved at arbejde med
samfundsansvar er det derfor også overraskende at jeg samtidig fandt, at kun et fåtal af de 20
virksomheder havde valgt at redegøre for målbare resultater. Jeg fandt videre, at der selv blandt
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virksomhederne, der forsøgte sig med kvantificerbarhed, kun kunne dokumenteres få resultater,
og at disse især bestod af reduktioner i deres CO2-udledning.
Den manglende rapportering af konkrete resultater er et paradoksalt fund, fordi virksomhederne
samtidig omtaler CSR i positive vendinger og generelt udtrykker interesse for at tage et større
samfundsansvar. Jeg vurderer, at tendensen til manglende rapportering af resultater kan ses i
forlængelse af Baldwin og Caves begreb om kreativ compliance, hvor virksomhederne vil
rapportere mindst muligt, hvis lovkravet er ukonkret eller uoverskueligt. Det kan antaes, at de
mange delkrav i § 99 a har været så omfattende, at virksomhederne ikke har formået at
rapportere om dem alle sammen. Jeg vurderede derfor, at det empiriske fund faldt under en
teoretisk ramme af Brunssons organisationsteori, der forudsiger, at virksomheder vil reagere på
ukonkrete eller uoverskuelige krav ved at producere snak frem for resultater. I den optik kan
virksomhedernes mangelfulde rapportering tilskrives lovgivningens omfattende krav.
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6. Konklusion og perspektivering
Dette speciale spurgte indledningsvist, hvordan tilføjelsen af § 99 a i årsregnskabsloven har
påvirket store danske virksomheders arbejde med samfundsansvar. Jeg fandt problemet relevant
at undersøge, fordi tilføjelsen af § 99 a i årsregnskabsloven er det første danske forsøg på at
regulere virksomheders frivillige arbejde med samfundsansvar. Rapporteringskravet trådte i kraft i
2009 og har således først været muligt at undersøge i takt med, at virksomhedernes årsrapporter
for 2009, der for første gang skulle rapportere under de nye regler, er blevet tilgængelige i løbet
af 2010. Danmark er efter Frankrig, England og Sydafrika kun det fjerde land til at indføre CSRlovgivning, og derfor er litteraturen om virksomheders reaktion på lovkrav om frivillighed stadig
begrænset. Min ambition med dette speciale har derfor været at bidrage med ny viden om
området.

6.1 Teoretisk ramme og empiriske fund
Selvom årsregnskabslovens § 99 a ikke indeholder andre konkrete krav til virksomhedernes
arbejde med samfundsansvar end selve oplysningskravet, kan det på baggrund af regeringens
Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar udledes, at lovkravet fra politisk hold både
forventes at give virksomhedernes stakeholdere adgang til mere omfattende informationer om
deres adfærd, og at virksomhederne forventes at opleve økonomiske incitamenter til frivilligt at
arbejde med samfundsansvar.
Med udgangspunkt i Baldwin og Caves reguleringsteori opstillede jeg derfor en tredelt teoretisk
ramme. Indledningsvist forholdt teorien sig til effekterne af formel lovgivning og antog, at truslen
om sanktioner ville få virksomhederne til at overholde lovkravet, og at især større virksomheder
ville være tilbøjelige til at arbejde med CSR. Anden del af rammen forholdt sig til elementerne af
informationsbaseret regulering i § 99 a, og supplerede Baldwin og Caves teori med Morsings
stakeholderteori. Kombinationen af tilgangene resulterede i en antagelse om, at
rapporteringskravet ville give stakeholderne bedre mulighed for at holde virksomhederne i ørene
og presse dem til at ændre adfærd. Derfor var det også forventningen, at virksomhederne ville
opstille politikker og deltage i organisationer for at kommunikere deres arbejde med
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samfundsansvar til omverdenen. Tredje del af den teoretiske ramme supplerede regeringen og
reguleringsteoriens antagelse om, at virksomhederne ville opleve økonomiske incitamenter til
frivilligt at arbejde med samfundsansvar med Foucaults sociologiske teori om internalisering. Her
var antagelsen, at virksomhederne for at opnå de økonomiske fordele ville gøre regeringens
værdier om forretningsdrevet samfundsansvar til deres egne. Disse antagelser operationaliserede
jeg i otte arbejdsspørgsmål, som jeg undersøgte ved at gennemgå oplysningerne i
virksomhedernes årsrapporter.
Ved undersøgelsen af virksomhedernes reaktion på de elementer i årsregnskabslovens § 99 a, der
kan betegnes som hård lovgivning, fandt jeg, at den teoretiske ramme kan forklare, hvorfor 18 af
de 20 virksomheder overholder lovgivningen. Teorien kan dog ikke forklare, hvorfor to af de
undersøgte cases ikke overholder loven. Jeg fandt, at 11 af de 20 virksomheder helt eller delvist
rapporterede om frivillige tiltag inden 2009, selvom kun to virksomheder formelt kaldte tiltagene
for CSR inden lovgivningen blev indført. Videre fandt jeg, at syv virksomheder ikke rapporterede i
2007 eller 2008, men begyndte at gøre det i 2009 som følge af lovkravet. Jeg fandt også, at
antagelsen om, at især store virksomheder ville arbejde med samfundsansvar, kunne bekræftes.
Endelig undersøgte jeg Baldwin og Caves begreb kreativ compliance, hvor virksomheder, der
præsenteres for omfattende lovkrav, forventes at reagere ved at gøre det mindst mulige, der skal
til for stadig at overholde loven. For årsregnskabslovens § 99 a er det mindst mulige at
rapportere, at virksomheden ikke har en CSR-politik, idet den så ikke behøver at forholde sig til de
videre krav om at fortælle, hvordan politikken omsættes, og hvad den har resulteret i. Her fandt
jeg, at næsten en tredjedel af de undersøgte cases havde valgt rapporteringsstrategien, selvom
flere af disse virksomheder faktisk arbejdede med samfundsansvar. Det tyder på, at der er en
markant gruppe af virksomheder, der ikke kan overskue rapporteringsbyrden i § 99 a.
Anden del af den teoretiske ramme fokuserer på de elementer af lovgivningen, der kan betegnes
som informationsbaseret regulering. Ved undersøgelsen af, hvordan disse elementer i
lovgivningen har påvirket virksomhedernes arbejde med samfundsansvar, fandt jeg, at godt en
tredjedel af virksomhederne lagde vægt på forholdet til deres stakeholdere. Til forskel fra de
teoretiske forudsigelser kunne der dog ikke identificeres nogen tendens til, at virksomhederne
skulle opleve omgivelsernes forventninger som et pres. Tværtimod blev det beskrevet som en
kilde til profitforøgelse, hvis man formåede at afdække og efterkomme stakeholdernes
forventninger. Ved undersøgelsen af de tiltag, der teoretisk kunne betegnes som stakeholderrettet
kommunikation, var der heller ikke nogen tydelig tendens til, at de empiriske fund entydigt
116

ISABELLA FRENNING

LOVPLIGTIG REGULERING

bekræftede de teoretiske antagelser. Over de tre undersøgte år er der godt nok en markant
stigning i antallet af virksomheder, der udformer politikker eller deltager i rapporteringsinitiativer,
brancheforeninger eller lokalsamfundet. Ifølge virksomhederne selv er det dog kun deltagelsen i
internationale rapporteringsinitiativer og engagement i lokalsamfundet, der betragtes som
stakeholderkommunikation. Arbejdet med etiske politikker og leverandørstyring ses som
risikostyring rettet mod virksomhedens erhvervskunder, og deltagelse i brancheforeninger
begrundes med ønsket om videndeling. Det tyder altså på, at virksomhederne nok finder forholdet
til deres omgivelser vigtigt, men at det ikke tænkes ind i alle tiltag.
Tredje del af den teoretiske ramme tog udgangspunkt i de dele af rapporteringskravet, der kunne
betegnes som incitamentsbaseret regulering. Her viste min undersøgelse, at selvom en del af
virksomhederne oplyser, at de oplever incitamenter til at arbejde med samfundsansvar, er
gevinsterne ikke de samme, som regeringen antager, at virksomhederne vil opleve. Mens
regeringen taler om økonomiske incitamenter og konkurrencefordele, taler virksomhederne
nemlig om risikostyring og forbedret omdømme. Dette bidrager måske til at forklare, hvorfor kun
en enkelt af de 20 virksomheder viser tegn på at have internaliseret principperne om CSR i sin
daglige drift.
I undersøgelsens induktive del finder jeg en udpræget tendens til, at virksomhederne ikke redegør
for, hvilke resultater, de har opnået som følge af deres arbejde med samfundsansvar. De fire
virksomheder, der forsøger sig med målbar rapportering, har desuden kun begrænsede resultater
at fremvise: For tre ud af de fire virksomheder handler resultaterne primært om, at de har
reduceret deres CO2-udledning. Manglen på målbare resultater kan skyldes, at virksomhederne
allerede oplever en tung rapporteringsbyrde fra lovkravet og derfor producerer snak i stedet for
resultater, men kan også være udtryk for en gordisk knude, hvor virksomhederne ikke arbejder
konkret med samfundsansvar, fordi der ikke findes dokumentation for, at CSR har en effekt.

117

6.2 Besvarelse af problemformulering
Formålet med dette speciale har været at undersøge

Hvordan har tilføjelsen af § 99 a i årsregnskabsloven påvirket store danske virksomheders
arbejde med samfundsansvar?

Ved undersøgelsen fandt jeg, at 18 ud af de 20 undersøgte virksomheder rapporterer om
samfundsansvar i deres årsrapporter for 2009. Over halvdelen af de undersøgte virksomheder
rapporterede dog allerede om samfundsansvar inden 2009, og deres rapportering kan således
ikke vurderes at være et resultat af rapporteringskravet. Rapporteringskravet må dog vurderes at
være årsagen til, at 7 virksomheder, der ikke rapporterede om samfundsansvar i 2008, er begyndt
at gøre det i 2009. Samlet set gælder det for de undersøgte virksomheder, at der i årene fra 2007
til 2008 og fra 2008 til 2009 både er et stigende antal virksomheder, der rapporterer om
samfundsansvar, og at de år for år rapporterer om et stigende antal indsatsområder.
Jeg finder overordnet, at de informationsbaserede elementer af lovkravet, der retter sig mod
virksomhedernes forhold til deres omgivelser, ikke ser ud til at påvirke virksomhedernes arbejde
med samfundsansvar i samme grad som de krav, der er forankret i formel lovgivning og
sanktioner. Samme tendens gælder lovkravets elementer af incitamentsbaseret regulering, hvor
virksomhederne hverken deler regeringens opfattelse af, at CSR handler om økonomiske
incitamenter, eller har internaliseret arbejdet med samfundsansvar i deres organisationer.
Rapporteringskravet har produceret positive tilkendegivelser i virksomhedernes årsrapporter, og
virksomhederne giver generelt udtryk for, at de gerne vil arbejde mere med samfundsansvar.
Samtidig har en tredjedel af virksomhederne dog valgt at oplyse, at de ikke har nogen politik for
samfundsansvar, og derved undgå de mere omfattende rapporteringskrav, der kun gælder for
virksomheder, der arbejder med CSR. Der er desuden en klar tendens til, at virksomhederne ikke
dokumenterer, hvilke resultater, de har opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar. Min
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teoretiske ramme viser entydigt, at disse reaktioner blandt virksomhederne skyldes, at
rapporteringskravene i § 99 a er for omfattende.
Mens lovkravet både har fået flere virksomheder til at rapportere om CSR og fået virksomhederne
til at rapportere om flere indsatsområder, end de gjorde i årene før lovkravet blev indført, lader de
dokumenterbare resultater på samfundsniveau altså stadig vente på sig.

6.3 Metodiske refleksioner
For at besvare problemformuleringen analyserede jeg 20 tilfældigt udvalgte store virksomheders
årsrapporter for 2007, 2008 og 2009 med en blanding af et deduktivt og induktivt analysedesign.
Da den metodiske tilgang har betydning for undersøgelsens fund, beskriver jeg følgende hvad
mine metodiske og teoretiske valg har betydet for min konklusion.
Jeg vurderede, at en kvalitativ analyse af årsrapporter var mest hensigtsmæssig, da
årsregnskabslovens § 99 a netop retter sig mod rapporteringen i virksomhedernes årsrapporter.
Det giver dog det metodiske problem, at undersøgelsen alene er bygget på virksomhedernes egne
informationer, og kun kan tolke på de ting, der står i rapporterne. I løbet af undersøgelsen betød
det eksempelvis, at det ikke kunne siges med sikkerhed, hvorfor nogle virksomheder ikke
overholder rapporteringskravet eller kun rapporterer sparsomt, fordi det ikke fremgår af deres
årsrapporter. Det havde en kvalitativ interviewundersøgelse kunnet spørge dem om.
Interviewundersøgelsen har dog samtidig den svaghed som metode, at den foregår i øjeblikket.
Hvor årsrapporter har sammenlignelige informationer flere år tilbage, ville jeg ved en
interviewundersøgelse foretaget efter rapporteringskravets indførelse derfor kun have fået
virksomhedernes refleksive udlægning af tiden inden 2009. Jeg vurderer ikke, at en kvalitativ
interviewundersøgelse havde været en mere hensigtsmæssig metode til undersøgelsen af min
problemformulering. I erkendelsen af at interviewundersøgelser bidrager med andre former for
indsigt en rapporteringen i årsrapporterne gør, har jeg dog valgt at supplere min analyse med
Erhvers- og Selskabsstyrelsens kvalitative interviewundersøgelse af førstegangsrapporterende
virksomheder.
Afgrænsningen til at undersøge 20 store danske virksomheder betyder, at samplestørrelsen ikke
statistisk kan generaliseres til samtlige 1.100 virksomheder, der er omfattet af lovkravet. Som jeg
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diskuterede i afsnit 3 mener forskere alligevel, at generelle rationaler blandt cases i kvalitative
studier også kan generaliseres. Jeg vurderede derfor, at en kvalitativ undersøgelse af, hvordan en
mindre gruppe forholdt sig til lovkravet var mere relevant for besvarelsen af
problemformuleringen end en kvantificerbar undersøgelse af, hvor mange virksomheder, der
arbejder med CSR. Jeg er dog samtidig opmærksom på, at undersøgelsens afgrænsning i tid og
rum påvirker dens bredere gyldighed. Undersøgelsens gyldighedsområdet kan illustreres som det
grå felt i figur 6.1, hvor pilene illustrerer, at man også kan forsøge at trække videre
generaliseringer ud over undersøgelsens empiriske og teoretiske fund.
Figur 6.1 ! Generaliserbarhed

Egen tilvirkning.
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Som det fremgår af figuren, kan min undersøgelse primært sige noget om de 20 store danske
virksomheder jeg har undersøgt, og om udviklingen i årene 2007-2009. For at kunne generalisere
videre (illustreret ved pilene i figuren), bør man først og fremmest være opmærksom på, at
virksomhedernes reaktion på lovgivningen er foretaget ved en sammenligning af deres
rapportering umiddelbart før og efter den blev indført. Det er eksempelvis ikke plausibelt at
antage, at undersøgelsens fund kan generaliseres til andre lande, eller til virksomheder der ikke
nyligt er blevet underlagt et rapporteringskrav.
Med disse forbehold er det dog min vurdering, at den tilfældige udvælgelse af et bredt udsnit af
rapporteringspligtige virksomheder giver bedre muligheder for generalisering end eksempelvis
det best practise-design, jeg omtalte i kapitel 3. For at øge undersøgelsens reliabilitet har jeg som
nævnt ovenfor desuden valgt at sammenholde mine empiriske fund med Erhvervs- og
Byggestyrelsen og Deloittes kvantitative undersøgelser. Fundene i min undersøgelse stemmer ikke
konsekvent overens med konklusionerne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undersøgelse, der
generelt finder en større tendens til lovoverholdelse og rapportering, end jeg gør. Da større
virksomheder - som påpeget - arbejder mere med samfundsansvar end små virksomheder, kunne
en forklaring være, at de 142 virksomheder i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undersøgelse i
gennemsnit er større end de 20 virksomheder, jeg har undersøgt. Det fremgår desværre ikke af
rapporten, hvordan virksomhederne fordeler sig på årsregnskabslovens tre størrelsesparametre.
Til gengæld er der sammenfaldende overensstemmelse mellem Deloittes kvantitative
undersøgelse blandt 250 virksomheder og mine kvalitative fund, ligesom den kvalitative del af
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens rapport i bekræfter de rationaler, jeg finder i de 20 virksomheders
årsrapporter.
Som det fremgår af specialets konklusion, har den teoretiske fortolkning af mønstrene i empirien
haft betydning for undersøgelsens endelige fund. Her har jeg både ved den deduktivt og induktivt
baserede analyse fundet, at virksomhedernes tendens til at rapportere sparsomt er udtryk for, at
lovgivningen er for omfattende, og at rapporteringsbyrden derfor bør begrænses og præciseres.
En tilgang som rational choice-teorien havde formentlig lagt vægt på, at den manglende
rapportering skyldtes, at virksomhederne ved cost/benefit-analyser havde fundet, at rapportering
ikke kunne betale sig, og at man derfor måtte regulere incitamentsstrukturen i
rapporteringskravet. Tilsvarende ville tilgange inden for den sociologiske institutionalisme vægte
betydningen af virksomhedernes kontekst, og se manglende rapportering som et udtryk for at
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virksomheden ikke fandt, at rapportering ville få den til at fremstå bedre i omgivelsernes øjne. Jeg
har dog valgt at udlede mit teoretiske apparat på baggrund af de tre hovedtendenser jeg fandt i
lovkravet, og vurderer som sådan ikke at andre teoretiske tilgange havde styrket undersøgelsens
præcision.

6.4 Perspektivering
Specialets fund af en udpræget tendens til kreativ compliance og mangel på målbare resultater på
trods af virksomhedernes positive tilkendegivelser tyder ifølge både Brunssons organisationsteori
og Baldwin og Caves reguleringsteori på, at de undersøgte virksomheder oplever de mange
rapporteringskrav i § 99 a som uoverskuelige.
Lovkravet er da også formuleret sådan, at de første to paragraffer beder virksomhederne redegøre
for politikker og standarder og procedurer, hvilket naturligvis også er interessant, men kun hvis
det ikke sker på bekostning af, at virksomhederne kan finde ressourcer til at dokumentere
effekten af deres arbejde med samfundsansvar. Det er ærgerligt, hvis kravene til redegørelser for
politikker og procedurer får virksomhederne til at gå i stå i rapporteringen, før de når til det
virkeligt interessante. Uden en konkret idé om effekten af virksomhedernes arbejde med
samfundsansvar, er beskrivelserne af politikker og procedurer bare snak, der først bliver
interessant på samfundsniveau, når effekterne kan observeres.
I betragtning af, at rapporteringskravets omfang tilsyneladende afholder en væsentlig del af
virksomhederne fra at rapportere fyldestgørende og arbejde med målbare resultater, er det værd
at overveje, om rapporteringskravet ikke burde reduceres til kun at bede virksomhederne om at
redegøre for de resultater, de har opnået ved at arbejde med samfundsansvar og generelt gøre
det tydeligere for virksomhederne hvilke rapporteringselementer, de bør fokusere på. Sådan en
opstramning af lovkravet burde kunne gennemføres uden at ændre ved den frivillige natur af CSR
og de forventede økonomiske og samfundsmæssige gevinster ved CSR, der dog stadig ikke kan
observeres.
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