Kandidatspeciale: CSR – Idealisme som strategi
Stine Louise Ahrendt Laursen

1

Kandidatspeciale: CSR – Idealisme som strategi
Stine Louise Ahrendt Laursen

Indhold
Indledning
Designinspiration
Problemformulering
Undersøgelsens formål
Metode
Specialets opbygning, empiri og teorivalg
Afgrænsning

side 5
side 6
side 6
side 7
side 7
side 8
side 10

Kapitel 1
Corporate Social Responsibility – En introduktion
1.1 Begrebsafklaring
1.1.1 Moderdefinition af CSR
1.1.2 Den tredobbelte bundlinjes definition
1.1.3 Den dialogorienterede definition
1.1.4 Argumenterne for og imod CSR
1.1.5 Tidligere undersøgelser
1.2 Mit udgangspunkt er derfor…

side 12
side 13
side 13
side 16
side 17
side 18
side 19
side 20

Kapitel 2
Strategisk kommunikation – CSR-projektet analytisk betragtet
side 21
2.1 Rejsen mod et bedre liv – Stine Bosse på vandretur med fire unge kriminelle
indvandredrenge
side 22
2.1.1 Mediedækning
side 22
2.1.2 Hvorfor arbejde med CSR?
Side 23
2.1.3 TrygVestas intentioner
Side 25
2.2 I et filosofisk og historisk perspektiv
side 26
2.2.1 Skelnen mellem pligt, umiddelbar tilbøjelighed eller en kombination
side 28
2.2.2 Egennytte og retoriske appelformer
side 28
2.2.3 Motivet for en given handling og effekten af den
side 29
2.3 Den gode CSR-kommunikation
side 31
2.3.1 CSRs iboende krisepotentiale
side 31
2.3.2 Habermas’ ideale talesituation
side 32
Kapitel 3
Stakeholder management – TrygVestas stakeholders
3.1 Perception hos stakeholders
3.1.1 Værdiskabelse findes i stakeholderrelationerne

side 34
side 35
side 35
2

Kandidatspeciale: CSR – Idealisme som strategi
Stine Louise Ahrendt Laursen

3.1.2 Indkredsning af primære stakeholders
3.1.3 Hvem er TrygVestas primære stakeholders?
3.2 Stakeholdermodeller
3.2.1 Stakeholdermodel set i forhold til Carrolls CSR-pyramide
3.2.2 Stakeholdermodel set i forhold til Habermas’ teorier
3.2.3 Diskussion af stakeholdermodeller
3.2.4 Mit bud på en stakeholdermodel

side 36
side 37
side 38
side 39
side 40
side 42
side 42

Kapitel 4
Metodiske overvejelser - Interviewpersoner og -proces
4.1 Selektionsstrategi
4.2 Ti stakeholderrepræsentanter
4.3 Interviewguides
4.4 Indramning og lokalitet

side 44
side 45
side 46
side 49
side 49

Kapitel 5
Tematisk tværgående analyse – Stakeholderpåvirkninger
5.1 Fem gyldige pointer
5.A. Legitimitet og dagens mediebillede
5.A.1 Den offentlige dagsorden
5.A.2 Mediernes påvirkning af den offentlige diskurs
5.A.3 Den ansvarshavende redaktør
5.A.4 Det iboende krisepotentiale
5.A.5 Legitimitet i Habermas’ verdensoptik
5.A.6 Systemverden – penge- og magtrelationer
5.A.7 Livsverden – norm- og moralrelationer
5.A.8 Metodeusikkerhed
5.B. Intention og issue management
5.B.1 Islamofobi
5.B.2 Stakeholdernes oplevelse af intentionen
5.C. Employer branding og virksomhedsidentitet
5.C.1 Stolte medarbejdere
5.C.2 Virksomhedskultur og -identitet
5.C.3 Branding-trekant
5.C.4 Eksempel på uoverensstemmelse mellem profil og identitet
5.C.5 Involvering af medarbejdere
5.C.6 Ambassadørfunktion vist i stakeholdermodel
5.D. Holdnings- og adfærdsændring
5.D.1 På tværs af relationer
5.E. Troværdighed

side 51
side 52
side 53
side 53
side 55
side 56
side 57
side 58
side 60
side 62
side 64
side 65
side 65
side 66
side 69
side 69
side 71
side 72
side 73
side 73
side 74
side 76
side 77
side 80
3

Kandidatspeciale: CSR – Idealisme som strategi
Stine Louise Ahrendt Laursen

5.E.1 Ethos-dyder
5.E.2 Identifikationsfaktor
5.E.3 Forventnings-ethos
5.E.4 Ikke troværdigt

side 80
side 82
side 83
side 85

Kapitel 6
Metodekritik – Retrospektivt
6.1 Udvælgelse af interviewrepræsentanter
6.2 Interviewguides og lokalitet i praksis
6.3 Objektivitet i analysen

side 87
side 88
side 89
side 89

Kapitel 7
En etisk diskussion
7.1 Kan idealisme være en strategi?
7.2 Er kommunikationen åben og ægte?
7.3 Hvor er den etiske balance?

side 91
side 92
side 92
side 94

Kapitel 8
Afslutning
8.1 Set i lyset af…
8.1.1 Den amerikanske vs. den europæiske CSR-tradition
8.1.2 Er CSR et modeord?
8.1.3 Begrebernes gensidighed
8.2 Konklusion

side 95
side 96
side 96
side 97
side 97
side 98

Litteratur
Abstract

side 102
side 104

Bilag: Ikke offentlig tilgængelig
Bilag 1: Artikel - Rejsen mod et bedre liv
Bilag 2: Relaterede artikler
Bilag 3: Medarbejder – Farukh Ahmed
Bilag 4: Kunde – Vagn Jelsø
Bilag 5: Aktionær – Jørn Astrup
Bilag 6: Drengene – Zeeshan Kahn
Bilag 7: Tillidsrepræsentant – Birgit Larsen
Bilag 8: Myndigheder – Sascha Popovic
Bilag 9: Lokalsamfund – Lise Egholm
Bilag 10: Presse – Lisbeth Knudsen
Bilag 11: NGO – Morten Lynge
Bilag 12: Politiker – Manu Sareen
4

Kandidatspeciale: CSR – Idealisme som strategi
Stine Louise Ahrendt Laursen

Indledning
CSR er på mode i disse år - men moden har det med at gå af mode og forsvinde. Jeg mener dog, at
CSR favner langt bredere og dybere end en modedille, og at grundlaget i CSR er kommet for at
blive.
Den nye offentlighed forholder sig mere kritisk til dagspressen og dens position som den fjerde
statsmagt, end offentligheden historisk har gjort tidligere. Det viser sig bl.a. ved, at en
virksomheds stakeholders forventer, at de tager del i og udviser et socialt samfundsansvar. Milton
Friedmans neoklassiske definition - the business of business is business er for længst en holdning
blandt mindretallet, og forventningerne blandt en virksomheds stakeholders stiller nye etiske
udfordringer og krav til danske virksomheder, som de skal imødekomme for at bevare deres
eksistens. Det er fra 1. januar 2009 blevet lovpligtigt for de 1100 største danske virksomheder, at
rapportere om deres CSR-arbejde, og derfor opstår spørgsmål om intention, kommunikation og
påvirkning af CSR-arbejde, som særlig kommer op til etisk diskussion.
I begrebet det etiske regnskab ligger et modsætningsforhold, som kan diskuteres i forhold til
Habermas’ opdeling af system- og livsverdenen. Ifølge Habermas befinder livsverdenen sig i en
legitimitetskrise, hvor normer og moral bliver overtaget og systematiseret af systemverdenen,
hvilket netop kan ses ved lovgivningen af CSR-rapporteringen. Måske er det derfor, at behovet for
etiske regnskaber er opstået. For ifølge definitionen af CSR skal det netop være en frivillig indsats –
altså udover det som er lovpligtigt.
I kommunikationsbranchen tales om, hvordan CSR skal kommunikeres, og om det overhovedet
skal kommunikeres. Den amerikanske eksplicitte tilgang i kommunikationen af CSR bliver
modtaget med en skepsis hos de danske stakeholders, da der i den danske kultur har været
tradition for en implicit tilgang til CSR, som bevæger sig inden for velfærdsstatens systemer.
Den skeptiske modtagelse hos stakeholderne skal sørge for, at CSR ikke bliver hensigtserklæringer
og et redskab til selvpromovering, hvormed der slås plat på etikken. Det indbyggede
krisepotentiale i CSR er derfor en afgørende faktor, når virksomheder skal overveje hvordan, og
om de vil kommunikere om deres CSR til offentligheden.
Selvom det efterhånden er blevet anerkendt, at CSR kommunikeret optimalt kan betale sig, idet
CSR i kombination med en veludført brandingstrategi giver et bedre omdømme, så hersker
spørgsmålet stadig om, hvorvidt det viser sig på virksomhedens økonomiske bundlinje. Jeg vil dog
ud fra et etisk perspektiv stille spørgsmålet: Hvem er det, CSR skal virke for? Stakeholdernes øgede
forventninger til, at virksomheder tager del i et samfundsansvar gør også, at selvom det skal ses ud
fra den enkelte virksomheds synsvinkel, så er virksomheden stadig nødt til at tage ansvar overfor
samfundet, da de er afhængige af stakeholderne og deres adfærd. Her opstår et paradoks mellem
de stigende forventninger hos stakeholderne til eksplicit CSR-kommunikation og den modtagelse,
som den eksplicitte CSR-kommunikation møder hos stakeholderne. Det giver et etisk dilemma,
som handler om problemstillingerne i stakeholdernes påvirkning af, hvorvidt idealisme kan
udformes i en strategi.
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Designinspiration
Udgangspunktet for designet i specialet har afsæt i den klassiske stakeholdermodel, som Freeman
definerede i 1984 i bogen ”Strategic Management. A Stakeholder Approach”. Han placerer
virksomheden i midten af modellen, og som titlen indikerer, er synsvinklen lagt hos virksomheden
rettet ud mod det omkringliggende samfund. Designet i modellens edderkoppespindsstruktur
danner grundlaget for grupperingen af personerne til de ti kvalitative interviews, der udgør
størstedelen af empirien.

Figur 1: Stakeholdermodel over en stor virksomhed. Frit efter Freeman.1

Ifølge Freemans beskrivelse af stakeholdertankegangen er det et spørgsmål om at tage hensyn til
de forventninger fra virksomhedens stakeholders, som influerer på eller influeres af
virksomhedens handlinger. 2

Problemformulering
Jeg vil derfor med udgangspunkt i et enkeltstående CSR-projekt: Rejsen mod et bedre liv, udført af
forsikringsvirksomheden TrygVesta i efteråret 2008, hvor TrygVestas koncernchef Stine Bosse

1
2

Freeman 1989:55
Djursø og Neergaard 2006:22
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tager på vandretur med fire kriminelle indvandrerdrenge, undersøge denne eksplorative
problemformulering:
Hvilken påvirkning har et enkeltstående CSR-projekt hos virksomhedens stakeholders?
Underspørgsmål:
• Hvordan skaber CSR-projektet legitimitet hos virksomhedens stakeholders?
• Hvilken indflydelse har CSR-projektet på stakeholdernes imageopfattelse af virksomheden?
• Hvordan oplever stakeholderne Stine Bosses og CSR-projektets troværdighed?
Jeg har valgt at formulere en overordnet og bred problemformulering for at bevare en åbenhed
for nye perspektiver, som kan dukke op igennem de kvalitative interviews. Men for at indsnævre
den brede formulering, har jeg stillet tre underspørgsmål, der indkredser de primære temaer, der
skal undersøges i analysen.
Projektet med Stine Bosses vandretur med indvandredrengene er valgt, fordi det er et
enkeltstående projekt, som ikke indgår i en sammenkædet række af CSR-projekter, som det ofte er
tilfældet med en CSR-indsats. Derudover handler projektet om integration, hvilket er et
kontroversielt emne, som ikke er et af de universelle normative emner inden for CSR og etik, og
kan derfor give en stærkere reaktion hos modtageren.

Undersøgelsens formål
Formålet er at finde svar på nogle af de spørgsmål, som hersker omkring påvirkningen af CSR.
Svarene skal findes i gennem et kvalitativt indblik i påvirkningen hos en afsendervirksomheds
stakeholders. Det skal give en uddybende indsigt i effekten af et enkeltstående projekt, hvor
indblikket gives af en enkelt repræsentant for hver relevant stakeholdergruppe. Selvom der er tale
om et enkeltstående projekt, forventer jeg, at resultatet kan vise nogle generelle påvirkninger af
CSR og eventuelt kan fungere som springbræt for videre forskning inden for CSR.

Metode
Jeg har valgt det kvalitative forskningsinterview, som metode til at undersøge min
problemformulering, fordi jeg ønsker at få et indblik i interviewpersonernes meninger om og
opfattelser af CSR-projektet beskrevet med deres egne ord. Det kvalitative forskningsinterview
forsøger ifølge Steiner Kvale … at forstå verdenen fra interviewpersonens synspunkt, udfolde
meningen i folks oplevelser, afdække deres livsverden, førend der gives videnskabelige
forklaringer. 3 Forskningsinterviewet er en professionel samtale, som er baseret på dagligdagens
samtaler, men hvor parterne ikke er ligestillet, eftersom det er intervieweren, der definerer emnet
og kontrollerer situationen. Kvale definerer det som: … et interview, der har til formål at indhente

3

Kvale 1997:15
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beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på, at fortolke betydningen af de
beskrevne fænomener. 4
Valget om at bruge det kvalitative interview til empiriindsamling frem for en kvantitativ metode er
primært forårsaget af den forståelsesform, som kvalitativ forskning ifølge Kvale indeholder, hvor
der ses på opfattelsen af social viden, mening, virkelighed og sandhed.5 Det er ikke blot objektive
data, der skal kvantificeres, men subjektive forståelser, der skal fortolkes, og gennem dialog
forsøge at opnå en fælles forståelse med de mennesker, der interviewes. Alle interviewpersonerne
har forskellige forståelsesrammer og kontekst. I interviewet vil jeg møde repræsentanterne i deres
livsverden, og efterfølgende fortolke resultatet.
Metoden til behandling af empiriindsamlingen er en komparativ analytisk tilgang, hvor jeg på
tværs af interviewmaterialet vil analysere stakeholderrepræsentanternes subjektive forståelser i
en tematisk tilgang. Da det er en uens skare af interviewpersoner, er der en forholdsvis stram
spørgeramme med standardiserede spørgsmålsordlyd, så der er et sammenligningsgrundlag, men
der er samtidig taget højde for den enkelte persons stakeholderrelation, og derfor indeholder
interviewene også målrettede spørgsmål til hver enkel interviewperson.

Specialets opbygning, empiri og teorivalg
• Kapitel 1
I kapitel 1 gives en introduktion til begrebet CSR, hvor jeg arbejder mig frem til den definition, som
danner udgangspunkt for specialet. Det gøres ved at redegøre for tre forskellige definitioner af
CSR: Carroll og Buchholtz’ CSR-pyramide fra 1999, 6 EUs definition fra 2001 7 og Vos’
dialogorienterede definition fra 2003. 8 Jeg sammenholder Carrolls CSR-pyramide med Inger
Jensens tre idealtypiske virksomheder.9 Derefter diskuteres argumenterne for og imod CSR med
inspiration fra Brian Dues artikel; For og imod CSR i KOM magasinet nr. 34. Afslutningsvis forholder
jeg det til, hvad der tidligere er foretaget af undersøgelser af CSR ved hjælp af Morsing og
Beckmanns Strategic CSR communication fra 2006.
• Kapitel 2
I kapitel 2 præsenteres det CSR-projekt, som er analyseobjektet. Her består empirien af den
primære mediedækning, der fandt sted af CSR-projektet. Det er en artikel fra Berlingske
Tidende,10 to opfølgningsartikler 11 og et tv-indslag på Go’morgen Danmark.12 Jeg har valgt først at
4

Kvale 1997:19
Kvale 1997:24
6
Carroll og Buchholtz 1999
7
EU 2001
8
Vos 2003
9
Jensen 2001
10
Bilag 1
11
Bilag 2
5
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anskue CSR-projektet analytisk igennem den empiri, som har været tilgængelig for offentligheden,
fordi det er i den optik, afsenderen ønsker, at offentligheden skal foretage sin perception af CSRprojektet. Det er med andre ord den indgangsvinkel de eksterne stakeholders, der ikke har været
involveret i projektet, har.
Efter beskrivelsen af mediedækningen redegør jeg for Lynn Sharp Paines fire forskellige
bevæggrunde, som ledere tager udgangspunkt i, når de skal orientere sig og forholde sig til typiske
CSR-problemstillinger, beskrevet i bogen ”Value shift” fra 2003 og illustrerer det i en model lavet
af Morsing og Beckmann i Strategic CSR communication, 2006.
Derefter betragter og diskuterer jeg projektet i et filosofisk og historisk perspektiv ud fra Kants
betragtninger over moralens metafysik 13 og Habermas’ offentlighedsteorier, 14 som kan
perspektiveres til nutiden refleksive identitetsprocesser og virksomheders sociale arbejde. Her
kommer jeg bl.a. ind på retorikkens tre appelformer, logos, ethos og patos.
I det andet afsnit beskrives det indbyggede krisepotentiale, der findes i CSR-kommunikation,
hvilket jeg forklarer ved hjælp af Goffmans begreber om face work. 15 Sidst i afsnit to undersøges,
hvorvidt kommunikationen i avisartiklen lever op til Claes Asmussens, seks gode råd til en vellykket
CSR-kommunikation for derefter at forholde resultatet med Habermas’ ideale talesituation.16
• Kapitel 3
I kapitel 3 bruges Jannis og Dybdals Stakehold!, 2002 til at redegøre for strategisk arbejde med
stakeholder management og værdiskabelse. Jeg finder frem til TrygVestas primære stakeholders,
og sammen med de involverede stakeholdergrupper i CSR-projektet placerer jeg grupperne på
Jannis og Dybdals stakeholdermodel. Modellen viser udgangspunktet for de ti grupper, som skal
repræsenteres i interviewempirien.
Jeg diskuterer tre modeller: Jannis og Dybdals stakeholdermodel, Carroll CSR-pyramide og Uwe
Geists bud på en stakeholdermodel, som har afsæt i Habermas’ teorier om system- og
livsverdenen. 17 Diskussionen ender i et bud på min egen stakeholdermodel, som udover de tre
modeller også favner Inger Jensens tre idealtypiske virksomheder. 18
• Kapitel 4
I kapitel 4 redegør jeg for de metodiske refleksioner og overvejelser, som jeg har gjort i forbindelse
med udvælgelsen af interviewpersoner og de temaer, som interviewguiderne er udarbejdet
indenfor. I afsnittet forholder jeg mig til metodekritikken af kvalitative interviews, som Henning
Olsen skriver om i ”Kvalitative kvaler” 2002.

12

www.sputnik.dk
Hartnack og Sløk 1991
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Geist 1996
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Goffmann 1967
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Geist 1996
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Jensen 2001
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• Kapitel 5
I kapitel 5 uddyber, verificerer og diskuterer jeg fem overordnede konkluderende pointer, som er
foretaget på baggrund af en tematisk tværgående analyse med udgangspunkt i de ti kvalitative
interviews med TrygVestas stakeholderrepræsentanter. Jeg sammenholder det med specialets
første kapitler og argumenterer for og diskuterer pointerne i forhold til stakeholdernes relationer
til TrygVesta og med tilknytning til relevant teori på området. I analysen benyttes der udover
tidligere anvendt teori også Ebbe Kyrø, På vej til en ny offentlighed?, 2001 til at diskutere en ny
offentlighed og legitimitet. Jeg benytter også Mie Femø Nielsen Under lup i offentligheden, 2000 til
image- og brandingteori og Lund og Petersen Det sku’ vær’ så godt, 1999, til arbejdet med ethos
og troværdighed.
• Kapitel 6
I kapitel 6 pointeres de væsentlige kritikpunkter, jeg har erfaret ved både udførelsen af de
kvalitative interviews og den efterfølgende bearbejdning af empirien i analysen udover de
åbenlyse faldgruber, der er behandlet undervejs i analysen, som fx forforståelse, politiske korrekte
svar, politisk tilhørssted, samarbejdsvillighed og uddannelsesniveau hos interviewpersonerne.
• Kapitel 7
I kapitel 7 diskuteres nogle af de etiske problemstillinger, jeg har mødt undervejs i
arbejdsprocessen. Argumenterne og modargumenterne er mange, når det handler om en
personlig holdning til, hvad der er rigtigt og forkert. Kan idealisme fx være en strategi, eller hvor
ligger den etiske balance mellem egennytte og The better way?
• Kapitel 8
I kapitel 8 perspektiverer jeg resultaterne af stakeholderpåvirkningerne med den danske implicitte
CSR-kultur og velfærdssamfund i forhold til den amerikanske eksplicitte CSR-tradition og forholder
det til, om CSR blot er et modefænomen.
I konklusionen argumenterer og konkluderer jeg på baggrund af specialets teoretiske kapitler og
analyseafsnittet på min problemformulering og de tre underspørgsmål.

Afgrænsning
Specialets rammer sætter en naturlig begrænsning for undersøgelsens omfang. Derudover har jeg
yderligere foretaget en række fravalg - både for at indsnævre fokusset og dermed højne
kvaliteten, og samtidig for at håndtere den iboende række af ulemper i den kvalitative
interviewmetode.
Jeg har valgt et enkeltstående CSR-projekt, for at det ikke skal ses i en større kontekst af
sammenkædede begivenheder. Det betyder også, at der ikke umiddelbart er en længerevarende
påvirkning, idet der ikke er tale om en længerevarende indsats.
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Selvom TrygVesta er en nordisk virksomhed, har jeg valgt kun at beskæftige mig med stakeholders
inden for Danmark. Det er valgt, fordi projektet foregik i Danmark og var kanaliseret igennem de
danske medier.
Jeg har kun valgt en enkelt repræsentant for hver gruppe. Interviewpersonens holdning kan derfor
ikke generaliseres, men skal ses som et indblik i en enkelt persons livsverden i lyset af deres
stakeholderrelation. Men som Kvale skriver: Hvis formålet er at forstå verden, som den opleves af
et bestemt menneske, er dette ene menneske tilstrækkeligt. 19
Teoretisk har jeg valgt at lægge hovedvægten på påvirkningen og perceptionen hos stakeholderne,
og jeg har dermed fravalgt fokus på udførelsen af kommunikationen for at kunne fordybe mig i
påvirkningen hos modtageren. Men selvom vægten ligger hos modtageren, har jeg også valgt at
forholde mig til afsenderen og intentionen for at diskutere det i betydningen af
legitimitetseffekten hos modtageren.
I analysen ses bort fra spørgsmålet om den økonomiske bundlinje og virksomhedens øgede profit.
Dette begrundes med, at jeg ikke mener, at den økonomiske bundlinje er relevant. CSR skal måles
på linje med bl.a. markedsføringsplaner, nye ledelsesstrategier og er en måde, hvorpå en
virksomhed kan differentiere sig i forhold til sine konkurrenter og vinde på effekten af employer
branding.

19

Kvale 1997:108
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Corporate Social Responsibility – En introduktion
For at kunne undersøge påvirkningen af CSR hos en virksomheds stakeholders vil jeg først
redegøre for definitionen af CSR, da CSR langt fra er et entydigt begreb. Der er foretaget en række
forskellige fortolkninger af begrebet, siden det opstod i 1950erne.20 Det betyder, at selvom alle
benytter det samme begreb, er der langt mellem forståelsen og meningsindholdet af ordet for de
forskellige brugere af begrebet. Ifølge Djursø og Neergaard er konsekvensen af dette, … at
diskussionen kan blive diffus. 21

1.1 Begrebsafklaring
CSR-begrebets bredde lapper over med en lang række af både danske og engelske begreber som
fx corporate citizenship, corporate responsiveness, sustainability, stakeholder relation
management, bæredygtighedsledelse, virksomhedsetik, værdibaseret ledelse, socialt engagement,
bæredygtighed, virksomhedens gode statsborgerskab osv. 22 Jeg beskæftiger mig ikke med
forskelle og overlap i de mange begreber, men arbejder i stedet med begrebet CSR ud fra den
definition og forståelsesramme, som beskrives i det kommende afsnit.
1.1.1 Moderdefinition af CSR
Jeg har valgt at betragte CSR ud fra tre definitioner. Den første er Carroll og Buchholtz’ definition
fra 1999, som er svær at komme uden om i CSR-litteraturen. Carroll og Buchholtz har formuleret
en af de mest kendte og benyttede definitioner, der i dag kan betragtes som moderdefinitionen af
CSR:
The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical and philanthropic
expectations placed on organizations by society at a given point in time. 23
I deres udlægning af CSR understreges det, at der hviler nogle forventninger på virksomheden om
at bidrage med penge til forskellige godtgørende formål – filantropi.24 Men udgangspunktet er det
samme som Milton Friedman har beskrevet i sin berømte artikel The Social Responsibility of
Business is to Increase Profit fra 1970. The business of business is business 25 - og ikke mere, hvilket
kan betragtes som en neoklassisk opfattelse af virksomheders sociale ansvar. Selvom
udgangspunktet i Carroll og Buchholtz’ definition er den samme økonomiske vinkel som
Friedmans, er der derudover et krav om, at virksomheder bør betale en del af deres overskud
tilbage til samfundet. Der er dog i Carroll & Buchholtz’ illustration af definitionen en
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pyramideform, som viser, at vægtningen er større nede fra og op, hvorfor de fire niveauer derfor
ikke er ligestillede, og jeg tolker derfor definitionens indholdsbegreber, som værende hierarkisk.
Det viser, at den økonomiske del betyder mest, mens den filantropiske del betyder mindst.

Figur 2: Carrolls CSR-pyramide. Frit efter Carroll og Buchholtz. 26
Jeg sætter Carrolls definition i forhold til Inger Jensens tredeling af idealtypiske forestillinger om
en virksomhed i artiklen Offentlighedsanalyser i public relations, 27 hvor hun i et historisk
perspektiv ser på udviklingen af forestillinger om virksomheden i samfundet. Skematiseret stiller
Inger Jensen det således op.

Aktører, som er
ansvarlige for at
sætte værdier og
kvalitative mål i
samfundet
Mål
26
27
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succesrige, men
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virksomhed

Den økonomisk succesrige,
lovlige og ansvarliggjorte
virksomhed

Markedet og den
politikdannende stat

Entydigt mål:

Økonomisk succes

Markedet
Staten
Virksomheden
Offentlig diskurs
Institutionaliserede
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Carroll og Buchholtz 1999
Jensen 2001
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Figur 3: Inger Jensens tre forskellige socialt konstruerede type-forestillinger om virksomheden i
samfundet. 28
I pyramidens nederste og største lag, og dermed det højest prioriterede, ligger det økonomiske
ansvar med at drive virksomheden økonomisk ansvarligt i forhold til involverede interessenter som
fx aktionærer, medarbejdere, kunder osv. Det kalder Inger Jensen, den økonomisk succesrige – og
samfundsmæssige uskyldige virksomhed, der vil bidrage til rigdom på det samfundsmæssige
niveau, men hvor det ikke betragtes, som virksomhedens anliggende, at forholde sig til mål og
værdier i samfundet. En forestilling som svarer til Milton Friedmans synspunkt og dækker det
nederste lag i pyramiden – det økonomiske aspekt.
I pyramidens næste lag ligger det juridiske ansvar om altid at overholde lovgivningen og
samfundets regulativer. Det svarer til Inger Jensens næste forestilling; den økonomisk succesrige
og lovlige virksomhed, hvor virksomhedens målsætning er økonomisk succes og et legalt spillerum.
Herefter følger det tredje lag i pyramiden; det etiske ansvar, der går ud på at vurdere de
økonomiske og etiske forhold i et bredere økonomisk perspektiv, således at det sikres, at de
28
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økonomiske og juridiske handlinger også er etisk forsvarlige, og ikke bare sikrer virksomhedens
profit. I toppen af pyramiden er den filantropiske dimension, som betyder at tage ansvar for at
være filantropisk på en ansvarlig måde. De to øverste lag i pyramiden svarer til Inger Jensens
tredje forestilling den økonomisk succesrige, lovlige og ansvarliggjorte virksomhed, hvor
virksomheden bliver konfronteret med krav fra offentlige diskurser, som går ud over, hvad det
retslige spillerum kræver. Målsætningerne rummer altså også legitimitet og ansvarlighed.
Forskellen mellem Inger Jensens tilgang og Carrolls CSR-pyramide er bl.a., at Inger Jensen
betragter de tre forestillinger, som en historisk udvikling, hvor der har været en overvejende
tendens fra den første forestilling henover den anden, imod den tredje.29 Carrolls pyramide
betragter opdelingen, som lag der bygger oven på hinanden, hvor vægten er størst i bunden.
Carroll og Buchholtz’ definition sætter lighedstegn mellem social ansvarlighed og godtgørende
formål, hvilket ligger op til diskussion og definition af et godtgørende formål. Men definitionen er
interessant idet, den tager samfundets forventninger med i betragtning. Som Inger Jensen skriver
om den tredje forestilling, er fokuspunktet for virksomhedens ledelse værdibaseret ledelse, interne
og eksterne forhandlinger, værdidefineret processer og ”de mange bundlinjer”. 30 Med disse ord in
mente leder det mig videre til den næste definition.
1.1.2 Den tredobbelte bundlinjes definition
Ifølge Djursø og Neergaard, er den mest gængse opfattelse i litteraturen i dag, at CSR er frivilligt og
drejer sig om sociale og miljømæssige forhold. 31 Det er aktiviteter, som virksomheden foretager
frivilligt, og som går ud over, hvad lovgivningen siger. Den opfattelse ses i EU’s definition fra 2001:
Virksomheders sociale ansvar betyder i al væsentlighed, at virksomhederne frivilligt beslutter sig til
at bidrage til et bedre samfund og et bedre miljø. 32
CSR handler således ikke om, at leve op til lovgivningen, som Carroll og Buchholtz definerer det,
fordi alle virksomheder må forventes at overholde loven. Derudover skal indsatsen ske indenfor
det miljømæssige eller sociale område modsat tidligere, hvor det var et godtgørende formål. Det
sociale område bliver ofte opdelt i interne og eksterne forhold. Det interne er arbejdsmiljøet i bred
forstand, altså både fysisk og psykisk. Det eksterne vedrører arbejdsforholdene hos virksomhedens
samarbejdspartnere fx leverandører i udlandet, hvor børnearbejde, diskriminering og andre
dårlige arbejdsforhold er virksomhedens ansvar.
Definitionen forklarer begrebet den tredobbelte bundlinje, som udgøres af det miljømæssige og
det ansvarlige, som skal sidestilles med det økonomiske ansvar. 33

29

Jensen 2001: 286
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Djursø og Neergaard 2006:22
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EU 2001:6
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1.1.3 Den dialogorienterede definition
Den tredje definition som jeg vil fremhæve, ser jeg som relevant, fordi CSR her skal ske i dialog
med en virksomheds stakeholders.
CSR is defined as the obligations or duties of an organization to a specific system of stakeholders. 34
Citatet tager udgangspunkt i Freemans klassiske beskrivelse af stakeholderbegrebet fra 1984. I den
sammenhæng bliver fænomenet et spørgsmål om at tage hensyn til de forventninger fra
stakeholders, som influerer på, eller influeres af virksomhedens handlinger. 35 Djursø og Neergaard
bruger denne tilgang og skriver ... etik og CSR bliver et spørgsmål om løbende at identificere og
definere, hvilke forventninger stakeholders har til virksomheden i samarbejde med dem, og
hvordan alle parter hver især kan bidrage til løbende at opfylde dem. 36
Det er en definition af CSR, hvor dialogen med offentligheden og processen er det centrale, og CSR
bliver på den måde en konstruktion af en løbende dialog. Djursø og Neergaard-citatet kan
sammenlignes med begrebet issue management, som er beskrevet af Heath i Strategic issues
management, 1997, som spændingsfeltet mellem virksomhedens interesser og offentlighedens
forventninger: It is the turbulent struggle between public and private interest that has fostered
issues management. 37 Inger Jensen skriver om den tredje forestilling, den økonomisk succesrige,
lovlige og ansvarliggjorte virksomhed, at forventningerne primært gør sig gældende hos
interessenter og i offentlige diskurser. Det vil sige, at hvis virksomheder ikke blev udsat for kritik
fra offentlige diskurser og interessenter, så kunne de opføre sig, som de ville. Den påstand bliver
bakket op af Heath, som skriver om baggrunden for issue management: If businesses were free
from criticism, they could act as they desire. They are often challenged to change how they operate
to meet expectations of many different groups. 38
Jeg vil i specialet læne mig op af de to sidste definitioner af CSR; den tredobbelte bundlinje og den
dialogorienterede. Feltet har for længst bevæget sig udover moderdefinitionen og Friedmans
neoklassiske modargumentation af virksomheders sociale ansvar og over i Inger Jensens tredje
idealtypiske forestilling om en virksomhed. CSR omhandler på lige fod de tre dimensioner i den
tredobbelte bundlinje. Derudover ligger der en væsentlig pointe i, at offentligheden i dag fordrer,
at det er nødvendigt for virksomheder at udføre CSR dialogorienteret, for at
forventningsafstemme med stakeholderne. Derved opbygger virksomheder tillid i sine relationer
gennem arbejde med issue management og i dialog med sine stakeholders, hvor
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kommunikationen af indsatsen er et centralt omdrejningspunkt for at differentiere sig i forhold til
sine konkurrenter.
1.1.4 Argumenterne for og imod CSR
Selvom Milton Friedmans antagelse om, at virksomheder ikke er andet og mere end en juridisk og
økonomisk konstruktion til at skabe økonomisk indtjening og vækst, ikke giver mening i praksis, så
findes argumenterne for og imod CSR i den grad i litteraturen.
Når yderpunkterne er stillet op, kan man spørge om moralen er:
The business of business is business >< The business of business is saving the world
Virksomhederne oplever derfor behovet for issue management i stigende grad. Den almindelige
opfattelse i erhvervslivet har før været, at virksomheder er til for at skaffe profit, og at det formål
udelukker enhver form for moral i virksomhederne. 39 Nogle af de største virksomheder i verden fx
WalMart, Exxon og General Motors har en omsætninger, der er større end nationalproduktet i
Danmark, uden at der stilles krav til etik og social ansvarlighed. 40 Det betyder i følge Rendtorff, 41
at virksomheder generelt har fået et dårligt image i samfundet for et manglende socialt og
miljømæssigt ansvar, hvorefter det er samfundet, der kommer til at betale for virksomheders
nedslidning af fx arbejdere eller forurening af miljøet. Det har typisk været kritiske NGO’er som
Greenpeace, der angriber virksomheders manglende samfundsansvar. Men det er nu også
politiske forbrugere og de kritiske medier, der overvåger, samt medarbejdere også er blevet mere
kritiske overfor deres arbejdsplads værdier. Den stigende kritik af virksomhederne er endnu et
eksempel på, at CSR skal ses i sammenhæng med de stigende forventninger, som offentligheden
og virksomhedens stakeholders har til virksomhedens sociale ansvar. 42
Brian Due har i sin artikel For og imod CSR 43 sammenfattet argumenterne for og imod CSR og
stiller spørgsmålstegn ved, om virksomheder overhovedet har et etisk ansvar.
•
-

Argumenterne imod CSR:
Det er politikernes opgave at redde verden, og det kan kun kræves, at virksomheder
overholder loven.
CSR er for dyrt i forhold til udbyttet.
Det er blot endnu et buzz word fremført af konsulenter, der tjener på at sælge opskrifter
på bæredygtighed.
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-

Det er for abstrakt og umuligt at tale simpelt om et etisk ansvar.
CSR er hykleri - ansvaret for CSR placeres ofte i marketing- eller
kommunikationsafdelingen, og det som i teorien er tænkt, som en gennemgribende
tænkning i hele virksomheden bliver til billig PR. 44

•
-

Argumenterne for CSR:
Vi har alle sammen et ansvar over for hinanden og for en bæredygtig udvikling.
Det giver glade medarbejdere.
Det giver et godt brand.
Det er ikke et spørgsmål om at tjene penge, men om et faktisk ansvar for mennesker og
verden.
CSR skal være ideologisk forankret i virksomheden - det er et så vigtigt element i
forretningsstrategien og -udviklingen, at det skal inkorporeres i hele virksomheden. 45

-

Argumenterne på for og imod siden har det tilfælles, at det er en væsentlig faktor, at CSR-arbejdet
bliver en del af virksomhedens idégrundlag og indarbejdet i virksomhedens identitet, hvor det
knyttes til kulturen, værdierne, visionerne og missionen. På den måde bliver det en norm at
indtænke social ansvarlighed. Hvis CSR er forankret i virksomheden, undgås lettere
krisepotentialet ved at det bliver forkert markedsført og fremstå som billig PR. Men herefter
bunder alle argumenterne i den forskel, der er i den grundlæggende opfattelse om, hvorvidt
virksomheder overhovedet har et ansvar udover det økonomiske og juridiske.
Modargumenterne kommer ikke ind på medarbejderforhold, som er et af for-argumenternes
bredeste belæg. De ser dermed bort fra de berømte Hawthorne-eksperimenter i 1930erne, hvor
det blev påvist, at medarbejdertrivsel er afgørende for produktionsstigningen. Modargumenterne
har primært karakter af at være økonomisk funderet. De tager primært udgangspunkt i Return Of
Investment, hvor det handler om at få resultater på bundlinjen af det, som investeres.
1.1.5 Tidligere undersøgelser
Udgangspunktet i argumenterne imod CSR, hvor det antages at CSR ingen effekt har på bundlinjen,
eller måske oven i købet har den modsatte, blev i 2003 modbevidst i en prisvindende metaanalyse
foretaget af Orlitzky, Schmidt & Rynes kaldet: Corporate social and financial performance: A metaanalysis. Af resultaterne, som er baseret på 52 studier over 30 år fremgår det bl.a., at der findes en
sammenhæng mellem CSR og den økonomiske bundlinje. ... finding a statistically positive
correlation between CSR and financial performance. 46 Ifølge forfatterne har de to faktorer, CSR og
den økonomiske bundlinje, gensidigt forstærket hinanden i forhold til at forbedre
lederkompetencer og virksomhedens image.
44
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I den største globale undersøgelse af CSR, der er foretaget: The Millenium Poll on Corporate Social
Responsibility fra 1999, undersøges samfundets forventninger til en virksomheds CSR-arbejde.
Over 25.000 personer fra 23 forskellige lande på seks kontinenter udviste store forventninger til
virksomheders samfundsansvar. Resultaterne forstærker argumenterne for CSR. Bl.a. fremhævede
over 70 % emner som lige behandling af medarbejdere og miljøbeskyttelse som vigtigt. Over 60 %
fremhævede respekt for samme høje standard overalt i verden. 70 % svarede, at en virksomheds
sociale arbejde havde indflydelse på deres indkøb, og at én ud af fem var villig til at betale mere
for et bæredygtigt produkt. 47 Selv ved at tage højde for undersøgelsens eventuelle statistiske
unøjagtighed og den åbenlyse faldgruppe for det politisk korrekte svar, viser undersøgelsen en
stærk forbrugerinteresse for CSR.

1.2 Mit udgangspunkt er derfor...
Mit udgangspunkt er en blanding af de to definitioner af CSR, som både omfatter, at virksomheder
frivilligt vælger at bidrage til et bedre samfund og miljø ud over det lovpligtige krav, og ligeledes at
det sker ud fra en forpligtelse til virksomhedens system af stakeholders. Jeg har valgt at skrive de
to definitioner sammen og formuleret denne definition:
Corporate Social Responsibility er når virksomheder frivilligt beslutter at bidrage til et bedre
samfund og et bedre miljø, og at det afvikles igennem dialog med virksomhedens stakeholders.
Det er efterhånden blevet anerkendt blandt virksomhedsledere efter diverse
forskningsundersøgelser, at CSR kommunikeret optimalt kan betale sig både værdimæssigt, og at
CSR i kombination med en veludført brandingstrategi giver et bedre image. Men debatten foregår
stadig om, hvorvidt det viser sig på bundlinjen og det mere essentielle spørgsmål om, hvorvidt
virksomheder overhovedet skal tage et etisk ansvar. Djursø og Neergaard skriver: Konkluderende
kan man ikke generelt svare på spørgsmålet om CSR betaler sig. Det gælder hvad enten man
foretager analysen ud fra samfundets synsvinkel bredt set eller snævert set fra den enkelte
virksomheds side. 48
I specialet har jeg ud fra en blanding af personlig holdning om, at virksomheder har et socialt
ansvar, og ved læsning i litteraturen valgt, at læne mig op ad argumenterne for CSR. Samtidig
baserer jeg mit udgangspunkt på resultaterne af den kvantitative undersøgelse The Millenium Poll
on Corporate Social Responsibility fra 1999.

47
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Strategisk kommunikation – CSR-projektet analytisk betragtet
Her præsenteres det CSR-projekt, som er analyseobjekt. Jeg har valgt først at anskue CSRprojektet analytisk igennem den empiri, som har været tilgængelig for offentligheden. Det er den
optik, som afsenderen ønsker at give offentligheden, og det er dermed den indgangsvinkel de
eksterne stakeholders, som ikke har været involveret i projektet, har.

2.1 Rejsen mod et bedre liv - Stine Bosse på vandretur med fire unge kriminelle
indvandredrenge
I Berlingske Tidendes søndagstillæg kunne avislæserne den 9. november 2008 læse om, hvordan
TrygVestas koncernchef Stine Bosse medvirkede i et socialt eksperiment. Hun vandrede 120 km
sammen med fire indvandredrenge, alle med en plettet straffeattest, for at efterprøve, om de
kunne møde hinanden og skabe en fælles forståelse og åbenhed for hinandens verdner.
De fire drenge i alderen 17-21 år har alle straffeattester, som melder om en eller flere alvorlige
handlinger, der bl.a. dækker over tyveri, svindel, bedrageri, vold, gadeuorden og brandstiftelse.49
Indvandredrengenes vandretur sammen med Stine Bosse på El Camino, Pilgrimsruten i
Nordspanien, stiller dem efterfølgende et job i udsigt hos TrygVesta.
Initiativtagerne til projektet er erhvervsfilosof Morten Paustian, TrygFonden og TrygVesta. Med på
turen var en større gruppe bl.a. en SSP-konsulent, en uddannelseskonsulent fra TrygVesta og en
journalist fra Berlingske Tidende.
2.1.1 Mediedækning
Efter vandreturen bragte Berlingske Tidende en hovedartikel om det sociale eksperiment, to
opfølgningsartikler og historien kastede yderligere relaterede artikler af sig om kriminelle unge i
job og det statsstøttede projekt Highfive, 50 som vandreturen er et biprodukt af. Stine Bosse og to
af drengene blev interviewet i Go’morgen Danmark den følgende tirsdag. 51 Vandreturen gav en
god portion omtale i de danske medier. Søndagstillægget i Berlingske Tidende havde et oplagstal
på 131.219 52 i andet halvår af 2008 og Go’morgen Danmark kom tirsdag den 11.11.08 ind i
300.000 53 danske stuer. Der er gennem blot to medier skabt en bred indgang i den danske
offentlighed.
Artiklen i Søndagstillægget Rejsen mod et bedre liv 54 er skrevet i new journalism-genren. Den
beskriver mødet mellem to forskellige verdener igennem tanker og situationsbeskrivelser. Den
49
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skrivende journalist Christian Nørr var selv inviteret med på vandreturen. Det har givet ham
mulighed for at benytte genren, hvor han gennem lån af virkemidler fra fiktionslitteraturen kan
beskrive turen uden at skulle forholde sig kritisk til baggrundsoplysninger, som fx Stine Bosses
egentlige motiv for at tage med eller konsekvenserne af drengenes kriminelle baggrund, som en
kritisk nyhedsartikel ville. Et eksempel på new journalism-genren og den positive historie i
avisartiklen kan ses her:
Tilbuddet fra TrygVesta kommer som en hånd fra himlen. Det er en hånd der næsten er for god til
at være sand, synes han: Man redder ikke bare fire drenge fra gaden, der har lavet en masse lort.
Det har jeg svært ved at tro på. Men hvorfor gør de det så? Og hvis de ikke mente det, hvorfor går
Stine Bosse så med? 55
Artiklen beskriver udelukkende den gode historie, som ellers er svær at rydde spalteplads til i de
danske medier, da ”de gode historier” ikke er dækket ind under de fem nyhedskriterier; sensation,
aktualitet, identifikation, væsentlighed og konflikt. Men artiklen indeholder i dette tilfælde
sensationshistorien, om en topchef med en årsløn på godt ni millioner, trækker en uge ud af sin
travle kalender midt under finanskrisen, for at tage på vandretur med fire unge kriminelle
indvandrere, og det kan bane vejen ind i medierne. Derudover er det heller ikke umuligt at
forestille sig, at TrygVestas PR-bureau, eller deres egen kommunikationsafdeling har forhandlet en
aftale med journalisten omkring vinklingen af artiklen imod en solohistorie.
2.1.2 Hvorfor arbejde med CSR?
Ud fra mediernes dækning af vandreturen vil jeg definere vandreturen som et CSR-projekt. Det gør
jeg, fordi TrygVesta frivilligt har besluttet at bidrage til et bedre samfund, og fordi et sker i dialog
med nogle af virksomhedens stakeholders. Dette projekt ligger dog uden for kategorien af det
CSR-arbejde, som TrygVesta præsenterer i deres årsrapporter og beskriver på deres hjemmeside,
hvor det handler primært om klima- og miljøarbejde. 56
For at tage drage den kritiske vinkel ind over artiklen, som medierne ofte vil trække en historie
som denne igennem, vil jeg se på, hvad de typiske motiver bag CSR er. Selvom mit fokus er at
undersøge påvirkningen hos modtageren, vil jeg kort give en introduktion til Paines teori bag
intentionen med CSR, for at skabe en overordnet ramme og lægge op til senere diskussion.
CSR er efterhånden velimplementeret i mange store virksomheder, som alle har set
nødvendigheden og udbyttet af CSR. Men årsagerne til at engagere sig i CSR, og hvordan det
kommunikeres, er baseret på baggrund af forskellige bevæggrunde. Paine 57 skelner mellem the
paths to values som ledere tager udgangspunkt i, når de skal orientere sig og forholde sig til
typiske CSR-problemstillinger. Nogle virksomheder er drevet ud fra en risikostyring i ønsket om at
undgå kriser eller skandaler, andre er måske drevet af chefens personlige overbevisning osv. Men
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de fleste virksomheder arbejder med værdibaseret ledelse ud fra en blanding af positive og
negative motivationsfaktorer. 58
Paine præsenterer fire klynger, hvor hun grupperer årsagerne i fire motivationsfaktorer baseret på
lederes udtalelser om deres CSR-arbejde. De fire områder er:
•
•
•
•

Reasons relating to risk management
Reasons relating to organizational functioning
Reasons relating to market positioning
Reasons relating to civic positioning

Udover de fire årsager nævner hun en femte årsag, som adskiller sig fra de andre. Det er:
•

The better way – simply because it is the right thing to do 59.

Morsing og Beckman har ud fra Paines teorier opstillet teorien overskueligt i denne model:

Figur 4: Hvorfor arbejde med CSR? Frit efter Morsing og Beckman. 60

• Risk management
Lederen forsøger at undgå risikofaktorer som fx internt strid mellem medarbejdere, som i værste
fald kan lede til offentlige skandaler. Det kan betragtes som bomber, der til hver en tid kan ryge i
58
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luften. Risk management arbejder med virksomhedsværdier for at skabe eller styrke en
virksomheds image, brand og med medarbejdertilfredshed for at forebygge dyre sagsanlæg, bøder
og negativ offentlig eksponering.
• Organizational functioning
Lederen arbejder med virksomhedens værdier for at opbygge en positiv virksomhedskultur, hvor
værdierne inspirerer til samarbejde, engagement og innovation. Formålet er at både interne og
eksterne stakeholders skal udstråle idealer som respekt, ærlighed og integritet.
• Market positioning
Det er lederens ønske at positionere sig selv og virksomheden i forhold til sine konkurrenter.
Lederen fokuserer på, at værdierne skal opbygge virksomhedens identitet og gode ry ved at
opbygge et stærkt brand eller ved at opnå troværdighed hos kunder, leverandører og andre
forretningsforbindelser og stakeholders.
• Civic positioning
Corporate citizenship er virksomhedens image af deres standpunkt i samfundet. Lederen kan
ønske at opnå et særligt image i forhold til social forsvarlighed eller målet kan være at opnå en god
forbindelse til frivillige organisationer, NGO’er og lokale samfundsgrupper.
• The better way
Det femte koncept er den idealistiske tilgang The better way, hvor det fra virksomhedens side ikke
kræver en retfærdiggørelse eller forklaring på CSR-arbejdet, men det udelukkende fordi, det er det
rette at gøre. For denne gruppe ledere er: …the very idea of values evokes something worthwhile
in and of itself.61 Det er ikke en rationel tilgang med enten risk management, organisatorisk
funktionalitet eller virksomhedsimage som afsæt. Tankegangen er rettet mod ansvarlighed,
humanitet og medborgerskab. For them, values are fundamental principles whose rationale lies
not in their commercial advantages but in their life-affirming nature. 62 Selv hvis virksomhederne i
sidste ende drager fordel af deres CSR-indsats, så var intentionen anderledes idealistisk funderet.
2.1.3 TrygVestas intentioner
I artiklen Rejsen mod et bedre liv bliver Stine Bosses bevæggrunde for at deltage i det sociale
eksperiment fremstillet som The better way. Der bliver ikke eksplicit beskrevet andre
bevæggrunde, som kan indpasses i de andre kategorier, men kun de menneskerettigheder og den
retfærdighedssans Stine Bosse beskrives med i artiklen fx: Pludselig slår det hende, at disse drenge
aldrig har oplevet, at nogen tror på dem, at nogen tager dem alvorligt og behandler dem som
selvstændige og individuelle mennesker. At de tværtimod er blevet mødt med mistro og en følelse
af aldrig at være valgt til, uanset hvor de vender sig hen. Hvis det er rigtigt, er ”det inkluderende
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projekt”, som står hendes hjerte nært, mere vigtigt end nogensinde. 63 Efter min vurdering bliver
Stine Bosse fremstillet som en idealist, der kæmper for det bedste i mennesker og ønsker at give
drengene den tryghed og anerkendelse, som resten af samfundet ikke vil give dem.
På TrygVestas hjemmeside under deres CSR-sider giver TrygVesta belæg for, at det er en klar
strategi, der er motivationskraften bag deres CSR-indsats på miljø- og klimasiden. De positionerer
sig i forhold til deres kunder og leverandører ved at forklare sammenhængen mellem indkomst på
forsikringspolicer og udbetaling af forsikringssummer samtidig med, at de går ind for klimaarbejde
og derved udviser ansvar over for samfundet. Being an insurer, climate change directly affects
every day operations. If climate change produces more windstorms, more and heavier rain or
flooding, it affects us either through the amounts we have to pay out or through the price of
reinsurance. 64 Citatet er et eksempel på en blanding af motiver baseret på market positioning,
civic positioning og risk management, da fx prisstigninger, selvom det er forårsaget af eksterne
faktorer som klimaforandringer, kan give negativ omtale, hvilket er modsat den idealistiske
fremstilling af vandreturen.

2.2 I et filosofisk og historisk perspektiv
Her betragtes CSR-projektet i et filosofisk og historisk perspektiv ud fra Kants betragtninger over
moralens metafysik, 65 og Habermas’ offentlighedsteorier, 66 som kan perspektiveres til
virksomheders sociale arbejde.
Immanuel Kant beskæftigede sig tilbage i det 18. århundrede med den personlige moral i
Grundlæggelse af moralens metafysik. Med inspiration fra Mie Femø Nielsens kapitel 7 i Under lup
i offentligheden sættes Kants betragtninger her i forhold til nutidens socialt ansvarlige
virksomheder,67 og måden det benyttes af virksomhederne igennem dialogisk PR-arbejde.
Selvom Kants betragtninger tager udgangspunkt i individet, og beslutningen om at deltage i
projektet, formentlig er taget som en fælles beslutning i TrygVesta ledelse, så er Stine Bosse
ansvarlig for TrygVestas CSR-afdeling, hvor hun tager stilling til de etiske beslutninger. Samtidig
hører det etiske perspektiv ifølge Uwe Geist hjemme i intimsfæren og er et anliggende for det
enkelte menneskes samvittighed.68 Med udgangspunkt i Habermas begrunder Uwe Geist den
skelnen i det etiske regnskab, der er mellem økonomi og etik med, at det har været kutymen i det
moderne borgerlige–demokratiske samfund, som opstod i oplysningstiden op til de store
borgerlige revolutioner i 1800 tallet. Geist forklarer, at det økonomiske aspekt til gengæld har hørt
hjemme i socialsfæren og har haft sit eget medium - penge - og sine egne lovmæssigheder. De to
sfærer foregår hver for sig, men i et forudsætningsforhold afhængig af hinanden. Det er ifølge
63
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Geist ikke underligt, … at det samme ideal om en gensidig og indre afhængighed af humanisme og
forretning dukker op i 1990’ernes senmodernitet: i det etiske regnskab, som et forsøg på at gøre
etikken praktisk anvendelig som fælles værdihorisont og styringsredskab i virksomheden. 69
I Habermas’ reformulering af moderniteten i 1960’erne erkender han, at den økonomiske sfære
har domineret, og at det borgerlige-parlamentariske samfund derfor er havnet i legitimitetskriser.
Habermas kalder det system- og livsverdenen. Livsverdenen som er et hermeneutisk begreb
bygger på en mere grundlæggende forståelse, … som vi som medlemmer af et samfund og brugere
af et sprog fra vores tidligste levetid er vokset ind i. 70 Det er den metaforståelse, som i sidste ende
er umiddelbart given, og derfor en uproblematisk forståelse, som er uundværlig for interaktionen
og dermed sikrer mennesket sin overlevelse.71 Det er også i denne forståelse at, idealismen findes.
I systemverdenen betragtes verden i systemer, 72 og det er derfor muligt at tænke i strategier. Alt
uden for det enkeltes systems omverden, som det er mere eller mindre åbent eller lukket over for,
og som det skal prøve at efterleve i og regulere sig selv i forhold til. 73 Habermas kobler de to
begreber sammen: Livet er ikke kun kulturelt, men også materielt, og det er her, at systemerne
kommer ind i billedet. Det er strukturer der gør det nemmere at organisere sig og at skaffe sig og
producere livsnødvendighederne. 74 Det er først og fremmest i produktion og statsapparatet, at
systemerne findes. De kører ikke efter kommunikation, men efter en funktionel rationalitet. De
dominerende medier er penge og magt. Problemet ifølge Habermas er, at systemverdenen i løbet
af det moderne samfund er ekspanderet så meget, at den undertrykker livsverdenen og forhindrer
den i at fungere efter sin egen logik. Det fører til manglende reproduktion af
livsverdensressourcer, som systemverdenen er afhængig af. Det betyder, at nogle områder ikke er
afbalanceret mod hinanden, men i konkurrence med hinanden, hvilket ødelægger den helhed,
som de er gensidig afhængig af.75
Stine Bosse repræsenterer begge sfærer, da hun som person viser intimsfæren igennem følelser,
personligt engagement og idealistiske tilgang, men også den økonomiske verden gennem hendes
virke i TrygVesta. På den måde bliver de to sfærer; etik og økonomi konkret koblet sammen i
mødet med drengene og skaber det sammenstød, der eksplicit ligger i begrebet etiske regnskaber.
I avisartiklen er vinklen personbåret af Stine Bosse og ikke virksomheden, men selvom den er
personbåret, så repræsenterer det stadig TrygVesta, da Stine Bosses navn har lighedstegn til
TrygVesta, da det er på den ”scene”, at offentligheden har lært hende at kende. Hendes deltagelse
i projektet er udelukkende på baggrund af hendes position som koncernchef med 4000 ansatte
under sig, ellers ville påvirkningen hos de implicerede, medierne og offentligheden være en anden.
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Hun drager af sted som individ, der repræsenterer livsverdenen, men samtidig også som
repræsentant for en gruppe af topchefer, TrygVesta og dermed den økonomiske systemverden.
2.2.1 Skelnen mellem pligt, umiddelbar tilbøjelighed eller en kombination
I det følgende ses på den skelnen Kant stiller op mellem, om noget er udført af pligt eller af
umiddelbar tilbøjelighed og skelnen mellem motivet til en given handling og effekten af den, for at
sammenholde det med avisartiklens fremstilling af Stine Bosses motiv; the better way.
Ifølge Kant er den gode vilje den uundgåelige betingelse for selve værdigheden til at være lykkelig.
Den gode vilje er ikke god pga. det den bevirker eller udretter, … den er god udelukkende på grund
af dens villen, dvs. den er god i sig selv. 76 Den gode vilje skal altså betragtes selvstændigt og uden
sammenligning med det, man ved dens hjælp kan opnå i forbindelse med en tilbøjelighed.
Rationalet er, at man skal gøre godt, fordi det er godt at gøre godt. Ikke fordi man får noget ud af
det. 77
Men hvordan kan det afgøres om en handling foretages udelukkende ud fra den gode vilje, eller
om der ligger andre bevæggrunde bag? Kant beskriver skelnen mellem om noget er udført af pligt
eller af umiddelbar tilbøjelighed. Han starter med at affeje de lette tilfælde som fx:
Ligeledes ser jeg bort fra de handlinger der virkelig er pligtmæssige og som mennesker ikke har
nogen umiddelbar tilbøjelighed til at udføre, men som de udfører fordi de drives dertil af en anden
tilbøjelighed. Thi her lader det sig let afgøre om den pligtmæssige handling er udført af pligt eller
udført med en egoistisk hensigt. 78
Det er langt sværere at skelne i de tilfælde, hvor handlingen er pligtmæssig, og den handlende
person samtidig har en umiddelbar tilbøjelighed til at gøre det.79
Kant eksemplificerer kombinationen med pligt, egennytte og umiddelbar tilbøjelighed i historien
om købmanden, der ikke tager mere for varen, blot fordi han betjener en uerfaren kunde. Alle
kunder bliver betjent ens og ærligt, men der er ifølge Kant ikke tilstrækkeligt grundlag til at tro, at
købmanden har handlet ud fra den gode vilje.80 Det kan ikke antages at købmanden ud af
kærlighed vil passe på ikke at give den ene kunde prisfordel frem for den anden, og ikke havde
andre bevæggrunde, som fx det Paine kategoriserer som risk management, hvor det handler om
at undgå risikofaktorer. Handlingen kan altså både være udført af pligt, som følge af en
umiddelbar trang og også pga. egennytte.
2.2.2 Egennytte og retoriske appelformer
Handler Stine Bosse virkelig ud fra den idealistiske fremstilling af motivet The better way, eller er
det for egennytte? Motivet om egennytte for TrygVesta kunne være synlighed i medierne,
imageopbygning, positionering osv. Men forsikringsselskabets forretningsopbygning åbner også op
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for den mulighed, at TrygVestas egennytte også gerne skulle komme kunderne til gode, da det er
et gensidigt andelsselskab. Det ligger implicit i budskabet, at TrygVestas kunder vil opnå mere
tryghed, hvis de kriminelle indvandrerdrenge kommer væk fra gaden. TrygVesta har dog ikke
eksplicit valgt den vinkel, da det ville være at blande sig i en politisk kontroversiel debat, hvor de
vil blive tvunget til at tage standpunkter til integrationsspørgsmål. I avisartiklen bliver det
idémæssig beskrevet, som almengyldige standpunkter om menneskerettigheder. Budskabet bliver
med andre ord løftet op på et mere abstrakt niveau, hvor modtageren selv får mulighed for at
danne sig en individuel passende konklusion.
En anden egennytte kunne være, at det er et led i en personlig imagekampagne for Stine Bosse, da
artiklen er baseret på hende som person. Men mere oplagt er det at finde forklaringen i, at
personbeskrivelsen skal fungere som identifikationsmulighed hos modtageren. Set i en PR-optik er
artiklen og fremstillingen af Stine Bosse et godt eksempel på brug af appelformen ethos, som er
den foretrukne appel-form til PR. Antikkens tre retoriske begreber logos, ethos og pathos
karakteriserer tre forskellige måder at argumentere på. PR er i høj grad præget af
selvfremstillingens retorik. Og den ethos, de karaktertræk, det sindelag, man påråber sig, er ofte
meget moralsk. 81 Fremstillingen af Stine Bosse er karakteriseret ved ønsket om, at opnå sympati,
agtelse og tillid hos modtageren. Avisartiklen argumenterer med Stine Bosses egne positive
karakteregenskaber og dyder som ærlighed og retskaffenhed.82Fx: Der er nu noget over hende,
bliver de (drengene red.) hurtigt enige om. Hun er kvinde, men alligevel sejere end de troede. Hun
piver ikke over at gå 20 kilometer om dagen, og så svarer hun tilsyneladende åbent og ærligt på
alle deres spørgsmål. 83 Det faktum at PR i højere grad er koncentreret om selvfremstillingen
betyder også, at modtageren ikke er presset til en særlig holdning. Ethos-apellen er ikke bare mere
afdæmpet, den indrømmer også modtageren – i hvert fald som en tekstlig gestus – en større
selvstændighed i at danne sig sin egen mening. 84 Geist fremhæver, at pointen ikke er, at PR på
grund af appel-formen ethos per definition er mere sandfærdig eller rigtig. Den ene appel-form er
ikke bedre end den anden. Hans pointe er, at interaktionen via ethos-appellen arbejder med
teknikker, der signalerer etisk adfærd. Det stemmer overens med, at budskabet er løftet op på et
abstrakt niveau. Afsenderen viser ansvar for egne handlinger og holdninger og giver modtageren
en større mulighed for selv at danne sin egen mening.
2.2.3 Motivet for en given handling og effekten af den
Endnu en skelnen hos Kant - mellem motivet bag handlingen og effekten af handlingen, er
relevant i denne sammenhæng. En handlings moralske værd ligger altså ikke i den forventede
virkning og derfor ikke i et eller andet handlingsprincip, som låner sin bevæggrund fra denne
forventede virkning. 85 For effekten - om det så er tiltænkt ens eget velbehag eller andres lykke - så
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kunne det lige så godt ske af andre årsager end ved at være personbåret (…) det er imidlertid i
denne (fornuftsvæsnet red.) alene at det højeste og ubetingede gode findes. Det kan derfor ikke
være andet end forestillingen om selve loven, den lov der kun findes hos fornuftsvæsnet, der udgør
det gode vi kalder det moralske – alt under forudsætning at det er loven og ikke den forventede
virkning der bestemmer viljen. Dette gode er allerede til stede i den person der handler derefter og
behøver således ikke først at ventes i virkningen. 86
Den gode vilje eller the better way som Paine kalder det, må altså ikke være motiveret af den
ønskede effekt, heller ikke hvis den ønskede effekt er andres lykke. Motivet for Stine Bosse må
altså ikke være at give drengene en ekstra chance i livet. Det som Kant omtaler som loven, er
loven om, at man skal være mod andre, som man ønsker, de skal være mod en selv. Hvis der ses
bort fra ønsket om at hjælpe drengene til en ekstra chance i livet, men ser på budskabet, så lander
artiklens budskab, om menneskerettigheder inden for rammen af den gode morale. At der så
samtidig opstår en effekt hos de implicerede og resten af virksomhedens stakeholders, er blot en
sidegevinst ifølge Kant, når det er udført med den gode vilje. I artiklen er der dog et eksplicit ønske
om, at hjælpe drengene, hvilket gør, at jeg kan konkludere, at motivet ikke udelukkende er the
better way og af den gode vilje.
Jeg vil derfor konkludere, at motivet er en kombination af egennytte og the better way det kan
forklares ved en kombination af det, som Kant kalder pligt og en tilbøjelig trang. For som han
skriver: At være velgørende når og hvor man kan er en pligt. Der gives mange mennesker der har
så megen medfølelse, at de uden forfængelighed eller egennytte finder en indre tilfredsstillelse i at
sprede glæde og som, i den udstrækning det er deres værk, selv finder glæde ved at andre er
tilfredse. Men jeg hævder at sådanne handlinger, så pligtmæssige og så elskelige de end er, så har
de dog intet moralsk værd. De er at sidestille med andre former for tilbøjelighed og trang, f.eks.
trangen til ære, der, hvis det er så heldigt at den angår det der er almennyttigt og pligtmæssigt og
derfor æreværdigt, fortjener ros og opmuntring men ikke højagtelse. 87
Stine Bosse og TrygVesta fortjener altså ros og opmuntring ifølge Kant, men ikke højagtelse. En
udtalelse fra Kant, som den danske Jantelov læner sig op ad, og den skandinaviske implicitte
tilgang til CSR. Det kan være en årsagsforklaring på, at aviserne mangler vilje til at finde
spalteplads til erhvervslivets selvpromovering af ”den gode historie”. Medierne giver ikke
spalteplads til gode gerninger, som er drevet af egennytte og trang til ære.
Men historien fik alligevel rigelig med spalteplads, hvilket gør det til et interessant projekt. Hvis
der ses bort fra en eventuel aftale mellem Berlingske Tidende og TrygVesta, kan årsagerne være,
at artiklen er skrevet i new journalism-genren, idet den er personbåret og ikke
virksomhedsbåret,88 den indeholder en sensation, den et ethosbåret i appelformen og den forener
sfærerne mellem økonomi og etik. Historien dækkes i avisartiklen, som er bragt i et søndagstillæg
samt i et tv-indslag i Go’morgen Danmark, hvilket begge er medieplatforme, som oftest vægter de
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mere bløde værdier. Alle sammen strategiske faktorer, som har været med til at give historien
spalteplads.

2.3 Den gode CSR-kommunikation
Ifølge Claes Asmussen fra konsulentvirksomheden HumanKind skal en vellykket CSRkommunikation indeholde seks elementer:
•
•
•
•
•
•

Relevans
Troværdighed
Engagement
Effekt
Involvering
Dokumentation 89

Baseret på de beskrevne iagttagelser og citaterne i artiklen, så lever TrygVestas CSRkommunikation op til de seks krav. Det er sandsynligvis en af grundene til, at historien ikke har
mødt modstand i hverken mediernes gatekeeperfunktion eller offentlighedens stigende kritiske
samfundsblik.
Historien har relevans, fordi den rammer ind i en aktuel debat om integrationen af unge
indvandrere, som i deres identitetssøgen er splittet mellem to kulturer, men forventes at fungere
100 % i den danske arbejdsmarkedskultur. Projektet er også højaktuel set i lyset af bandekrigen på
Nørrebro, som står tydelig i offentlighedens bevidsthed. 90 CSR-projektet er fremstillet troværdigt,
da artiklen er veldokumenteret med fakta og billeder og spiller på almene menneskelige følelser,
som fx retfærdighedssansen. Der gives udtryk for et enormt stort personligt engagement fra Stine
Bosses side og de andre involverede. Effekten er stærk gennem citaterne fra de involverede
drenge og beskrives samtidig særligt i opfølgningsartiklerne, hvor projektet HighFive viser
statistikker over, hvor mange tidligere kriminelle, der bliver i job efter at have fået en ny chance i
livet.
2.3.1 CSRs iboende krisepotentiale
Det indbyggede krisepotentiale, der findes i CSR-kommunikation kan forklares med Goffmans
begreber fra hans faceteori. 91 Høflighed og takt, som Goffman forstår det, bruges til at værne om
hinandens offentlige selvimage, som et hvert medlem ønsker at gøre gældende.92 Medierne har i
mange år fungeret som samfundets vagthund, og de har derfor en uskreven ret til at bryde de
uskrevne høflighedsregler. Det indbyggede krisepotentiale består i, at medierne ikke vil tøve med
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at skrive en kritisk artikel, hvis indholdet lugter af selvpromovering, eller hvis de kan finde den
mindste uoverensstemmelse mellem kommunikation og handling. Risikoen for at tabe ”face” ved
fremstilling af CSR-arbejde gennem medierne er altså stor. Men ifølge Geist, er man er nødt til at
tage chancer, for jo klarere man melder ud, jo mere meningsfuld kan interaktionen blive, 93 hvilket
er en af årsagerne til, at risk management vægtes tungt i en CSR-strategi.
Social interaktion styres ifølge Goffman ikke af love men af forventninger. 94 Forventningerne skal
skabes, og det bliver de ved selvfremstilling. Efter fremstillingen af dette projekt er der opsat en
del forventninger i forhold til både Stine Bosse, TrygVesta og faktisk også drengene. Men det er
særligt individernes ”face”, der står på spil. For Stine Bosse er risikoen, at hun i sin positionering
ikke bliver accepteret hos modtagerne, eller at hun simpelthen ikke kan opretholde sin
selvfremstilling. Det vil betyde, at hun taber ansigt i medierne og dermed offentligheden.
Risikofaktoren er årsagen til, at TrygVesta spiller forholdsvis forsigtigt ud ved brug af bl.a. ethosappel og et abstrakt budskab.
For drengene, som har lånt noget af Stine Bosses og TrygVestas ”face”, vil det betyde, at de både
taber ansigt, hvis Stine Bosse eller de selv gør. Drengene er udvalgt af TrygVesta, som har et
værdifuldt ”face”, og de får derfor opbygget deres eget ”face” gennem TrygVestas og Stine Bosses.
For drengene kan selvfremstillingen have en selvforstærkende effekt, og det lånte ”face” vil ende
med at blive deres eget, idet drengene identificerer sig med de normer, som TrygVesta sætter op.
Der opstår et ”face-forhold” mellem drengene, TrygVesta og Stine Bosse, som de alle skal forsøge
at bevare i forhold til medierne, der er vejen ud til resten af omverdenen.
2.3.2 Habermas’ ideale talesituation
Denne vandretur kan gennem sproget og diskursen bygge nye virkeligheder, hvor to forskellige
verdener mødes i en fælles forståelse til et forbillede for andre, da sproget bygger nye
virkeligheder og skaber virkeligheden ved social konstruktion. 95
Stine Bosse, som repræsenterer systemverdenen via sin repræsentation af en stor virksomhed,
mødes med drengene, som har dårlige erfaringer med systemverdenen, og som i denne situation
repræsenterer livsverdenen. Det gør dog processen lettere, at Stine Bosse også repræsenterer
livsverdenen og intimsfæren ved, at hun optræder som privatpersonen Stine Bosse, og på den
måde skabes en kobling mellem system- og livsverdenen.
Habermas’ løsning på krisen mellem uoverensstemmelsen mellem livs- og systemverdenen er en
tilbagevenden til en åben og ærlig kommunikation. Sproget bliver ifølge Habermas i det daglige
brugt som kommunikativ handlen, 96 for i sproget ligger kimen til al etik og etik er essensen i den
ideale talesituation. Han mener, at idet man begynder at bruge sproget til det, der er sprogets
inderste væsen eller bestemmelse – til at ville opnå en gensidig forståelse – begynder man at
93
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handle etisk og begynder dermed at genopbygge livsverdenen. 97 Det sociale eksperiment går
netop ud på, at to forskellige verdener mødes for at opnå en gensidig forståelse.
Stine Bosse og drengene er samtidig hevet ud af deres normale hverdag og befinder sig i
Nordspanien alle iført vandretøj og alle med den samme fysiske udfordring foran sig uden nogen
forskelsbehandling. Den situation gør det nemmere at opnå det, som Habermas kalder ”den ideale
talesituation.” 98 Det er kendetegnet ved en symmetrisk fordeling ved indtagelse af dialogrollerne,
hvor kommunikationen overføres til et metaplan. 99 Han er løftet ud af sociale sammenhænge, der
kan være bestemt af status og magt, han er kun forpligtet af rationaliteten som kommer til udtryk i
sproget. 100 Drengene og Stine Bosses gensidige forståelse sker på et metaplan, hvor diskursen er
hævet over deres forskellige status i systemverdenen.
Men ifølge Luhmann findes den ideale talesituation ikke. Han har kritiseret og påvist at den rent
faktisk ikke kan opfyldes. Men det er ikke en grund til at forkaste den, for den er kontrafaktisk og
har den effekt, som alt andet vi tænker og siger. Sproget i sig selv er kontrafaktisk i den forstand at
det ikke bygger reelle virkeligheder, men virtual realities. 101 For når Stine Bosse og drengene er
tilbage på deres forskellige plads i systemverdenen, vil diskursen stadig være til stede, men ikke på
samme niveau som uden for systemverdenen.
Kommunikationen er strategisk gennemtænkt og lever op til de seks elementer, som Claes
Asmussen forudsætter for en god CSR-kommunikation. Selvom projektet rammer ind i en
kontroversiel debat om integration, der kunne give anledning til, at TrygVesta blev tvunget til at
tage et standpunkt i konkrete sager, og dermed ophæve sin neutrale position, så er den
kommunikeret så tilpas abstrakt, at der svært at argumentere mod budskabet om
menneskerettigheder, når integration anskues gennem Stine Bosses idealistiske optik, hvor hun
igennem sproget bygger nye virkeligheder i mødet mellem livsverdenen og systemverdenen.
Kun Stine Bosses kender motivet bag beslutningen om at deltage i projektet. Den kan være en
kombination af mange faktorer og vil yderligere blive diskuteret i analysen, hvor der er et
empirigrundlag af påvirkningen hos modtageren.
Jeg vil dog indtil videre konkluderende beskrive projektet som gennemtænkt og veludført
strategisk CSR-kommunikation med en umiddelbar tilbøjelighed til the better way.
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Stakeholder management – TrygVestas stakeholders
I definitionen af CSR inkluderer jeg, at CSR-arbejdet skal ske ud fra en forpligtelse og udføres
gennem dialog med virksomhedens system af stakeholders. I indledningen har jeg kort beskrevet
stakeholdertankegangen, som den første gang blev defineret i 1984 af Freeman. I dette kapitel
kommer jeg nærmere ind på, hvordan virksomheder gennem værdibaseret ledelse kan arbejde
strategisk med sine stakeholderrelationer, og hvordan CSR-projektet er i dialog med TrygVestas
stakeholders.

3.1 Perception hos stakeholders
Dine stakeholders perceptioner er den eneste virkelighed, der betyder noget. En virksomheds værdi
er identisk med nettosummen af dens stakeholder-relationer. 102
Sådan skriver Jannis og Dybdal i deres bog Stakehold! fra 2002. De anbefaler virksomheder at
brænde det traditionelle årsregnskab og i stedet fokusere på det, der reelt skaber værdi; de
primære stakeholderbånd. Det er perceptionen og ikke produktet, der skaber værdi. Det
eksemplificeres med et citat af Charles Revlon: In the factory we make cosmetics, in the store we
sell hope. 103 Vinderen er altså den producent, som står stærkest i forbrugerens bevidsthed.
På TrygVesta hjemmeside skriver de følgende om deres vision: TrygVestas vision er, at blive
opfattet, som Nordens ledende tryghedsleverandør. Deres ordvalg ”opfattes” og ikke ”at være” har
en afgørende betydningsforskel. At TrygVesta gerne vil ”opfattes” gør deres vision til udelukkende
at være en vurdering hos deres stakeholders. Havde der havde stået ”være”, vil det kunne
fortolkes til en intern vurdering, som fx en økonomisk vision, der skal måles på bundlinjen. Det er
altså vurderingen hos TrygVestas stakeholders, der har betydning for, hvorvidt de opnår deres
vision. Hvis Charles Revlon skulle udtrykke det, vil det lyde: På kontoret udvikler vi forsikringer. Hos
kunderne sælger vi tryghed.
3.1.1 Værdiskabelse findes i stakeholderrelationerne
Jannis og Dybdal tager samme udgangspunkt, som ligger i Paines motiv: Risk Management, i det
de skriver: I stadig højere grad må virksomhedens ledelse erfare, at dens gøren og laden stilles til
skue for offentlighedens vågne og kritiske øjne. 104 Og fordi produktet ikke længere ses isoleret,
men i perception af både produkt og virksomhed kan det have alvorlige konsekvenser for
værdiskabelsen, når offentlighedens kritiske øjne rettes ind på virksomhedens ”forkerte”
handlinger. For at mindske risikoen for negativ medieomtale, skal virksomhedens værdi, derfor
afgøres ud fra omgivelsernes forventninger.
Selvom der fokuseres på forskellige stakeholdergrupper og dermed flere relationer, skal budskabet
stadig være konsistent. Jannis og Dybdal mener, at hver stakeholdergruppe skal behandles som
adskilte segmenter med forskellige krav. Ofte vil grupperne overlappe og have enslydende behov
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og krav til virksomheden. Fx kan en medarbejder også være nabo til virksomheden og samtidig
investor. Det er netop denne kompleksitet, der stiller kravet om konsistens, og som øger risikoen
for eksponeringen ved inkonsistens.
Inger Jensen oplever det som en defekt ved den klassiske stakeholdermodel, når virksomheden er
placeret i midten, som inde fra centrum kan scanne sine omgivelser og identificere ”sine”
stakeholders og deres synspunkter. Hun mener, at de netværksagtige diskursive processer, der
overses, som foregår indbyrdes mellem institutionaliserede aktører. 105 Overlapningen gør, at det
ifølge Inger Jensen ikke er muligt at illustrere stakeholdertankegangen i Freemans klassiske model,
som er opstillet i figur 1. Jeg vil dog argumentere, at for enkelthedens skyld er Freemans klassiske
model en god visualisering, så længe man holder sig bevidst om det netværksagtige
edderkoppespind, som foregår indbyrdes mellem de forskellige stakeholders.
3.1.2 Indkredsning af de primære stakeholders
I følge CSR-pyramiden er Jannis og Dybdals strategi for udvælgelse af primære stakeholders ikke
etisk forsvarlig, hvis det er med et økonomisk sigte for øje. Jannis og Dybdal argumenterer, at det
er nødvendigt at fokusere på nogle få stakeholdergrupper, da ingen virksomhed kan gå i dialog
med samtlige af sine stakeholders. Det strider direkte mod Carroll og Buchholtz’ CSR-pyramide,106
da det er det tredje og etiske lag, … der går ud på at vurdere de økonomiske og etiske forhold i et
bredere økonomisk perspektiv, således at det sikres, at de økonomiske og juridiske handlinger også
er etisk forsvarlige, og ikke bare sikrer virksomhedens profit fx ved at prioritere bestemte
stakeholders på bekostning af andre. 107
For at indkredse de primære stakeholders mener Jannis og Dybdal, at udvælgelsen skal ske på
baggrund af deres værdiskabende position for virksomheden. De skriver: Man bør betragte
virksomhedens stakeholder-relationer som en række bankkonti, hvor der løbende sættes ind og
hæves. 108
Traditionelt har virksomheder fokuseret på forbrugeren for at få dem til at købe deres produkt.
Men i nogle tilfælde kan den mest effektive vej til kundens bevidsthed gå gennem medarbejderen
eller for den sags skyld konkurrenterne.
Et godt eksempel på en strategi, der tydeligt integrerede stakeholders til alles fordel, var, da IBM
åbnede deres operativsystem for konkurrenter og softwareproducenter. Ved at gøre DOS
tilgængeligt for en lang række grupper i samfundet blev IBM-platformen den dominerende på
markedet. 109
Eksemplet viser, at IBM styrkede sine stakeholderbånd ved at fokusere på de potentielt
værdiskadende stakeholders som softwarevirksomheder og andre konkurrenter og skabte dermed
en værdiskabende position for virksomheden.
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Figur 5: Eksempel på stakeholder-bånd. Udvælgelse af hvem, der har de bredeste
bånd. Frit efter Jannis og Dybdal. 110
3.1.3 Hvem er TrygVestas primære stakeholders?
Stakeholder management handler ifølge Jannis og Dybdal om at turde tage et valg, og de
kritiserer, at ikke er alle virksomheder, eksplicit fortæller om deres fravalg. Virksomheder, der
arbejder med stakeholding, siger, at de fokuserer på kunderne, medarbejderne og på resten af
verden omkring dem. 111
På TrygVesta hjemmeside skriver de i indledningen til deres årsrapport således:
TrygVestas vision om at blive opfattet som Nordens ledende tryghedsleverandør henvender sig til
både kunder, aktionærer, medarbejdere og det omkringliggende samfund. 112
TrygVesta definerer de stakeholders, som årsrapporten henvender sig til, hvilket jeg formoder, er
deres primære stakeholders; kunder, aktionærer, medarbejdere og det omkringliggende samfund.
Det svarer bortset fra tilføjelsen af aktionærer til det, som Jannis og Dybdal kalder for
utroværdigt. 113 TrygVesta skriver altså ikke noget om deres fravalg af stakeholders, da det
omkringliggende samfund kan dække over resten af stakeholdermodellen.
Men hvordan passer vandreturen ind i dialogen med de primære stakeholderrelationer? Den
brede betegnelse det omkringliggende samfund åbner mulighed for, at Stine Bosses vandretur kan
110
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indpasses i TrygVestas strategi, da vandreturen ikke kan kategoriseres til direkte at henvende sig
til de primære stakeholders. Den henvender sig først og fremmest til lokalsamfundet, NGO’er,
politikere, myndigheder og pressen. CSR-projektet sender dog samtidig et indirekte signal til de
primære stakeholders, idet CSR-projektet stadig sender budskabet, der handler om at være tryg.
TrygVesta lever derfor ikke op til Jannis og Dybdals råd om eksplicit at udelukke
stakeholdergrupper, men de lever op til CSR-pyramidens etiske lag, og samtidig skaber det
muligheden for at involvere sig i projekter, som ikke henvender sig til de primære stakeholders,
men stadig skaber omtale med et konsekvent budskab.

3.2 Stakeholdermodeller
Jannis og Dybdal har udviklet en stakeholdermodel, hvor virksomheden kan skabe et
øjebliksbillede over deres stakeholders.114 Med udgangspunkt i den model har jeg skabt et
overblik over TrygVestas primære stakeholderrelationer sammen med de stakeholdergrupper,
som jeg forudsætter ud fra de foregående afsnit, er i dialog med CSR-projektet. Modellen er
baseret på en subjektiv vurdering ud fra enkeltstående informationer i CSR-projektets kilder.
Modellen er vertikalt inddelt i interne og eksterne stakeholders og horisontalt i penge-relaterede
og ikke penge-relaterede stakeholders. Det lyserøde område symboliserer TrygVestas primære
stakeholders ifølge deres årsrapport. Den yderste ring illustrerer TrygVestas brede begreb; det
omkringliggende samfund. De grønne cirkler symboliserer de stakeholders, som er i dialog med
CSR-projektet. Jo vigtigere gruppen er for virksomhedens værdiskabelse, desto tættere er
placeringen på kortets centrum. Jo stærkere det mentale bånd til stakeholdergruppen er, desto
større er kuglen.
Jeg har valgt at placere en gruppe af tillidsrepræsentanter, der illustrerer de medarbejdere, som
har en frivillig funktion og dermed er ikke pengerelateret i forhold til forskellige komplikationer,
der eventuelt kan opstå i forbindelse med ansættelsen af de unge tidligere kriminelle. Jeg har også
valgt at placere en gruppe, der hedder drengene, som er de drenge, der var med på turen. De er
placeret imellem interne og eksterne – sidstnævnte i tilfældet af, at de er kommende
medarbejdere. Jeg har valgt ikke at placere gruppen som en pengerelateret funktion, da de på
vandreturen endnu ikke er ansat i TrygVesta.
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Figur 6: Stakeholdermodel. Frit efter Jannis og Dybdal. 115
Hermed har jeg nu en model, som skaber et overblik over de stakeholdergrupper, der er ideel som
udgangspunkt for udvælgelse af stakeholdergrupper til de kvalitative interviews.
3.2.1 Stakeholdermodel set i forhold til Carrolls’ CSR-pyramide
Modellen viser et interessant billedet af, at TrygVestas primære stakholders alle er pengebaserede
relationer. Der er selvfølgelig gruppen, det omkringliggende samfund, som også repræsenterer de
ikke pengebaserede relationer, men den fremstår vag og udefineret og vanskelig at arbejde med
målrettede stakeholderrelationer ud fra. Set i lyset af Carrolls moderdefinition af CSR kan
TrygVestas stakeholders ses som lagene i pyramiden. De pengebaserede stakeholderrelationer er
vigtige for TrygVesta for at være økonomisk, juridisk og til dels etisk ansvarlig. Det
omkringliggende samfund kan sidestilles med den filantropiske dimension, som handler om at
være filantropisk på en ansvarlig måde. Det omkringliggende samfund og filantropi er to brede
begreber, som dækker over en udefineret masse af muligheder for at udrette gode gerninger. I
TrygVestas definition af de primære stakeholders ligestilles de fire grupper, hvorimod Carroll giver
dem en hierarkisk vægtning, hvilket er af afgørende betydning for virksomhedens perspektiv på
CSR-indsatsen.
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3.2.2 Stakeholdermodel set i forhold til Habermas’ teorier
Uwe Geist har også udviklet en stakeholdermodel. Det er med udgangspunkt i Habermas’
offentlighedsteori - specielt skelnen mellem system- og livsverdenen. Modellen er i stand til at
håndtere de relationer, der er diffuse og problematiske i erhvervslivets stakeholdermodeller - de
offentlige relationer. Ved at anskue det ud fra Habermas’ teori kan stakeholderne inddeles i tre
grupper. Geist stiller det således op:
1. Økonomiske interessenter, som udgør virksomhedens markedsforbindelser og omfatter de
relationer til omverden, der er styret af penge, fx investorer, leverandører, ansatte.
2. Juridiske interessenter, som består af de lovgivende og regulerende instanser, fx EU, staten,
kommunen.
3. Offentlighed, som består af de meningsdannede institutioner, grupper og individer i
samfundet for hvis liv og livsform virksomhedens handlinger har konsekvenser fx
miljøorganisationer, forbrugergrupper, naboen til en støjende fabrik eller en stinkende
svineproduktion.116
Jeg har indplaceret TrygVestas primære stakeholdergrupper og de grupper, som jeg mener,
kommer i dialog med TrygVesta igennem CSR-projektet i Uwe Geists model efter samme
farveprincip, som i Jannis og Dybdal-modellen i figur 6.
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Figur 7: Stakeholdermodel. Frit efter Carol Henriksen. 117
De to første grupper - penge og magt, svarer til Habermas’ systemverden. Deres relationer til
virksomheden er først og fremmest styret af penge og magt. Ifølge Uwe Geist spiller
kommunikation hos disse to grupper en lille rolle, og kan klares gennem en årsrapport og
børsregnskaber. Det er ikke den samme forståelsesorienterede kommunikation, som når
virksomheden kommunikerer med offentligheden. Den tredje gruppe, normer og moral, svarer til
Habermas’ livsverden, som styres af etik og normer, der etableres gennem gensidig forståelse.
Uwe Geist beskriver det således: Livsverden er struktureret af meningsfulde symboler, der
formidles ved forståelsesorienteret kommunikation. 118
De primære stakeholders - kunder, medarbejdere og aktionærer befinder sig alle i den inderste
systemverden, der er koncentreret om penge, og tegner på samme måde som Jannis og Dybdals
model et tydeligt billede af, at de er pengerelaterede. Begrebet det omkringliggende samfund har
jeg placeret i den yderste cirkel, da begrebet ikke kan forventes at have en økonomisk eller juridisk
indflydelse på virksomheden, men at det har en moralsk og normerende indflydelse, hvilket derfor
svarer til livsverdenen. I den yderste cirkel har jeg derfor også placeret lokalsamfundet, politikere,
NGO’er, pressen og drengene fra vandreturen. I den midterste cirkel, som er magtrelateret, har
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jeg placeret myndigheder, tillidsrepræsentanten og politiker, da de alle har en eller anden form for
juridisk tilknytning.
3.2.3 Diskussion af stakeholdermodeller
Uwe Geist har valgt at placere ringene i en rækkefølge, hvor livsverdenen er yderst og
systemverdenen tættest på virksomheden. Det kan både betragtes som, at han illustrerer, at
systemverdenen er vigtigst for virksomheden, og at livsverdenen er længere ude og måske mindre
vigtig for virksomheden. På samme måde som i CSR-pyramiden og hos Jannis og Dybdal, hvor
afstanden til midten viser, hvor vigtig den er for virksomhedens værdiskabelse. Men det kan også
illustrere, at livsverdenen omfavner dem alle. Dog er de to verdener ifølge Habermas gensidigt
afhængige af hinanden, og derfor kan den ene ikke eksistere uden den anden eller den ene være
mere dominerende end den anden.
En anskuelse kan også være, at livsverdenen kan forekomme lige så abstrakt, som begrebet det
omkringliggende samfund, og fordi det er uden for systemverdenen, er det svært at indplacere i
en model, som er et system. Livsverdenen foregår på et metaplan, som er umulig at systematisere.
Det som sker inden for CSR i Danmark er, at der lovgives omkring pligt til rapportering af en
virksomheds CSR-arbejde. Det kan ses som et forsøg på at lovgive og dermed systematisere
livsverdenen. Den lovgivende ring i midten er altså ved at indtage den yderste ring og
livsverdenen, hvilket præcis er den problematik, som Habermas karakteriserer som det borgerligeparlamentariske samfund i legitimitetskrise. Den økonomiske sfære er ved at tage overhånd, og
derfor forsøger systemverdenen at systematisere sig ud af legitimitetskrisen ved yderligere at
lovgive omkring livsverdenen. Det er med andre ord et forsøg på at systematisere idealismen.
I Uwe Geists model gives der ikke noget billede af, hvor stærke båndene mellem virksomheden og
stakeholdergrupperne er, om de er interne eller eksterne, eller hvor vigtige de er for
virksomheden. Modellen fungerer til en forståelse af livs- og systemverdenen, hvor Jannis og
Dybdals model har til hensigt at fungere som et strategisk redskab til virksomheder.
3.2.4 Mit bud på en stakeholdermodel
For at favne både Habermas’ offentlighedsteorier, Jannis og Dybdals mere praktiske redskab og
Inger Jensens tre idealtypiske forestillinger om virksomheden har jeg forenet teorierne i
nedenstående model. Modellen har stadig virksomheden i midten, selvom det strider imod Inger
Jensens opfattelse, men da det skal betragtes med virksomheden som udgangspunkt for
modellen, har jeg valgt at placere den i midten. De fire cirkler bagved lapper alle over hinanden for
at illustrere, at de fire verdener ikke kan adskilles og er gensidige afhængige af hinanden. Jeg har
bevaret Uwe Geists opdeling af systemverdenen i en økonomisk og juridisk skelnen, og derudover
har jeg med inspiration fra Carroll og Kant opdelt livsverdenen i en etisk kategori og the better
way, som Carroll definerer som filantropi. Habermas’ to verdner er derved delt op til fire. Skelnen
mellem den etiske og the better way er en fin balance, hvor the better way skal betragtes ud fra
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Kants definition af det højeste og ubetingede gode, 119 hvor den ønskede effekt ikke har en
indflydelse på intentionen. Alle fire dimensioner er jævnbyrdige og kan i denne model ikke
betragtes hierarkisk. De indgår alle i komplicerede netværk af årsags- og
betydningssammenhænge.
For at kunne bruge modellen som et værktøj til andet end at forstå et verdensbillede har jeg i de
fire cirkler placeret de forskellige stakeholders, hvor afstanden viser vigtigheden af værdiskabelse,
og kuglens størrelse viser det mentale bånd.

Figur 8: Stakeholdermodel

119

Speciale afsnit 2.2.1
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Metodiske overvejelser - Interviewpersoner og - proces
Placeringen af TrygVestas primære stakeholders og de implicerede stakeholders i CSR-projektet i
stakeholdermodellen har givet et overblik over de stakeholdergrupper, som skal repræsenteres i
interviewempirien.
Henning Olsen skriver i Kvalitative kvaler 2002, som tager afsæt i Steiner Kvales Interview 1997, at
der ikke findes nogen ”kogebog” som beskriver, hvad kvalitative interviews er. Kvalitative
interview er både indholdsmæssigt og processuelt forskellige. Kvalitative interview kan være mere
eller mindre standardiserede, overvejende deduktive eller induktive samt rette sig mod samtidige
interview med en eller flere informanter. 120 Henning Olsen mener derfor, at Kvales
livsverdeninterview kun er én type af kvalitative interviews. Jeg vil dog stadig betragte mine
interviews som et indblik i informanternes livsverden i en særlig fænomenologisk-hermeneutisk
forståelsesform. Jeg vil herunder redegøre for overvejelserne omkring udvælgelsen af
interviewpersoner, processen og graden af standardisering i mine interviewguides.

4.1 Selektionsstrategi
Henning Olsen giver et vue over litteraturen, hvor det viser sig, at kriterier for udvælgelse af
informanter næsten aldrig sker efter sandsynlighedsregler, som det fx kendes fra surveyundersøgelser.121 Det samme er gældende for min udvælgelse. De kvalitative undersøgelser sigter
ikke mod repræsentativitet, men mod beskrivelse. Det er dog ifølge litteraturen om kvalitative
interviews vigtigt at gøre sig kriterierne klart for udvælgelsen og eksplicitere dem.122
Kriterierne for min selektionsstrategi er først og fremmest bygget op på min forudgående analyse
af CSR-projektet og stakeholder management. Det førte mig frem til ti stakeholdergrupper, som
hver skal repræsenteres i interviewimperien. At antallet blev ti repræsentanter er besluttet på
baggrund af analysen, og jeg vurderer samtidig, at det er et passende antal i forhold til specialets
omfang. Der er ikke meget vejledning at finde i litteraturen på dette område. De fleste forfattere,
der inddrager problematikken, peger på fraværet af entydige retningslinjer, men synes enige om,
at forskere som minimum bør oplyse og begrunde såvel antallet som arten af informanter. 123
Temaet og problemformuleringen i specialet har ikke alene ført mig frem til selektionsstrategien.
Designet, har ligeledes bestemt antallet og det første kriterium for udvælgelse - primære
stakeholders og de dialog-implicerede stakeholdergrupper i CSR-projektet.
Udover at informanterne skal repræsentere en stakeholdergruppe, har et yderligere kriterium
været at udvælge repræsentanter, som har en holdning til projektet, eller med andre ord, som jeg
forudsætter, har en holdning på baggrund af elementer i enten deres privat- eller erhvervsliv. Det
120
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er altså en udvælgelse på baggrund af subjektive overvejelser fra min side, om hvem der har en
holdning, hvilket ikke nødvendigvis er en generaliserende repræsentativ holdning for
stakeholdergruppen.
For yderligere at få en bred repræsentation i de ti stakeholdergrupper har jeg forsøgt at skabe
grupper på tværs i forhold til andre kriterier, for at opnå en variationsbredde. Dette kriterium er
opnået ved, at der således både er repræsentanter for direkte involverede personer i CSRprojektet, som var med på vandreturen og udenforstående personer, både mænd og kvinder,
forskelligt uddannelsesniveau og forskellig etnisk minoritet. Alle faktorer, som skal tages med i
betragtning i analysen. Selvom variationsbredden er bred, er den vigtigste fællesnævner deres
relation som stakeholder til TrygVesta, hvilket gør, at variationsbredden stadig er overskuelig.

4.2 Ti stakeholderrepræsentanter
• Medarbejder
Som repræsentant for TrygVestas medarbejderne har jeg udvalgt Farukh Ahmed, 29 år,
assurandør og ansat i TrygVesta siden 2005. Jeg har valgt Farukh, fordi han er pakistansk af etnisk
oprindelse, har arbejdet i TrygVesta i 4 år og dermed har en god fornemmelse for
virksomhedskulturen.
Jeg overvejede at finde en personaleansvarlig fx en mellemleder eller en HR-medarbejder, men
ombestemte mig, da det ikke er det medarbejderperspektiv, jeg ønsker at undersøge. Da jeg også
skal interviewe en tillidsrepræsentant, og jeg i den forbindelse har fået kontakt til en kvinde, som
er tillidsrepræsentant for to af drengene, ønskede jeg et interview fra en medarbejder, som ikke
har været involveret i projektet, men stadig havde en holdning til projektet. Derfor valgte jeg en
udenforstående person, som pga. sin etnicitet vil formodes at have en holdning og have
reflekteret over CSR-projektet.
• Kunde
Som repræsentant for TrygVestas kunder har jeg udvalgt Vagn Jelsø, afdelingschef i
Forbrugerpolitisk Center i Forbrugerrådet. Jeg har valgt en person, som ikke selv er kunde i
TrygVesta, men som i relation til sit arbejde beskæftiger sig med forbrugerbevidste kunder, og
dermed sidder inde med en bred viden om kunders adfærd. Jeg har valgt en repræsentant fra
Forbrugerrådet, da personen selv må formodes at være en kritisk forbruger, og samtidig for at få
fat i en repræsentant, som er veluddannet og har en indsigt i forbrugernes bevidsthedsniveau i
forhold til strategisk kommunikation.
• Aktionær
Jørn Astrup, aktionær i TrygVesta og manden bag Trygsagen og sagsanlægget om TrygVestas
frasalg af 40 % af deres aktier til eksterne aktionærer. Til at repræsentere aktionærerne har jeg
interviewet Jørn Astrup velvidende, at han er en ekstrem kritisk kilde. Han er pensioneret
finansmand, som har fået fri proces til at lægge sag an mod TrygVesta, da han mener, at
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bestyrelsen med Stine Bosse i front ulovligt har frasolgt 40 % af aktierne i et gensidigt
andelsselskab og dermed snydt kunderne for at få del i overskuddet. Jeg valgte Jørn Astrup, fordi
han har en holdning, og samtidig mener jeg godt at kunne skelne mellem den personlige kritik og
en objektiv optik. Jørns holdninger giver samtidig et indblik i opfattelsen af CSR-projektet hos en
stakeholder, hvor troværdigheden allerede er brudt, hvilket er spændende i et kommunikativt
perspektiv.
• Drengene
Jeg har valgt at interviewe Zeeshan Kahn, 21 år. Han var med på vandreturen og nu ansat på
fuldtid i TrygVesta som kunderådgiver.
De involverede drenge er en vigtig gruppe, som i første omgang ikke var repræsenteret i
stakeholdermodellen. Jeg vurderer, at det er relevant at interviewe en af hovedpersonerne i
projektet, da det kan give en indsigt i påvirkningen hos den gruppe, som ifølge mediefremstillingen
netop var Stine Bosses mål at opnå en effekt hos. Drengene kan i teorien repræsentere flere af
grupperne fx lokalsamfundet eller medarbejdere, da de nu er en del af TrygVestas 4000 ansatte.
Men fordi jeg ønsker at interviewe en medarbejder, som var ansat inden vandreturen og en
repræsentant fra lokalsamfundet, som ikke har været direkte involveret i projektet, har jeg valgt at
placere en selvstændig gruppe på kortet med en ekstra interviewrepræsentant.
• Tillidsrepræsentant
Jeg har udvalgt Birgit Larsen, ansat i TrygVesta i 20 år med funktionen som tillidsrepræsentant. Jeg
har udvalgt hende, fordi hun i sin position som tillidsrepræsentant for to af de involverede drenge
har et godt kendskab til CSR-projektet. På den måde har Birgit en direkte kontakt til både de
involverede drenge, men også de andre ansatte i samme afdeling. Tillidsrepræsentanten
repræsenterer til dels medarbejderne, men med et lidt andet udgangspunkt end den enkelte
ansatte, da hun skal varetage de ansattes ve og vel i overenskomst med fagforeningen. Jeg
overvejede at kontakte uddannelseskonsulenten, der var med på vandreturen, som også er
tillidsrepræsentant, og har tæt kontakt med drengene i det daglige. Men det valgte jeg fra, da jeg
ikke ønskede interviewpersonen skulle have tre funktioner, og fordi jeg allerede havde udvalgt
repræsentanter, som havde været med på turen.
• Myndighed
Til at repræsentere myndighederne har jeg udvalgt Sascha Popovic, SSP-konsulent i Gladsaxe
kommune og med på vandreturen. Jeg har udvalgt Sascha, for at få en repræsentant som har
været med på turen, men som ikke er en del af TrygVesta. Han er direkte involveret i projektet,
men udenforstående i forhold til TrygVesta.
Det er Sascha, der har fundet frem til drengene, som er med på vandreturen ud fra den profil, som
Stine Bosse og erhvervspsykolog og idémand til projektet Morten Paustian, havde udviklet. SSPkonsulenten repræsenterer skole, sociale myndigheder og politiet, men han repræsenterer på sin
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vis også lokalsamfundet. Det illustrerer at stakeholderrelationerne er komplicerede og kan have
flere funktioner.
• Lokalsamfund
Som repræsentant for lokalsamfundet har jeg udvalgt skoleleder Lise Egholm fra
Rådmandsgadeskolen på Nørrebro i København. Lokalsamfundet er en stakeholdergruppe som er
bred og ikke klart defineret i forhold til CSR-projektet. Jeg har udvalgt Lise Egholm, fordi hun er
kvinde, har en holdning til integration og repræsenterer et lokalsamfund, som i det daglige er i
kontakt med unge indvandrerdrenge, hvor nogle børn er på grænsen til det kriminelle.
• Presse
Til at repræsentere pressen endte jeg med at interviewe Lisbeth Knudsen, Chefredaktør på
Berlingske Tidende, avisen som bragte historien. Jeg overvejede journalisten og forfatteren til
avisartiklen om vandreturen Christian Nørr, men da han også var med på vandreturen, valgte jeg
ham fra og kontaktede i stedet Lisbeth Knudsen, som den ansvarshavende redaktør, som har
godkendt og besluttet, at artiklen skulle trykkes. Jeg ønskede en repræsentant, som ikke var
involveret i sagen, men som alligevel har haft det endelige ansvar i forhold til pressen som
formidler og gatekeeper. Pressen er en vigtig stakeholdergruppe, da de er et middel til målet. Det
er gennem medierne, at virksomheder rammer mange af de eksterne stakeholders.
• NGO
Til at repræsentere NGO’er interviewede jeg Morten Lynge, CSR-konsulent i Ungdommens Røde
Kors. Jeg valgte en CSR-konsulent for at få indblik i en repræsentant fra en NGO, som til dagligt
arbejder med CSR og har en holdning til hvordan et optimalt samarbejde skal fungere, og hvor den
etiske linje skal balanceres. Jeg valgte en repræsentant fra en organisation, som ikke arbejder
specielt med integration, for at få et objektivt CSR-syn på projektet uden særlige holdninger til
integration.
• Politiker
Til at repræsentere politikere ønskede jeg enten en repræsentant inden for integration eller
beskæftigelse. Jeg valgte at kontaktet Manu Sareen, medlem af Borgerrepræsentationen og
folketingskandidat for De Radikale Venstre. Manu Sareen arbejder til dagligt med integration, børn
og uddannelse. Jeg valgte ham bl.a. fordi, han er indisk af oprindelse, og dermed repræsenterer en
anden etnicitet en dansk, og har samtidig et politisk og samfundskritisk blik, som adskiller ham fra
de andre repræsentanter med anden etnisk baggrund end dansk. Han er den gode informant, som
forstår at formulere sig, men han har dog samtidig sine politiske standpunkter at tage højde for.
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4.3 Interviewguides
I kvalitativ interviewforskning er brug af interviewguide ikke givet på forhånd. 124 Der er i
litteraturen modstridende anbefalinger i forbindelse med interviewguides. Nogle tager guider for
givet og anbefaler dem, mens andre er afstandstagende. Jeg har valgt at skrive en interviewguide
til hvert interview, men med understregning af ordet guide, da den ikke skal følges punktvis og i
den anførte rækkefølge. Guiden skal være en hjælp til at få samtalen ind omkring de emner, som
jeg vil undersøge i min analyse og samtidig blive oplevet som meningsfulde af
interviewpersonerne og være relateret til deres livsverden. Jeg har med andre ord valgt at
udforme en individuel interviewguide til hver person, da guiden både skal indeholde specifikke
spørgsmål til den enkelte repræsentant i forhold til deres stakeholderrelation, og den skal samtidig
spørge til de temaer, som jeg ønsker at undersøge i min analyse.
Efterhånden som interviewene skrider frem, forventer jeg at kunne løsrive mig mere og mere fra
guiden og opnå en samtale, hvor spørgsmålene automatisk fremkommer ud af konteksten.
Interviewguiden er en fleksibel guide, som jeg vælger at benytte, fordi jeg er en utrænet
interviewer og har brug for hjælp til tematisk målrettethed, så der er mere plads til empati, … der
fremmer den positive interaktion og samtaleprogression, så adgang til informantens livsverden
opnås. 125

4.4 Indramning og lokalitet
Inden interviewet har alle informanter fået en briefing pr. mail, som sætter dem ind i formålet
med mit interview, hvad det handler om, og hvorfor jeg har udvalgt dem. Briefingen giver
interviewpersonen konteksten for interviewet og mulighed for at forberede sig. Det kan både
være givende at forberede sine holdninger, således at de er gennemtænkte, men det indebærer
også ulempen for et politisk korrekt svar, der svarer til den selvfremstilling, som repræsentanten
ønsker. Af praktiske årsager har jeg været nødt til at briefe personerne inden interviewet, for at få
dem til at indvillige i et interview. Jeg mener dog samtidig, at selvfremstillingen altid vil være til
stede med eller uden briefing, og at briefingen giver et etisk grundlag for undersøgelsens formål.
Ifølge Henning Olsen anbefaler forskere, at der tages motiveret stilling til valg af lokalitet for
interviewet, da det kan være afgørende for et vellykket interviewforløb.126 I en del af litteraturen
peges der på, at private hjem er at foretrække, da det bringer forskeren nærmere
interviewpersonens livsverden. Jeg har valgt i det omfang, det er muligt at møde
interviewpersonerne på deres arbejdsplads, da det primært er deres arbejdsorienterede
livsverden, som jeg ønsker en forståelse for. Den optimale indramning og lokalitet for
interviewene er en faktor på linje med andre faktorer, som fx min interviewindledning, mine
interviewkompetencer, den interviewedes selvfremstilling, politisk tilhørssted, uddannelsesniveau,
124
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alder og lignende forhold, som alle kan have en indflydelse på indholdet, men som samtidig er en
del af det kvalitative interview.
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Tematisk tværgående analyse - Stakeholderpåvirkninger
I den kommende analyse redegør jeg for resultatet af mine delkonklusioner på de tre
underspørgsmål i min problemformulering:
•
•
•

Hvordan skaber CSR-projektet legitimitet hos virksomhedens stakeholders?
Hvilken indflydelse har CSR-projektet på stakeholdernes imageopfattelse af virksomheden?
Hvordan oplever stakeholderne Stine Bosse og CSR-projektets troværdighed?

Analysen foretages med udgangspunkt i empirien, 127 de ti kvalitative interviews med TrygVestas
stakeholderrepræsentanter og en sammenholdning med specialets første kapitler. Jeg
argumenterer for og diskuterer konklusionerne i forhold til stakeholderrepræsentanternes
relationer til TrygVesta og med tilknytning til relevant teori på området.

5.1. Fem gyldige pointer
Efter en analytisk gennemgang af de ti interviewpersoners udtalelser kan jeg konkludere følgende
fem overordnede pointer, som jeg efterfølgende vil uddybe, verificere og diskutere.
A. Stakeholderrepræsentanterne har forskellige opfattelser af, hvad der skaber legitimitet for
CSR-projektet. Det kommer til udtryk igennem hvor kritisk de reflekterer over dagspressens
diskurs og i tilknytning til deres relation og dermed orientering i forhold til Habermas’
forståelse af system- og livsverdenen.
B. Stine Bosses intention med CSR-projektet er et gennemtænkt egennyttigt udbytte for
TrygVesta med en umiddelbar tilbøjelighed af beskytterinstinkt over for drengene. Hos
modtageren er TrygVestas og Stine Bosses intention med CSR-projektet af afgørende
betydning for troværdigheden. Forskellen ligger i, om modtageren opfatter den som
udelukkende at være for egennytte, for the better way eller en kombination af de to, hvor
begge parter får et udbytte, og hvordan intentionen stemmer overens med deres egen
overbevisning.
C. CSR-projektet giver en uvurderlig employer branding-værdi for TrygVesta. Medarbejderne
er stolte og har gode erfaringer at fortælle om - både hos kunder og i deres omgangskreds,
hvilket gør dem til gode image-ambassadører for TrygVesta. Employer branding-værdien er
succesfuld, fordi der god overensstemmelse mellem de tre lag i Scheins kulturniveauer hos
TrygVesta og imellem profil og identitet i den klassiske branding trekantsmodel.

127
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D. Holdnings- og adfærdsændringer hos interviewpersonerne er sket på tværs af
stakeholdergruppernes relationer som intern, ekstern, involveret eller ej, køn, alder og
uddannelse. Den stærke reaktion, som har forårsaget en ændring i holdning eller adfærd er
foregået hos repræsentanter, hvor budskabet i CSR-projektet har haft stor betydning for
deres personlige menneskesyn.
E. For at Stine Bosse og CSR-projektet fremstår troværdigt hos respondenterne, skal
stakeholderrelationerne være interne, involverede eller der skal være en oplagt
identifikationsmulighed. Hvis der ikke er en grad af tilhørsforhold, involvering,
identifikationsmulighed eller en fælles stærk motiveret holdning, fremstår CSR-projektet
som utroværdigt, og findes der ikke en af ovenstående relationer, vil CSR-projektet ikke
ændre på det justerede ethos og imageoplevelsen.
Jeg vil inden gennemgangen af mine fem konkluderende pointer fremhæve en vigtig betragtning i
forhold til metodeusikkerhed, som jeg forholder mig til igennem analysen. Igennem interviewene
kan det verificeres, at langtidseffekten af projektet har været større blandt de interne og
involverede stakeholders end de eksterne. De eksterne stakeholders som ikke har været involveret
i projektet; politiker Manu Sareen, aktionær Jørn Astrup, kunde Vagn Jelsø og lokalsamfund Lise
Egholm kunne i forskellige grader svagt huske CSR-projektet, og skulle have en mere eller mindre
omfattende introduktion inden interviewet. De interne derimod huskede alle projektet tydeligt,
også selvom de ikke havde haft noget direkte med projektet at gøre.

5.A Legitimitet og dagens mediebillede
I de følgende afsnit vil jeg uddybe, argumentere for og diskutere min første konkluderende pointe:
A. Stakeholderrepræsentanterne har forskellige opfattelser af, hvad der skaber legitimitet for
CSR-projektet. Det kommer til udtryk igennem hvor kritisk de reflekterer over dagspressens
diskurs og i tilknytning til deres relation og dermed orientering i forhold til Habermas’
forståelse af system- og livsverdenen.
5.A.1 Den offentlige dagsorden
Kriterierne for at komme på dagspressens dagsorden med afsættet i de fem nyhedskriterier har
vist sig at være almen viden blandt stakeholderrepræsentanterne. Forskellen ligger i, hvor
bevidste, reflekterede og kritiske interviewpersonerne forholder sig til betydningen af diskursen.
For at undersøge hvor bevidst offentligheden er om mediernes kriterier for at komme på den
offentlige dagsorden, har jeg spurgt ind til stakeholdernes forestilling om, hvorfor TrygVesta har
valgt at lave presse på en historie, som handler om integration og ikke om klima, som er et af
TrygVestas indsatsområder.
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Syv ud af ti personer har svaret på spørgsmålet, 128 og har alle nævnt årsager, som ligger inden for
de fem nyhedskriterier. Det gælder både de højtuddannede og de mindre uddannede.
Respondenterne svarer i årsagssammenhænge som aktualitet, identifikation og væsentlighed. Jørn
Astrup nævner aktualiteten og tilgængeligheden: De har jo valgt noget, der er moderigtigt, om du
vil. Jeg tror de har undersøgt, hvad der er nemmest at lave PR på. 129 Vagn Jelsø er inde omkring
identifikation: Fordi klimaet er jo sådan noget abstrakt upersonligt noget, ik. Hvor det her med at
gøre noget for fire unge kriminelle (…), så bliver det jo sådan noget med identifikation, og så kan
de se menneskene for sig, og så kommer de tættere på, på den måde er det jo lettere at sælge den
slags projekter positivt, end det er med at destruere CO2 kvoter, eller hvad man nu kan forestille
sig. 130
Nyhedskriterierne er altså en naturlig del af den offentlige dagsorden for respondenterne, men
spørgsmålet er, hvordan de forholder sig til den i forhold til deres holdnings- og meningsdannelse.
Inger Jensen argumenterer, at selve ideen med at erstatte enevælden i Danmark med liberalt
demokrati skete med udgangspunkt i, at den eneste legitime brug af tvang i samfundet skulle være
regeringens, som konstant skulle overvåges og kritiseres af offentligheden. Offentligheden var
oprindelig tænkt som en forsamling af samfundsborgere på særlige pladser. Det er dog ikke
tilfældet i dag, selvom … den stadig er afhængig af ytrings- forsamlings- og organisationsfrihed. I
dag foregår den offentlige debat primært igennem medierne, men ifølge Inger Jensen er
offentlighed ikke lig med medierne, dog er den stadig afhængig af pressefrihed og forhindring af
pressemonopolisering. Offentligheden er ikke et sæt af fælles værdier, normer eller holdninger og
heller ikke det statistiske resultat af meningsmålinger, den kan dog stadig påvirke
institutionaliseret menings- og viljedannelse i samfundet. 131
Manu Sareen og Jørn Astrup, der begge er respondenter, som generelt forholder sig kritisk til
historien og CSR-projektet, er kyniske i deres udmeldinger: Jamen værdien er jo nok ligefrem
proportional med spaltemillimeter, ik og sekunder i fjernsynet.132 Du skal være sikker på, at de
sidder og sakser derude og måler, hvor mange spaltemillimeter får vi, og så gør det op, hvad er det
værd i reklamekroner. 133 De er begge eksempler på personer, som forholder sig skeptisk til den
offentlige dagsorden og mediernes gatekeeperfunktion, som virksomheder arbejder rundt om for
at opnå spalteplads og komme på den offentlige dagsorden. De er del af de professionelle
mediebrugere, som Henrik Dahl kalder a-offentligheden,134 som er opstået efter internettets
udbredelse. Efter internettet taler vi om en ”ny offentlighed”. Ifølge Ebbe Kyrø 135 skal den nye
offentlighed ses i forhold til den traditionelle forståelse af Habermas’ borgerlige offentlighed.
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Medierne har i mange år haft rollen som værende den fjerde statsmagt. En kontrollerende magt,
som filtrerede og videregav, hvad der var relevant for offentligheden at blive informeret om. Inden
internettet var virksomheder henvist til at levere stof til pressen, som levede op til kriterierne. Det
er stadig tilfældet i dag, men med internettet blev det muligt for virksomheder at komme ud med
deres budskaber via en hjemmeside og har på den måde revolutioneret vores forståelse af
tilgangen til offentligheden og dens indretning og væremåde.
Den nye offentlighed fordrer, at journalisternes rolle ændres, de skal op på omgangshøjde med aoffentligheden, og de skal finde nye kvaliteter i journalistikken for at fastholde deres læsegrupper.
Det er ikke nok, at kunne referere eller rapportere. Det skal fx være kvalificerede analyser med
faglig indsigt, som giver læseren mere, end hvad han kan få på nettet. Det kan ikke siges at være
tilfældet i historien Rejsen mod et bedre liv, men til gengæld giver new journalism-genren artiklen
en anden underholdningsværdi. Om hvorvidt interviewpersonerne har ændret mening efter
påvirkningen af den offentlige historie, bearbejder jeg senere i analysen.
TrygVesta har dog ikke valgt at bruge deres egen hjemmeside til at bringe historien om Stine Bosse
og indvandrerdrengenes vandretur. I dette tilfælde vurderer jeg, at det er et valgt på baggrund af,
at det ikke ville fungerer i forhold til afsendertroværdigheden. Offentlige medier og særligt
dagspressen giver stadig en speciel form for legitimitet, da pressen som afsenderen symboliserer
en objektiv og kontrollerende magt, som har til pligt at verificere historien inden trykken.
Dagspressen sikrer også stadig en bred eksponering i offentligheden og sætter dagsordenen for
mange af de visuelle medier i dagens Danmark. 136
5.A.2 Mediernes påvirkning af den offentlige diskurs
Inger Jensen redefinerer opfattelsen af offentligheden i artiklen Offentlighedsanalyser i public
relations. 137 Jeg foreslår at opfatte offentlighed i et komplekst netværk af personer,
institutionaliserede sammenslutninger og organisationer. 138 Pressen er en del af de
institutionaliserede sammenslutninger, som kan have en indflydelse på og skabe legitimitet i den
offentlige holdning til forskellige issues igennem sin subtekster, hvilket er en problematik Lise
Egholm møder i sit daglige arbejde.
Skolelederen på Rådmandsgadeskolen Lise Egholm, der repræsenterer lokalsamfundet, ekstern
stakeholder og ikke involveret i projektet sætter fingeren på den dagsordensættende magt, som
har givet pressen tilnavnet den fjerde statsmagt, som i sin oprindelige grundtanke var en
bestandig søgen efter sandheden, der skabte legitimiteten. Hun beskriver nyhedskriteriernes
ulemper i forhold til den offentlige diskurs omkring integrationsdebatten. Medierne vil gerne have
gode historier, og vi vil gerne have god omtale, så hvis vi kan levere en god historie, som samtidig
har noget positivt i sig, så er jeg overhovedet ikke bange for det. Der hvor jeg er lidt bange, det er
når journalisterne nogle gange meget gerne vil have sensationer og helst vil have død og
136
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ødelæggelse og blod og hor og mord og sådan noget. Og man kan jo se, at der er masser af
succeshistorier. Vi hører bare aldrig om dem. Og der kan man sige er Stine Bosse lykkedes med at
få en historie med noget, der har været svært vendt til noget positivt. Og det synes jeg jo faktisk er
vejen frem, i forhold til at vende et mediebillede, hvor man tit hører om indvandrerbanderne. Det
er forbavsende, hvor lidt man hører om de der rockere. 139
Selvom pressen som medie, er blevet mere åbent og transparent i takt med internettet og den nye
offentlighed, så har den stadig en afgørende betydning for den offentlige diskurs og den offentlige
holdning, hvilket Lise Egholm oplever i sit daglige arbejde med integration. Og det som Stine Bosse
og TrygVesta ønsker at opnå med at bringe historien i dagspressen.
5.A.3 Den ansvarshavende redaktør
I kapitel 2 konkluderede jeg, at da artiklen bl.a. indeholder samtlige nyhedskriterier, kunne det
være årsagen til, at ”den gode historie” fik spalteplads. Jeg spurgte Lisbeth Knudsen, chefredaktør
på Berlingske Tidende, hvorfor de valgte at skrive historien. Historien rummede alle elementer fra
kendt person, stærk rollemodel, positiv rollemodel til kendt samfundsproblem og en ny
handlingsorienteret måde at løse det på. Den rummede alle de elementer, man kan ønske sig af en
god historie. 140 Hun giver det ”rigtige” svar, at det er historiens mange elementer, som lever op til
nyhedskriterierne, der har fået historien på dagsordenen, hvilket er et legitimt svar. På
spørgsmålet om, hvorvidt de havde lavet en aftale med TrygVestas pressechef svarer hun: Det ved
jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke spurgt journalisten om. 141 Svaret var ikke længere, hvorimod hun
til mine andre spørgsmål har uddybet med sin generelle viden og holdning til emnet. Selvom
Lisbeth Knudsen måske ikke kender svaret, ønsker hun heller ikke at dele sin generelle holdning på
området med mig. Hun holder sig til de legitime argumenter for, hvorfor historien er blevet trykt,
og bevæger sig ikke ind i gråzone-områder, hvor hun selv og Berlingske Tidende falder uden for
den selvfremstilling, som hun ønsker.
Lisbeth Knudsen bevæger sig igennem hele interviewet i et generelt samfundsmæssigt perspektiv,
hvor hun er fuldt ud bevidst om pressens rolle i virksomheders brandingstrategier. Hun svarer
således på, hvorfor hun tror, at TrygVesta vælger at lave presse på CSR-projektet i et employer
branding-motiv: Dels handler det selvfølgelig om chefens eget fokus (…) Øh og så tror jeg også, at
det selvfølgelig er en betydning for ens virksomhed. Det har betydning på mange punkter, dels
handler det om fremtidig arbejdskraft, det handler om at skrive et positivt brand, øh det handler
om, at hvis man kan undgå kriminalitet, så har forsikringsselskaberne det også bedre. 142 Lisbeth
Knudsen kommer ind omkring det implicitte budskab, som jeg også nævner i kapitel 2, om at
nedsætning af kriminalitet vil skabe tryghed og i sidste ende give billigere forsikringer, selvom det
ikke står skrevet eksplicit i avisartiklen.
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5.A.4 Det iboende krisepotentiale
Med den nye offentlighed og de nye direkte kommunikationskanaler ud til offentligheden er det
ikke længere kun medierne, som i issue management er den vigtigste kanal ud til offentligheden,
da stærke forbrugerreaktioner på blogs og andre forbrugersites kan eskalere på meget kort tid. De
mange stakeholdergrupper kan derved kommunikere på kryds og tværs med hinanden. Det er en
udfordring for de store virksomheder, der nu ikke længere kan stole på, at pressen sætter
dagsordenen og den offentlige diskurs.
Den problematik undersøgte jeg ved at spørge samtlige stakeholderrepræsentanter, om de
tænker over, hvem der står bag produkterne, og hvad de repræsenterer, når de fx handler. Her er
der en oplagt svarmulighed for et politisk korrekt svar. Det som jeg kan konkludere er, at hvis en
virksomhed har været udsat for offentlig kritik, så har dette en betydning for forbrugerens adfærd.
Jeg kunne godt finde på at fravælge det, hvis jeg vidste, de ikke havde rent mel i posen, 143 siger
medarbejderen Farukh Ahmed, hvilket samtlige ti respondenter er enige om i større eller mindre
grad.
Ud over betydningen af en negativ medieomtale kan jeg se en tendens til, at det er de lavere
uddannede, som svarede politisk ukorrekt, da flere svarede nej, det kommer mere an på pris. Jeg
tænker mest efter pris, jeg tænker overhovedet ikke over det andet. 144 De veluddannede svarer
bl.a. Ja ja ja, jeg er et samfundsbevidst menneske. 145 Ja selvfølgelig gør jeg det, men der står ikke
fairtrade og økologi på alle mine produkter. 146 Øhhh, ja det gør jeg, men jeg stoler ikke på det. 147
Om de højtuddannede tilhører en mere kritisk gruppe af forbrugere eller om de blot er mere
bevidst om, at give et politisk korrekt svar, står i det uvisse. Undersøgelsen af interessen for CSR:
The Millenium Poll on Corporate Social Responsibility fra 1999, som er beskrevet i kapitel 1, viste
netop en stærk forbrugerinteresse for CSR, men statistikker viser også, at det langt fra er alle dem,
som siger de køber økologisk, der rent faktisk gør det.
Jeg spurgte Vagn Jelsø fra Forbrugerrådet, om hans professionelle vurdering af forbrugernes
politiske korrekte holdning og hvor meget handling der er bag. (…)så tror jeg, at der vil være
mange forbrugere, der går uden om dem, som de har bemærket i pressen, at de har ligesom fået et
blakket image. Og i den forstand er det ikke positivt tilvalg i de virksomheder, som gør noget rigtig
godt, men der sker et fravalg af dem, der har været hængt ud i pressen, fordi det er blevet afsløret,
at de har en anløben moral. 148 Desværre har Vagn Jelsø har ikke nogen præcis viden på dette
område, og svarer formentlig for at være samarbejdsvillig med den oplagte svarmulighed.
Det skaber spørgsmålet om, hvorvidt man kan forvente, at forbrugerne skal tage stilling til
virksomheden, der står bag produktet. Jeg spurgte igen kundernes repræsentant Vagn Jelsø fra
143
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Forbrugerrådet om et ekspertudsagn på kundernes vegne. Det må man have en berettiget
forventning om, at der er i orden, og det er ikke noget, som man skal gå og tjekke som forbruger,
så derfor er det kun, når noget går galt, at interessen kommer. 149 Hvis det ses i forhold til Carrolls
CSR-pyramide, svarer det til den hierarkiske opfattelse, at de nederste lag, de økonomiske og
juridiske, skal være afdækket inden man skal forholde sig til det øvre lag. Jeg kommer mere ind på
troværdighed og konsekvenserne af negativ omtale senere i analysen.
Mediernes rolle som vagthund på vegne af offentligheden har været den primære faktor i CSR’s
indbyggede krisepotentiale, for hvis det opdages, at der er uoverensstemmelse mellem det
virksomheden siger de gør, og det de rent faktisk gør, så kan det sammenlignes med, en vegetar
der spiser bøf, og offentligheden sidder med til bords. Der er tidligere set eksempler på bl.a. Jysk,
som blev afsløret i, at deres håndklæder og sengetøj blev fremstillet under bekymrende forhold
hos deres underleverandør i Østen, hvor de på deres hjemmeside skrev det modsatte. Det blev
bl.a. vist i en tv-udsendelse, hvor det kan diskuteres, om pressen blev til jagthund 150 frem for
vagthund.
Pressen er en vigtig stakeholdergruppe, fordi journalistikkens historiske afsæt skaber legitimitet i
offentligheden, og den sætter samtidig krav til virksomhedens issue managemen-arbejde.
Jeg spurgte chefredaktør Lisbeth Knudsen, hvem der har ansvaret for at undersøge, om
virksomhederne lever op til det, de siger de gør. Lisbeth Knudsen svarer: Det skal medierne.
Medierne har til opgave at kontrollere det, og det gør vi ikke i tilstrækkelig udstrækning i dag, fordi
der ikke er nok virksomheder, der har et CSR-program i deres årsregnskab. 151 Hun tøver ikke med
at svare, at medierne og dermed hende selv har ansvaret, men hun sørger for at have rygdækning:
… det gør vi ikke tilstrækkelig i dag. Hun åbner derved muligheden for, at de selv er blevet det, hun
beskriver som reklamesøjle for virksomheden. Ja, man skal altid være på vagt for at blive
reklamesøjle for en virksomhed. Corporate Social Responsibility er jo en del af brandingen af
moderne virksomheder. 152
Det er en udfordring, som medierne vil møde i fremtiden, hvor de skal opnå en balancegang
mellem at overvåge nok til, at de ikke bliver gratis reklamesøjle, og uden at gå i den modsatte grøft
og blive til jagthunden, der jagter og afslører for sensations- og spændingseffekten, som kan give
høje seer- og læsertal.
5.A.5 Legitimitet i Habermas’ verdensoptik
I Geists stakeholdermodel med udgangspunkt i Habermas’ forståelsesopdeling i system- og
livsverdenen har jeg tidligere i kapitel 3 indplaceret stakeholderne efter deres relation i sfærerne;
penge, magt og normer og moral. I dette afsnit undersøges stakeholdernes holdning til, hvorvidt
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virksomheder har pligt til at tage et socialt ansvar, og hvad de synes om den lovgivning, der er
vedtaget om rapportering af CSR, i forhold til systemverdenens overtagelse af livsverdenen.

Figur 9: Stakeholdermodel. Frit efter Carol Henriksen. 153 Samme model som figur 7
Ved en bearbejdning af holdningerne til pligt og lovgivning af CSR i forhold til min placering af
stakeholderne i Geists stakeholdermodel, kan det ses, at stakeholderne har en forskellig opfattelse
af, hvad der skaber legitimitet, som svarer godt overens med deres placering og dermed
orientering i forhold til Habermas’ opdeling i system- og livsverdenen.
Det er med andre ord primært de inderste stakeholders i modellens systemverden, som forholder
sig til den systematiserede verden. Stakeholderne placeret i livsverden-relationerne, eller dem
som repræsenterer begge verdner forholder sig til CSR på et mere abstrakt plan, hvor moral og
etik ikke er noget, der behøver at blive lovgivet omkring. Netop ved at leve op til uskrevne regler
om etik og moral, skaber virksomheden en legitimitet, som er skabt på baggrund af, at udover det
lovpligtige, hvilket matcher med definitionen af CSR, hvor det ikke er CSR at leve op til det, der er
lovpligtigt. Intentionen bag CSR-projektet skal være for the better way, eller i det mindste bevæge
sig inden for moralske og etiske dimensioner, for at blive betragtet som legitimt hos de af
virksomhedens stakeholders, som ikke primært bevæger sig i systemverdenen, da der i
livsverdenen er en metaforståelse, som i sidste ende er umiddelbar given. I systemverdenen kan
der stort set sættes lighedstegn mellem opfattelsen af legalitet og legitimitet. Ved at
153
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systematisere og definere normerne og etikken, kan det gøres lovpligtigt, og på den måde kan det
forstås ud fra en funktionel rationalitet. De to verdner er dog gensidigt afhængig af hinanden og
kan ikke overleve uden den modsattes eksistens. Eksempelvis forudsætter lovgivning en etik, men
lov fungerer kun hensigtsmæssigt, hvis der er bevaret en tilbagekobling, og loven dermed kan
legitimeres etisk. 154
5.A.6 Systemverden – penge- og magtrelationer
• Kunden
I den inderste cirkel med de økonomiske interessenter og markedsforbindelser har jeg bl.a.
placeret kundernes repræsentant, Vagn Jelsø fra Forbrugerrådet, som mener, at hvis CSR ikke skal
fremstå som billig markedsføring, men derimod troværdigt og legitimitetsbærende, så skal det
kunne dokumenteres på en gennemskuelig måde. (…)som man også bagefter kan dokumentere, at
man faktisk har levet op til det. Altså, det skal være gennemskueligt, hvad det er, som foregår, og
man skal kunne stole på det. 155 Han mener, der skal være en ærlig varedeklaration og et regelsæt
for CSR. Altså der er jo en øvelse i gang i øjeblikket, som er at lave en ISO-standard for CSR, hvor du
simpelthen kan få en ISO-certificering med, at jeg lever op til nogle bestemte normer, og det bliver
jo så med kreditering og kontrol. 156 Vagn Jelsø forholder sig ikke til CSR’s filantropiske dimension,
som befinder sig i livsverdenen. Han forbliver i systemverdenen, hvor han forholder sig til de
lovgivende og regulerende instanser, og foreslår at man kan skabe legitimitet ved lovgivning. Der
er dog en stor forskel på legalitet og legitimitet, men den forståelse foregår i livsverdenen uden for
systemverdenen, og da Vagn Jelsø orienterer sig i systemverdenen og er fortrolig i den, er han
fortaler for lovgivning af CSR.
• Medarbejderen
Farukh Ahmed, medarbejderen i TrygVesta, som jeg også har placeret i den inderste cirkel som en
pengerelation, synes dog ikke, det umiddelbart skal være pligt at udføre CSR: Pligt… altså det ville
være rart hvis alle gjorde det, men jeg tror også der er en faktor, der hedder økonomi(…) men det
ved jeg sgu ik, det kunne være fedt, hvis de gjorde det, men jeg synes ikke der skal være pligt. 157
Han synes dog, at virksomhedens størrelse har betydning for, hvorvidt de har pligt til at tage et
socialt ansvar. Altså, jeg synes de helt store virksomheder, der forurener rigtig meget, skal gøre
noget for miljøet og deltage i nogle foretagender og sådan. 158 Så lidt pligt er der alligevel.
Det er den generelle holdning, jeg møder blandt interviewpersonerne, at de store virksomheder
har mere ansvar end den lokale købmand. Det er altså mere legitimt, hvis den unge iværksætter,
som kæmper for at holde sig in business ikke laver CSR, mens store koncerner med
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millionomsætning har et socialt samfundsansvar. Det er et godt eksempel på, at legitimitet ikke
altid kan legaliseres.
• Aktionæren
Jørn Astrup, aktionæren, som jeg også har placeret i den inderste ring, og som er en af TrygVestas
primære stakeholders, synes generelt ikke dårligt om CSR, for som han siger: Hvad skulle man
ellers næsten også synes? 159 Det kan være svært at argumentere mod at nogle hjælper andre.
Men han har til gengæld en meget bestemt holdning til den måde, han mener TrygVesta og Stine
Bosse benytter det på. Så smører de det ind i godgørenhed. De bruger 400 millioner om året til
hvad som helst til livreddertårne, reflekser og alt muligt. 400 millioner… det er muligvis i orden,
men jeg havde foretrukket, hvis medlemmerne havde bestemt det.160
Jørn Astrup synes ikke, at TrygVesta lever op til den pligt, han synes de har overfor deres kunder,
som et gensidigt andelsselskab. Han er en kritisk stakeholderrepræsentant og et godt eksempel
på, når tilliden og troværdigheden er brudt. Han forholder sig på grund af personlig
uoverensstemmelse særlig kritisk til TrygVestas CSR-arbejde og mener det er en metode
udelukkende til egennytte og til at legitimere sig ud af forpligtelsen overfor sine kunder. Men
selvom Jørn Astrup er kritisk vil han helst tro på, at virksomheder udfører CSR ud fra motivet the
better way. Jeg vil helst tro, at det sædvanligvis er oprigtig ment. Men det synes jeg er udmærket,
det er ikke bare de andre, altså samfundet som skal knokle. Det er jeg tilhænger af. 161
• Tillidsrepræsentanten
I blandt de juridiske stakeholders, som også befinder sig i systemverdenen har jeg placeret
tillidsrepræsentanten, myndighederne og politikeren. Birgit Larsen, tillidsrepræsentanten har
været ansat i TrygVesta i 20 år og orienterer sig ud fra et snævert og loyalt tillidsforhold til
TrygVesta. Hendes svar på, om hun forventer det samme sociale ansvar fra andre virksomheder
lyder: Nej egentlig ikke, altså vil meget gerne være de bedste og give noget mere, vi har jo en
masse fordele i vores koncepter, hvor der er gratis krisehjælp … 162 og derefter fortsætter hun med
at fortælle om indholdet i TrygVestas forsikringskoncepter. Hun har tydeligvis ikke forstået
spørgsmålet, eller også er hun så opsat på at give en god fremstilling af sin arbejdsplads, at hun
ikke forholder sig til det. Jeg kan derfor ikke sige noget, om Birgit Larsens holdning til lovgivning af
CSR.
Selvom Geist i modellen skelner mellem de økonomiske og juridiske stakeholders, kan jeg
konkludere, at der ikke er langt mellem orienteringen i de to sfærer, og at det i denne
sammenhæng er en svær skelnen. Det er bl.a. også baseret i kriterierne for udvælgelse af
interviewpersoner. Fx orienterer Vagn Jelsø sig primært ud fra et juridisk perspektiv, selvom han er
159
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en pengerelateret stakeholder i min model. Det gør han, fordi han arbejdsmæssigt er en del af
Forbrugerrådet og dermed en regulerende instans, men i stakeholdermodellen repræsenterer han
derimod kunderne.
Svarene fra politiker Manu Sareen og SSP-konsulent Sascha Popovic, som også er placeret i
systemverdenen behandles derfor i næste afsnit, da de orienterer sig ud fra livsverdenen, hvilket
er en modsætning til min forventning i kapitel 3.
5.A.7 Livsverden – norm- og moralrelationer
I livsverdenen, der repræsenterer normer og moral, befinder de stakeholders sig, som i
offentligheden er meningsdannende institutioner, grupper og individer. Det er denne verden, som
ifølge Habermas er ved at blive undertrykt af systemverdenens vilde ekspansion i vores moderne
samfund.
• Politiker
Manu Sareen, medlem af Borgerrepræsentationen, er et godt eksempel på, at stakeholders kan
have flere funktioner. Som politiker repræsenterer han et lovgivende system, men samtidig er han
et meningsdannende individ i offentligheden. Manu Sareen mener ikke, at man kan tale om, at
virksomheder har pligt til et samfundsansvar, men at vi som individer alle har et ansvar, som er
umiddelbar given. Altså, jeg synes vi alle sammen har et ansvar. Jeg synes de der dage med, hvor
man kunne dele det op, det kan man ikke gøre mere. Jeg synes det er et ansvar vi alle sammen
har. 163 Han taler her om, hvorvidt det er samfundets ansvar, eller om virksomheder også har et
socialt ansvar.
Set i et groft generaliseret samfundsperspektiv kan værdierne i det offentlige og private
arbejdsmarked deles op svarende til værdierne i system- og livsverdenen. Hvor der i det offentlige
primært er lagt vægt på de etiske menneskelige værdier i fx ældrepleje og undervisning, og hvor
der i det private er vægt på penge- og magtrelationer. Manu Sareen mener ikke længere, at man
kan skelne og lægge alt ansvaret over på samfundet, men at vi alle sammen også som individer,
har et ansvar. Det skal dog medtages i analysen, at Manu Sareen repræsenterer De Radikale
Venstres holdning, og at svaret formentlig havde været vægtet anderledes, hvis repræsentanten
havde været fra et højreorienteret parti.
• Lokalsamfundet
Skoleleder Lise Egholm, som repræsenterer lokalsamfundet, og er placeret i Habermas’ livsverden
beskriver også, hvordan der er ved at ske en opblødning af den hårde skelnen mellem det private
og offentlige arbejdsmarked. Det opbløder den der rent økonomiske profil, og samtidig sker der
også, nu er jeg jo ansat i det offentlige, der sker samtidig også noget i det offentlige, hvor vi
begynder at blive lidt mere erhvervsagtige, altså vi går lidt ind og begynder at profilere os selv. 164
163
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På Rådmandsskolen er de gode til integration, så det vil hun gerne profilere skolen på, og når
virksomheder har en profil, som hun kan bruge til fx praktikordninger, så benytter hun sig af det.
Jeg ser det ligesom at de to verdner nærmer sig hinanden. Og det gør vel ikke noget. 165 Lise
Egholm, mener ikke virksomheder har pligt til at tage et socialt ansvar men hun … synes det ville
være godt, hvis de gjorde det. 166 Hendes placering i livsverden stemmer derfor overens med
hendes orientering.
• SSP-konsulenten
Sascha Popovic, som repræsenter myndighederne også er ansat i det offentlige. Han ser det som
fedt både af egoistisk og arbejdsmæssige årsager, men også af samfundsmæssige grunde at
virksomheder går ind og tager ansvar. Hold kæft hvor er det fedt, når der er nogen fra det private,
der tager et socialt ansvar. Det er altid kommunen, kommunen, kommunen. Come on man,
hvornår vågner i andre? Og ligesom siger, vi er også en del af et samfund, vi skal også tage et
ansvar. 167 Han mener ikke, der er behov for at lovgive omkrig CSR, men at det burde være
naturligt at tage ansvar, når man er en del af samfundet. Sascha Popovic refererer her til den
metaforståelse, som befinder sig i livsverdenen.
• Drengen
Zeshan Kahn, som var med på vandreturen, har jeg også placeret i livsverdenen i denne
sammenhæng, selvom han er mangetydig at placerer, da han som stakeholderrepræsentant
befinder sig lidt uden for kategori. Zeshan Kahn repræsenterer ikke umiddelbart en funktion i
systemverdenen, det kan dog argumenteres, at han tidligere har gjort det i sin relation som
kriminel, men jeg har alligevel valgt at placere ham i livsverdenen. Zeshan Kahn har ingen holdning
til lovgivningen af CSR, og han forventer ikke noget fra virksomheder, men han håber, at de gør
det. Øh, jeg forventer ikke noget af nogen, for at være ærlig. Jeg har ikke nogen høje forventninger
til nogen, men jeg håber da, at de gør det. 168 Zeshan Kahn sætter sin lid til livsverdenens moral,
men forventer ikke noget.
• Pressen
Lisbeth Knudsen fra Berlingske Tidende mener heller ikke, det handler om pligt. Hun sætter det
dog op ikke op i en forståelse inden for livsverdenen, men i stedet i en strategisk kontekst og
mener, at værdien af CSR handler om egennytten ved den brandingeffekt og issue
managementfunktion, det kan give en virksomhed. Jamen jeg synes ikke det handler om pligt. Jeg
synes det, eller jeg ved og tror, at det er afgørende for en virksomhed i fremtiden at have et
ordentligt omdømme i det samfund, som man er den del af. 169 Selvom hun ikke synes, der skal
165
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være pligt, kan det ikke rigtig vurderes ud fra svaret, hvilken verden hun orienterer sig ud fra, men
vi er igen tilbage ved issue management og brandingværdien af CSR.
• NGO
Morten Lynge, CSR-konsulent og repræsentant for NGO’er diskuterer den problemstilling, der
opstår, når virksomheder skal tage højde for, hvad de vil promovere sig selv. Der er altid nogle
emner, der er mindre sexede at profilere sig på end andre. Og der får man en skævvridning. Når
det er de offentlige, der skal redistribuere de midler, så skeler man ikke så meget til, hvor der er
nogle kunder, der bagefter vil købe ens produkt. 170 I forhold til den eksisterende lovgivning mener
Morten Lynge, at det er udtryk for et elendigt politisk kompromis, og til spørgsmålet om han
synes, at det er nødvendigt at lovgive på CSR-området svarer han først: Mmm, nej det synes jeg
ikke. 171 Men selv en CSR-konsulent kan lyde tvetydig om meningen og formålet med CSR, for kort
efter modsiger han sig selv: Men et eller andet sted, så synes i høj grad, at det er blevet blæst op.
Jeg synes at CSR er, altså alle de ting, som handler om det rummelige arbejdsmarked og skulle
opføre sig ordentligt og etisk forsvarligt og sådan noget. Altså, det burde jo ikke være frivilligt. 172
Ved nærmere læsning modsiger han ikke helt sig selv alligevel, for lovgivningen handler om
rapportering af CSR, og det Morten Lynge taler om til sidst, er perspektiver som tilhører normer og
moral, og derfor tilhører den ydre livsverdenen. Det mener han ikke burde være frivilligt, men han
har heller ikke udtalt, at han synes, det skal være lovpligtigt.
5.A.8 Metodeusikkerhed
Det kan ses, at interviewpersonerne enten orienterer sig ud fra primært det ene eller andet
verdensbillede, og at det stemmer godt overens med min tidligere placering af deres
stakeholderrelation til virksomheden. Det er hermed ikke sagt, at det er den verden, som
interviewpersonerne altid orienterer sig ud fra, men at de i forhold til deres stakeholderrelation
har et udgangspunkt for deres orientering. Det giver Geists stakeholdermodel en funktionel
betydning i forhold til en målrettet CSR-kommunikation. Der er dog en metodeusikkerhed, som
skal tages med i betragtning, da flere af stakeholderrepræsentanterne i livsverdenen arbejder i det
offentlige og udviste en politisk venstreorienteret holdning, som også kan have en afgørende
betydning for det verdensbillede, de personligt orienterer sig ud fra.
Et eksempel på dette er holdningerne for behovet af CSR. Ifølge Morten Lynge har der ikke været
brug for CSR før nu i det danske samfund, pga. af vores velfærdsopbygning, men Grunden til at
CSR er blevet nødvendig, er fordi der har været de velfærdsforringelser, der har været. 173 Det er
ifølge Jørn Astrup stadig statens pligt. Det betaler vi til som skatteborgere. Det kan man da ikke
pålægge forsikringstagere, som aldrig har taget stilling til det, nu skal vi sgu sørge for tryghed her
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til lands. 174 De to forskellige holdninger er tydelige afspejlinger af politisk tilhørsforhold på hver sin
side af midten, og er en faktor, som skal medregnes i analysen.

5.B Intention og issue management
I de følgende afsnit vil jeg uddybe, argumentere for og diskutere min anden konkluderende
pointe:
B. Stine Bosses intention med CSR-projektet er et gennemtænkt egennyttigt udbytte for
TrygVesta med en umiddelbar tilbøjelighed af beskytterinstinkt over for drengene. Hos
modtageren er TrygVestas og Stine Bosses intention med CSR-projektet af afgørende
betydning for troværdigheden. Forskellen ligger i, om modtageren opfatter den som
udelukkende at være for egennytte, for the better way eller en kombination af de to, hvor
begge parter får et udbytte, og hvordan intentionen stemmer overens med deres egen
overbevisning.
5.B.1 Islamofobi
Det iboende krisepotentiale ligger i den offentlige dårlige omtale, som vil give et blakket image, en
mistro til troværdigheden og tab af face til virksomhedens stakeholders. I sidste ende vil det gå ud
over virksomhedens omsætning og eksistens. Issue management forbygger og tager højde for
kritik fra stakeholders og den offentlige diskurs.
Heaths definition af issue management, eller det som Paine kalder risk management, er et forsøg
på at undgå risikofaktorer, som kan lede til offentlige skandaler, som jeg har været inde på
tidligere.
I interviewet med Sascha Popovic, SSP-konsulenten som var med på vandreturen, fik jeg indblik i
en række eksempler på issue management fra Stine Bosses side, som jeg sammen med relevant
teori og specialets første kapitler bygger min konkluderende betragtning på.
Det første er et eksempel på håndtering af informationer, der kommer ud til pressen. Men på et
tidspunkt så Stine Bosse, at Tiam var i Urban, og jeg var citeret. Og der ringende hun mig op, og
der sagde hun til mig. Det er utrolig vigtigt, at vi håndterer pressen professionelt. Jeg har sådan en
pressechef, som jeg betaler en rigtig høj løn, ham skal vi bruge, så næste gang I skal i pressen, så
skal det lige ind over pressechefen. 175 Det er et tydeligt at Stine Bosse ønsker at undgå ”forkerte”
udtalelser i pressen, som kan lede til offentlig skandale.
Et andet interessant eksempel er, at Stine Bosse og idémanden bag projektet erhvervsfilosoffen
Morten Paustian blev uenig om vægtningen af den religiøse-filosofiske dimension i projektet.
Lokaliteten på El Camino og afslutningen i kirken på pladsen Compostello, havde idémanden
Morten Paustian oprindeligt skabt ud fra en idé om, at det også var et møde mellem to religioner;
174
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islam og kristendommen. Men det er ikke at spore i artiklen eller den offentlige omtale af
projektet. SSP-konsulenten oplevede det som religionsforskrækkelse og var ærgerlig over, at den
religiøse dimension ikke også blev fortalt, da han oplevede det som en vigtig del af sit arbejde. Det
var sådan uhh nu skal vi passe på. Og der var sådan den der religionsforskrækkelse. Lad os komme
ud og vise omverdenen, altså der er jeg måske lidt naiv, for jeg tænker, kom nu mand vi skal da
også besøge en moske (…) det er cleanet, det er renset. Han fik også besked på, at alle de billeder
du har taget med et kors i baggrunden, det skal ikke med. Det blev respekteret. 176 At alle kors og
andre religiøse symboler blev censureret i den offentlige eksponering er en håndtering ud fra et
issue managementsynspunkt, da det siden Muhammedtegningerne har været et problemfyldt felt,
som ingen virksomheder har lyst til at involvere sig offentligt i. Det stemmer godt overens med
min tidligere vurdering af trygheds-budskabet om at få de unge kriminelle væk fra gaden, som er
blevet løftet op på et abstrakt niveau, der handler om menneskerettigheder for at undgå
stillingtagen til problemfyldte emner.
Betragtningen af Stine Bosse på turen blev både af drengene og SSP-konsulenten opfattet som
beskyttende over for drengene med en varetagelse af deres bedste interesser. Hvad kan man sige,
hun har sådan lidt moderinstinkt overfor os. 177 Men det iboende krisepotentiale har en afgørende
funktion i min analyse, da det vækker en usikkerhed om intentionen bag Stine Bosses handlinger.
Er det ud fra en umiddelbar tilbøjelighed til godhed, som Kant vil kalde det, eller er det
udelukkende issue management? Som afslutning på SSP-konsulentens beretning om
censureringen af de religiøse symboler siger han: Øh, så Stine Bosse, ja jeg har været sur på hende,
men omvendt så har jeg også haft tid til at reflektere over, at hun har gjort det for drengenes
bedste. 178
Jeg vil dog konkludere, at Stine Bosse handler ud fra et issue management-synspunkt med en
umiddelbar tilbøjelighed til beskytterinstinkt over for drengene, men måske i endnu højere grad et
gennemtænkt egennyttigt udbytte for TrygVesta. Selvom Stine Bosse både repræsenterer livs- og
systemverdenen på vandreturen, så handler hun ud fra, at der venter en systemverden hjemme i
Danmark hos TrygVesta, som kan give konsekvenser, hvis hun ikke forholder sig til issue
management.
5.B.2 Stakeholdernes oplevelse af intentionen
I empirien kan det konkluderes, at TrygVestas intention med CSR-projektet er af afgørende
betydning for troværdigheden og legitimiteten hos stakeholderrepræsentanterne. Forskellen
ligger i, om modtageren oplever intentionen som udelukkende at være for egennytte, for the
better way eller en kombination af de to, hvor begge parter får et udbytte, og hvordan intentionen
stemmer overens med deres egen overbevisning. I kapitel 2 har jeg tidligere konkluderet på
baggrund af Kants filosofiske betragtninger og definition af den gode vilje, at motivet bag CSR176
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projektet er en kombination af the better way og egennytte, men hvordan forholder
stakeholderne sig til dette?
• The better way
Den idealistiske the better way-intention, som er fremstillingen i avisartiklen Rejsen mod et bedre
liv bliver kun fundet troværdig hos de to stakeholders, som var involveret i projektet, SSPkonsulent Sascha Popovic og drengen, Zeshan Kahn. De er begge overbevidste om, at Stine Bosse
kun var med i dette projekt ud fra en intention om the better way. Sascha Popovic nævner kort
muligheden for, at TrygVesta også kan få noget andet ud af det end at hjælpe drengene, men han
uddyber ikke muligheden. SSP-konsulenten siger: … ellers havde hun (Stine Bosse red.) ikke givet at
bruge tid på, at se dem en gang hver anden måned og holde det ved lige, ellers havde hun ikke
gidet at ansætte mig. Hun har jo ansat mig fem timer om ugen i et halvt år, som efterværn. For jeg
skal ligesom være der for dem, når de ikke er i TrygVesta. Så er jeg deres sikkerhedsnet der, og
Annette Nørgaard, deres uddannelsesvejleder, hun er deres mentor, når de er i TrygVesta. Altså så
hænger det jo ikke sammen. Så hun gør det altså også af et stort hjerte. Og det har hun. 179
Sascha Popovic har oplevet og set og ikke kun læst om det engagement og den involvering, som
Stine Bosse ligger i CSR-projektet. Han har også på egen krop oplevet effekten og med egne øjne
set dokumentationen. Igennem sit arbejde er hans oplevelse af CSR-projektets relevans meget høj.
Sascha Popovic oplever samlet projektet som troværdigt i sammenligning med den idealistiske
fremstilling i avisartiklen i Berlingske Tidende. Jeg synes det var temmelig godt skrevet af Christian.
Det ramte meget godt plet. 180 Zeshan Kahn er af samme holdning: Faktisk, altså jeg synes den
ramte meget godt. 181
Med andre ord oplever både Sascha Popovic og Zeshan Kahn alle seks elementer, der skal til ifølge
Claes Asmussen til en troværdig CSR-kommuniktion. 182 Men både Sascha Popovic og Zeshan Kahn
er involverede stakeholders og bygger deres antagelser på egne personlige oplevelser, og ikke kun
ud fra en avisartikel. De få der var involveret i projektet har derfor en vigtig funktion, da både
Zeshan Kahn og Sascha Popovic efterfølgende er blevet gode image-ambassadører for TrygVesta.
• Egennytte
Overbevisningen om at intentionen udelukkende har været for egennytte findes hos
stakeholderne; aktionæren Jørn Astrup, kunden Vagn Jelsø og NGO-repræsentanten Morten
Lynge. De synes alle tre, at intentionen the better way i avisartiklen er utroværdig. De har
forskellige argumenter for hvorfor, men fælles for deres argumenter er, at de oplever CSRprojektet som et mediestunt. Vagn Jelsø: Jeg tænker, at det ikke har noget som helst med
virksomheders sociale ansvar at gøre. Det lyder mest for mig som et mediestunt. 183
179
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Jørn Astrup: Tja, men jeg kan ikke mene andet end at det er et PR fremstød, og jeg kan ikke mene
andet. Det som jeg bare ikke køber, det er at de iagttager deres stakeholders. Det køber jeg slet
ikke. Det var et PR stunt, formentlig vellykket. Når man kender hele baggrunden og hele setuppet,
så synes jeg måske det virker en smule hyklerisk. 184
Morten Lynge: Jeg synes jo egentlig hun er meget sej (Stine Bosse Red.)men jeg synes bare ikke…
nej jeg ved godt hvad jeg ikke synes. Jeg synes ikke det har en skid med CSR at gøre. 185
Jeg vil fremhæve igen, at ingen af de tre respondenter huskede CSR-projektet særlig tydeligt før
jeg tog kontakt til dem omkring projektet. Men de har alligevel alle en stærk holdning til
intentionen med projektet, som afgør, om de finder det legitimt og troværdigt. Det vil formentlig
være den samme holdning, som de vil give udtryk for, hvis de diskuterede det i venskabelige lag.
Så selvom de ikke huskede projektet tydeligt, har de stadig en holdning og er dermed ikke gode
image-ambassadører for TrygVesta.
• Kombination
Imellem de to poler the better way og egennytte befinder de resterende fem stakeholders sig. De
opfatter det som en kombination af de to intentioner, hvor begge parter får et udbytte.
Stakeholderne finder i forskellig grad opfattelsen, om det er legitimt og troværdigt afhængig af,
hvordan intentionen stemmer overens med deres egen overbevisning.
Politiker Manu Sareen udtrykker det således: Tværtimod, så synes jeg det, at det er på tide, at man
aktiverer de private i langt højere grad i Danmark, og så kan man så vende det om at sige. Skal
man gøre det, så er det jo fair nok, at de måske også altså, så skal de jo måske også have et eller
andet ud af det også. Men det er jo, der er jo nogle etiske grænser ik. 186 For Manu Sareen er det i
orden at begge parter vinder noget ved at udføre projektet. Han har ikke et behov for den
idealistiske fremstilling, som er til stede i avisartiklen, hvilket gør, at han ikke finder det troværdigt.
Han ville formentlig finde CSR-projektet langt mere troværdig og legitimt, hvis det var blevet
fremstillet mere ærligt omkring begge parters vinding.
Oplevelsen af en blandet intention af kombinationen mellem de to poler gælder også for
chefredaktør Lisbeth Knudsen og skoleleder Lise Egholm, men de finder modsat Manu Sareen
kombinationen troværdig. Lise Egholm udtrykker det således: Jeg synes det er en rigtig god ide.
Altså, selvfølgelig er der noget mediestunt i det, ik. Altså, det er selvfølgelig for at gøre
opmærksom på et eller andet, men samtidig synes jeg, det er flot, at sådan en kvinde ligesom
bruger tid på, og bruger kræfter på at gøre sådan en indsats. Det er jo fordi at hun tror på det, og
fordi hun vil noget med det. 187 Lisbeth Knudsen er inde omkring de samme intentioner: For at
chefen går ind og engagerer sig i det, så det er en blanding af dels et personligt fokus og dels et
samfundsnyttigt engagement og et stærkt brand. 188 Begge kvinder beundrer dog Stine Bosse for
184
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hendes personlige engagement, hvilket er med til at opveje for TrygVestas egennytte og skabe
legitimitet for projektet.
De sidste to repræsentanter, som også oplever en kombination er de interne stakeholders
medarbejderen Farukh Ahmed og tillidsrepræsentanten Birgit Larsen. De nævner begge
muligheden for, at intentionen også kan være til egennytte for TrygVesta, men deres
loyalitetsforhold til deres arbejdsplads og CSR-projektets betydning på arbejdspladsen gør, at de
synes det er legitimt. Birgit Larsen udtrykker det således, da jeg spørger ind til, hvad hun tror
TrygVesta får ud af projektet: Nej… jeg ved ikke om det bare er go reklame… at Tryg gør noget for
dem (drengene red.) jeg ved ikke rigtig hvorfor hun skulle gøre det. 189 I resten af interviewet
forsøger hun at overbevise mig om, at TrygVesta og Stine Bosse har de bedste intentioner: Det er
ikke bare sådan noget overfladisk noget. Hvis du er blevet lovet noget af Stine Bosse, så holder hun
det. Man kan altid regne med hende, ik. 190 Den samme loyalitet afspejles hos Farukh Ahmed over
for Stine Bosse, men han har også et lidt mere strategisk indblik: Jo selvfølgelig ved man godt, at
det også er for at fremme selskabets ry ude i omverdenen, og vi ved jo også godt. Altså det jeg
også lagde mærke til og bed mærke i, det var, at vi får jo hele tiden af vide, at vi ikke kun er et
forsikringsselskab. 191 De to interne stakeholders oplever fremstillingen i avisartiklen som
troværdig, fordi de begge oplever Stine Bosse personligt som en troværdig person på deres
arbejdsplads. De er dog også begge i en position, hvor de ikke anonymt skal udtale sig om den
arbejdsplads, hvor de er ansat og har et vist ansvar overfor og afhængighedsforhold til, hvilket kan
være en afgørende årsag til fremstillingen af loyalitetsforholdet.

5.C. Employer branding og virksomhedsidentitet
I de følgende afsnit vil jeg uddybe, argumentere for og diskutere min tredje konkluderende pointe:
C. CSR-projektet giver en uvurderlig employer branding-værdi for TrygVesta. Medarbejderne
er stolte og har gode erfaringer at fortælle om - både hos kunder og i deres omgangskreds,
hvilket gør dem til gode image-ambassadører for TrygVesta. Employer branding-værdien er
succesfuld, fordi der god overensstemmelse mellem de tre lag i Scheins kulturniveauer hos
TrygVesta og imellem profil og identitet i den klassiske branding trekantsmodel.
5.C.1 Stolte medarbejdere
Jeg har undersøgt employer branding-effekten hos de interne stakeholderrepræsentanter. Det er
medarbejderen Farukh Ahmed, tillidsrepræsentanten Birgit Larsen og til dels drengen Zeshan
Kahn. De er alle blevet spurgt, hvilken værdi det har for dem, at deres arbejdsplads foretager dette
CSR-projekt. De svarer alle positivt. Medarbejderen Farukh Ahmed beskriver det således: Stolt.
Altså, man bliver sgu lidt stolt, og tænker fuck mand det er et godt selskab. Og vi virkelig varetager
189
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vores kunders interesser. Også Tsunamien, det var fedt at vide, at Tryg var det første
forsikringsselskab, der var dernede for at hjælpe folk, selvom forsikringen som regel ikke dækkede
folk, vel. Så jo, man får da en vis fornemmelse for stolthed ved at sige, at man arbejder i TrygVesta,
så er man lidt stolt.192
Projektet giver en værdi hos TrygVesta, som er uvurderlig. Medarbejderne er stolte af at sige, hvor
de arbejder og har gode historier at fortælle ude hos kunder og i deres omgangskreds, og de er
dermed gode ambassadører for virksomheden.
Tillidsrepræsentanten Birgit Larsen var gennem hele interviewet loyal mod sin arbejdsplads og
fortalte flere gange, at TrygVesta ikke kun er et forsikringsselskab. Hun var tydeligt også stolt af de
initiativer, Tryg foretager, som hun igennem interviewet fortalte om: Altså, vi vil gerne være de
bedste og give noget mere, vi har jo en masse fordele i vores koncepter, hvor der er gratis
krisehjælp til hele husstanden, hvis der sker sygdom i familien, død eller man mister sit arbejde, så
kan man få hjælp, ik. 193 På spørgsmålet om hvad projektet med vandreturen betød for hende,
placerer hun det i et integrationsperspektiv og svarer politisk korrekt: Jamen jeg synes det er godt,
at man får alle ind…altså der gerne vil arbejde og gerne vil lære. 194 Da hun ikke rigtig svarer på mit
spørgsmål, om hvad det betyder for hende, spørger jeg videre med et ledende spørgsmål: Men er
det noget, du tænker over, hvis du bliver spurgt hvor du arbejder? 195 Til dette svarer Birgit Larsen
med hvilken værdi, det har givet hende: Ja det gør jeg, og jeg blander mig også nogle gange, når
folk siger at, det er også de fremmede…når der sker noget inde i byen, skyderi og alt det der, så
siger jeg, der er jo også mange der passer sit arbejde, og er ordentlige mennesker, ik. Der er jo
også ligeså mange danskere, der ikke gør tingene rigtigt. 196 Birgit Larsen er ikke blot en god
ambassadør for TrygVesta, hun er også en god ambassadør for det budskab, som Stine Bosse
forsøger at sprede igennem CSR-projektet. Med andre ord kan man sige, at det er blevet en del af
virksomhedens kultur og identitet at varetage integrationen og have et bredt humanistisk
menneskesyn.
Både Zeshan Kahn og Farukh Ahmed har begge følt sig godt taget imod af de andre medarbejdere
uden at føle sig diskrimineret pga. deres etniske oprindelse. Farukh Ahmed udtaler: Altså blandt
kollegaerne har der ikke været noget. Det er et meget ungt miljø, og der er mange unge
mennesker, der hvor jeg har været ansat, så selvfølgelig er der en tone, man får nok nogle
kommentarer på sin, altså at man har en anden hudfarve, eller sådan noget, eller har en anden
etnisk oprindelse. Så det kommer man ikke uden om. Det er jo ment som sjov, og de ved, når de
føler, de har trådt over grænsen, så kommer de og siger, at man lige må sige til, hvis det bliver for
meget. 197 Der er en virksomhedskultur, hvor der er plads til at lave jokes omkring etnicitet, men
hvor der også er grænser for, hvornår det ikke er sjovt længere. Zeshan Kahn fremhæver
192

Bilag 3:4
Bilag 7:6
194
Bilag 7:4
195
Bilag 7:4
196
Bilag 7:4
197
Bilag 3:1
193

70

Kandidatspeciale: CSR – Idealisme som strategi
Stine Louise Ahrendt Laursen

betydningen af at blive accepteret af Stine Bosse. Det gjorde, at han følte sig velkommen, allerede
inden han startede hos TrygVesta. Det betyder meget, altså det betyder, allerede inden jeg
kommer på arbejdspladsen, så har de skabt trygge rammer for mig, jo. 198 Zeshan Kahn har efter at
have deltaget i projektet fuld tillid til TrygVestas intentioner om at hjælpe andre, og føler han står i
taknemmelighedsgæld til dem: Altså Tryg betyder, Trygs betydning for mig i dag er, at de har givet
mig en mulighed, som andre ikke har givet, jo. Og det er jeg selvfølgelig taknemmelig for, ik. 199
Zeshan Kahn er dog i samme situation som de andre medarbejdere, da han nu er ansat hos
TrygVesta, og er derfor afhængig af et særligt loyalitetsforhold til dem, og kan derfor ikke udtale
sig negativt uden, at det vil gå ud over ham selv. Han ved godt, at alt hvad han udtaler sig
offentligt om, det inkluderer dette interview, skal godkendes af TrygVesta.
5.C.2 Virksomhedskultur og -identitet
Hvordan er virksomhedskulturen hos TrygVesta? Jeg har ikke foretaget studier af kulturen i
TrygVesta, som ville være grundlag for en analytisk beskrivelse af TrygVestas kultur og identitet,
men jeg nævner dem alligevel her, da virksomhedskultur og -identitet har betydning for employer
branding-effekten af CSR-projektet og virksomhedens image.
Jeg vil undersøge kulturen med udgangspunkt i antropolog Edgar Scheins opdeling af
virksomhedskultur i tre niveauer; artefakter, skueværdier og grundlæggende antagelser. 200
Kulturen er ifølge Schein over det hele og kan ses som et samspil mellem tredelingen. Artefakter
er bl.a. virksomhedens navn, logo, den fysiske indretning, påklædning, og måden man taler til
hinanden på. Skueværdierne er de nedskrevne værdier og lignende udtalelser, som virksomheden
proklamerer, at de er. Der er virksomhedens selvfremstilling igennem politiske korrekte svar,
påstande og idealer. Det nederste niveau, de grundlæggende antagelser, er ”doxa” altså
virkeligheden, og det er her den sande virksomhedsidentitet findes for at forstå den, skal man
være en del af virksomheden.201
På baggrund af de interne stakeholders svar, som jeg har behandlet i forrige afsnit, kan jeg med
udgangspunkt i empirien konkludere, at der er god overensstemmelse mellem de tre lag i Scheins
kulturmodel. De grundlæggende antagelser blandt de tre personer, og de antagelser de har mødt
hos TrygVestas øvrige medarbejdere stemmer overens med skueværdierne i bl.a.
mediedækningen og Stine Bosses udtalelser i avisartiklen. På artefaktniveauet ses det i tonen og
den måde repræsentanterne fortæller, at de taler til hinanden på. Overensstemmelsen i Scheins
kulturniveauer er med til at skabe et troværdigt image og pointerer endnu engang, at alt er
kommunikation. Det vil jeg illustrere ved hjælp af branding-trekanten.
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5.C.3 Branding-trekant
Kommunikationen fra TrygVestas identitet, altså medarbejdere og deres ambassadørfunktion, er
lige så vigtig som den kommunikation, TrygVesta præsenterer i deres profil. 202 I dette tilfælde er
profilen avisartiklen Rejsen mod et bedre liv, som TrygVesta har valgt at kommunikere bevidst. Det
vil jeg forklare ved hjælp af den klassiske branding-trekantsmodel.
Image ligger hos øjnene der ser og er en konstruktion hos modtageren. Alle modtagere er
forskellige, men for at skabe et godt image skal der være sammenhæng mellem virksomhedens
profil og identitet. Det kan illustreres således: 203

Figur 10: Sammenhæng mellem en virksomheds image, profil og identitet. Frit efter Mie
Femø Nielsen.204
Profilen er det billede, virksomheden ønsker at give af sig selv, og foregår oftest i gennem PR hos
marketing- og kommunikationsafdelingen. I venstre side, at den bevidste kommunikation foregår
fra virksomheden ud i offentligheden og den bevidste feedback tilbage til virksomheden. I højre
side er identiteten, der findes hos de interne stakeholders, som er virksomhedens kultur. Her
foregår den ubevidste kommunikation og feedback til medarbejderne.205 I trekanten har jeg indsat
pile for at illustrere, at kommunikationen går i alle retninger.
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På baggrund af de tre interne stakeholders interview, Farukh Ahmed, Birgit Larsen og Zeshan
Kahn, kan det konkluderes, at der er god sammenhæng mellem profil og identitet. De finder alle
tre intentionen med CSR-projektet, som det er fremstillet i artiklen for troværdigt og legitimt, og
deres personlige oplevelse af Stine Bosse stemmer overens med fremstillingen i artiklen. Jeg vil
dog endnu engang fremhæve, at de alle tre befinder sig i et afhængigt loyalitetsforhold til
TrygVesta, som belyst tidligere.
5.C.4 Eksempel på uoverensstemmelse mellem profil og identitet
Et eksempel på, at der ikke er overensstemmelse mellem profil og identitet ses i forhold til
TrygVestas indsats på klimaområdet.
Da jeg stiller spørgsmålet om TrygVestas indsats på klimaområdet, svarer Birgit Larsen anderledes
end tidligere, da hun her benytter betegnelserne vi og dem om ledelsen og hende selv og sine
kollegaer: Det går Tryg rigtig meget op i. For i øhm, var det sidste..jah det var da sidste år vi havde
tre timer, eller fire timer brugt vi på det, eller 6 timer på det, hvor vi sad og skulle opfinde, hvad
kan vi gøre for at spare på udslippet af øh CO2. Og der kom vi med alle mulige gode ideer og sådan
noget, og det bliver så taget op igen nu. Stine Bosse og Lars Bonde kommer med noget her en af
dagene, jeg har ikke lige haft tid til at læse det til bunds, om hvad man kan gøre for at begrænse
det.. og det går de rigtig meget op i. 206
Hun bruger også betegnelsen Tryg i stedet for vi, som er den betegnelse, hun før har brugt. I
gennem sproget kan det ses, at Birgit Larsen ikke føler sig som en del af den indsats, som
TrygVesta udfører på klimafronten, men at det er noget, ledelsen går meget op i. Det er et godt
eksempel på, at klimaindsatsen ikke er en del af identiteten. Hverken medarbejderen Farukh
Ahmed eller Zeshan Kahn ved noget særligt om, hvad TrygVesta udfører på klimaområdet.
Jeg vil her vende tilbage til Inger Jensen, som har en væsentlig pointe i, at værdibaseret ledelse
som er et af fokusområderne i nutidens Økonomisk succesrige, lovlige og ansvarliggjorte
virksomhed, ikke kan foregå som en hierarkisk ordstrøm fra toppen, der efterfølgende automatisk
vil blive implementeret som grundlæggende antagelser blandt medarbejderne.
Jeg kan ikke konkludere entydigt på eksemplet, da jeg ikke har nok grundlag i empirien, men det
kan betragtes som enten et indsatsområde, som ledelsen blot ikke har etableret i virksomheden
endnu, eller som et valg om, at det er et for abstrakt og teknisk emne, til at implementere som en
værdi i virksomheden, da der er færre muligheder for identificering og implementering i det
daglige arbejde. På samme måde som det er lettere at få integration på den offentlige dagsorden.
Hvis det sidste er tilfældet, vil der være en uoverensstemmelse mellem profil og identitet.
5.C.5 Involvering af medarbejdere
Der er ingen tvivl om, at påvirkningen af CSR-projektet har haft en stor intern værdi i TrygVesta.
Det er spændende som medarbejder at følge sin arbejdsplads i medierne, det skaber stolthed, og
det giver mere arbejdsindhold at fortælle om. Jeg spurgte Morten Lynge CSR-konsulent hos
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Ungdommens Røde Kors om et ekspertudsagn på, hvad han vurderede, at TrygVesta havde fået ud
af CSR-projektet. Han fremhæver netop employer branding-effekten af et projekt som dette: Det
er employer branding. Det handler om, at være en virksomhed, hvor man havde lyst til at arbejde,
og derfor blev det i langt højere grad HR-afdelingen vi snakkede med, når vi snakkede CSR end
markedsføringsafdelingen, og det er det i virkeligheden stadigvæk. Mange virksomheder gør det
allermest for at pleje, udvikle og fastholde deres medarbejdere, og det synes jeg er fint. 207
Morten Lynge argumenterer på samme måde som Lisbeth Knudsen ud fra den gængse strategiske
opfattelse, der hersker om CSR netop nu, at CSR er rigtig godt til employer branding. Det er en
mere legitim forklaring, da det også giver medarbejderne værdi, når de bliver involveret og
dermed kan det argumenteres og legitimeres, at det ikke udelukkende er til virksomhedens
egennyttige fordel.
Involveringen af medarbejderne i CSR-projektet, om det så er Stine Bosse, der taler på stormøder,
tekst på intranettet eller ansættelsen af tidligere kriminelle indvandredrenge, er alt sammen med
til at skabe situationer, som gør, at det bliver implementeret, som en del af
virksomhedsidentiteten. Lignende former for involvering er cooporate voluntering, hvor
medarbejderne arbejder gratis nogle timer for et godtgørende formål, hvilket giver
medarbejderne værdi i både deres arbejdsliv og personligt.
5.C.6 Ambassadørfunktionen vist i stakeholdermodel
De interne stakeholders er altså en vigtig ambassadørgruppe til at skabe et godt image af
TrygVesta. I dette projekt har TrygVesta ikke henvendt sig til sine primære stakeholders, men til en
række af sekundære stakeholders. Det strider imod Jannis og Dybdals råd om kun at kommunikere
til sine primære stakeholders, mens det kan svare til Inger Jensens råd om ikke at tænke
virksomheden i midten af stakeholdermodellen, og dermed ikke kun forholde sig til
tovejskommunikationen mellem virksomheden og stakeholdergruppen. De sekundære
stakeholders eller andre grupper, som TrygVesta evt. slet ikke vil betragte som stakeholders i den
klassiske stakeholdermodel kommunikerer med hinanden uden om TrygVesta, hvilket alt sammen
er med til at skabe deres image i offentligheden. Det sker bl.a. på blogs, forbrugersites og face to
face. Det svarer til netværkskampagnemetoder, hvor budskabet formidles via netværk uden om
virksomheden. Den funktion har virksomhedens ansatte, som en vigtig ambassadør for det gode
image.
I Kapitel 3 Stakeholder management pointerer jeg Inger Jensens kritik af den klassiske
stakeholdermodel med virksomheden placeret i midte. Jeg vil her komme nærmere ind på Inger
Jensens argumenter for, at virksomheden ikke er placeret i midten af sin stakeholdermodel set i
forhold til virksomhedens image.
Jeg har i alle stakeholdermodellerne placeret TrygVesta i midten af modellen med det argument,
at modellen skal være operationaliserbar for en virksomheds strategiske arbejde. I min egen
model, figur 8, hvor jeg har illustreret fire verdener, som lapper ind over hinanden, argumenterer
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jeg for, at de er gensidigt afhængigt af hinanden og ikke kan adskilles. På samme måde kan det
argumenteres, at stakeholdergrupperne er overlappende grupper, som har mere end en funktion i
forhold til virksomheden, og som er gensidig afhængig af hinanden. Set i lyset af den nye
offentlighed, vil virksomheden fejle, hvis den udelukkende orienterer sig ud fra et verdensbillede
med sig selv i midten og med en stereotyp opdeling af stakeholdergrupper. Inger Jensen beskriver
det således: Hvis den ikke er i stand til at identificere, at andre forestillinger om virksomheden
bliver gjort gældende af aktører i offentlighed, vil den overse aktører, som ikke er umiddelbare
interessenter, men som kommunikerer med hinanden uden om virksomheden. 208 Det argument
bakkes op af Morsing og Thyssen i Corporate Values and Responsibility: 209 The company is one
among many significant stakeholders. It is not a corporate spider web with the company positioned
as the spider at the centre of the network. 210
For at illustrere det komplicerede edderkoppespindsmønster stakeholderne imellem har jeg
videreudviklet modellen i figur 8, som endnu ikke illustrerer, at virksomheden ikke nødvendigvis
befinder sig i midten af modellen. Jeg forsøger at illustrere kommunikationsvejene ved
netværkskampagnemetoder og ambassadørfunktionens væsentlighed.
Inger Jensens tredje idealtypiske virksomhed, den økonomisk succesrige, lovlige og ansvarliggjorte
virksomhed er et resultat af kravene fra den nye offentlighed. Kravene går ud over, hvad der er
lovpligtigt. Den offentlige diskurs forventer, at virksomheder skaber legitimitet igennem deres
ansvarlighed over for samfundet: En netværksdannelse af diskurser er dukket op med synspunkter
på, hvad det vil sige at være en legitim og ansvarlig organisation. 211 Den nye offentlighed skaber
også de netværksagtige diskursive processer, der foregår indbyrdes blandt de forskellige
stakeholdergrupper.
Jeg kunne placere pile på kryds og tværs i modellen, men i stedet anskues modellen som
tredimensionel og i bevægelse, da en todimensionel model ikke kan favne det, jeg gerne vil
illustrere.
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Figur 11: Stillbillede af tredimensionel stakeholdermodel
Jeg har placeret de fire verdener inden for to store bobler af en offentligheds- og privatsfære, som
svaret til system- og livsverdenen. De kan bevæge sig ud og ind i mellem hinanden alt efter,
hvornår der kan skelnes mellem de to sfærer. De fire verdner kan på samme måde bevæge sig ind
og ud mellem hinanden inden i offentligheds- og privatsfæren. Inden for de fire verdener bevæger
stakeholdergrupperne sig rundt i mellem hinanden i konstant bevægelse. Jeg har ændret
TrygVesta til også at være en stakeholdergruppe, som bevæger sig rundt på lige fod med de andre
grupper. Relationerne kan være stærke eller svage og på den måde være tæt på eller langt fra
hinanden. Modellen, som jeg beskriver den kan ikke ses som et todimensionelt statisk billede, da
det foregår i konstant bevægelse, så det kræver en grundig forklaring som her eller en god
tredimensionel visualisering. Min pointe er, at alt er kommunikation, og at image skabes i gennem
relationer til TrygVesta, men også uden om TrygVesta imellem stakeholderne.

5.D Holdnings- og adfærdsændringer
I de følgende afsnit vil jeg uddybe, argumentere for og diskutere min fjerde konkluderende pointe:
D. Holdnings- og adfærdsændringer hos interviewpersonerne er sket på tværs af
stakeholdergruppernes relationer som intern, ekstern, involveret eller ej, køn, alder og
uddannelse. Den stærke reaktion, som har forårsaget en ændring i holdning eller adfærd er
foregået hos repræsentanter, hvor budskabet i CSR-projektet har haft stor betydning for
deres personlige menneskesyn.
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5.D.1 På tværs af relationer
Et godt image skabes igennem en lang række af gennemgribende påvirkninger, der alle skal spille
sammen, som bl.a. illustreret i figur 10 for at skabe et troværdigt image. Et godt image skal i sidste
ende sørge for at sælge virksomhedens produkter. Det kræver en adfærdsændring hos en ny
kunde. Jeg har undersøgt, om stakeholderrepræsentanterne har ændret holdning eller adfærd til
TrygVesta, efter de har hørt om eller været med i CSR-projektet.
Ved at udføre og lave presse på CSR-projektet har TrygVesta formået at ændre holdning hos seks
repræsentanter og ud af de seks har tre repræsentanter også ændret adfærd. Holdningsændringer
uden adfærdsændring er sket hos interne stakeholders Farukh Ahmed og Birgit Larsen og hos
ekstern repræsentant Lisbeth Knudsen. Adfærdsændringerne er sket hos Lise Engholm, som er
ekstern stakeholder og ikke involveret i projektet, hos SSP-konsulent Sascha Popovic, som også er
ekstern stakeholder, men involveret i projektet og hos Zeshan Kahn, som er intern stakeholder og
var involveret i projektet.
Adfærdsændringerne spreder sig udover involvering og intern eller ekstern relation også over køn,
alder og uddannelse. Da de personer som projektet havde den største effekt på, ikke kan
kategoriseres til entydigt at tilhøre den sammen relation til TrygVesta, kan konklusionen derfor
ikke trækkes på tværs af grupperelationer. Jeg vil i stedet argumentere for, at
adfærdsændringerne er sket hos en gruppe, som har det til fælles, at budskabet har betydet så
meget for deres egen menneskelige overbevisning, at de har reageret stærkt nok på projektet til,
at det har ført til en adfærdsændring i forhold til TrygVesta.
• Holdningsændring
Medarbejderen og tillidsrepræsentanten er interne stakeholders, og er to af de stakeholders, som
kun har ændret holdning og ikke adfærd. De ligger begge CSR-projektet ned i kassen med ”andre
gode ting jeg er stolt af ved min arbejdsplads” og fortsætter den positive adfærd de begge giver
udtryk for, at de har i forvejen. Farukh Ahmed udtaler: Og det er også det, de prøver at fortælle os,
at vi skal sige, når vi er ude hos kunderne, at vi, altså forsikringsprodukter ligner jo meget
hinanden, og vi prøver virkelig at skille os ud på netop sådan noget, at vi varetager integrationen.
Vi har alle mulige ting ude. Fx på Roskilde festival er vi ude og give vand til alle dem der tørster, der
er gratis vand og sådan nogle ting, ik. 212 Birgit Larsen giver igennem interviewet beskrivelser af,
hvad TrygVesta gør af andre gode ting, fx: … Og sådan hele tiden prøver på at være bedre end de
andre, gratis vejhjælp og sådan noget. Tegner forsikringer der er unikke, som de andre ikke har
fundet på endnu, så jo. 213 De ændrer ikke adfærd i hverken positiv eller negativ retning, da
projektets påvirkning stemmer overens med den adfærd de har i forvejen.
Pressens repræsentant Lisbeth Knudsen hæver sig generelt over det personlige niveau i
interviewet, og forholder sig til mig som en belærende respondent. Der er derfor på et svagt
grundlag, at det kan verificeres, at hun har ændret holdning. Men hun fremhæver at avisartiklens
212
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positive fremstilling af Stine Bosse smitter af på den virksomhed, som hun står i spidsen for, og at
hun selv ser anerkendende på Stine Bosses indsats: Ja, jeg tror mere for mig, når jeg læser
historien, øhm, giver specielt topchefen et positivt image. Det smitter selvfølgelig af på den
virksomhed, som hun er i spidsen for. Men jeg tror hvis man sidder i en lignende stilling, så kigger
man noget anerkendelse på, at hun gennemfører det her projekt. Bruger den tid på det, og er i
stand til at prioritere det.214 Hvilket jeg mener, er grundlag nok til, at jeg bygger min antagelse om,
at hun har ændret holdning til TrygVesta efter at have læst om CSR-projektet.
• Adfærdsændring
Zeshan Kahn og Sascha Popovic, som begge har været direkte involveret i projektet ændrede både
adfærd og holdning.
SSP-konsulenten Sascha Popovic var selv med på turen og fortæller om, at samarbejdet har
ændret hans syn på TrygVesta: Ja, det vil jeg sige. Altså jeg have jo nok lidt en stereotypt opfattelse
af hvad forsikringsverden var, og der må jeg sige, der er der nogle fordomme hos mig, der er blevet
lidt nedbrudt, så det synes jeg til det bedre. 215 Men det er ikke kun en holdningsændring, det er
også sket en adfærdsændring. SSP-konsulenten er begyndt at følge TrygVesta på Børsen, for at se
om de klarer sig godt, hvilket kan betragtes som en ændring i adfærden: Altså, jeg har aldrig
nogen sinde interesseret mig for de der børstal, men efter jeg har været med på den her tur her, så
hver gang jeg så tv2news, så er det sådan en det kører rundt forneden Top Danmark, TrygVesta,
Mærsk to procent op eller to procent ned. Det er jeg begyndt at holde øje med, jeg ved ikke
hvorfor, men der tænker jeg, ja nu går det op for TrygVesta. Fedt nok, for de fortjener de.216 Han
synes de fortjener det, fordi TrygVestas indsats i projektet, har betydet noget i forhold til hans
arbejde. Det var som om jeg var i trance, da jeg kom hjem. I tre-fire dage var jeg ikke mig selv. Jeg
var sådan meget eftertænksom, der var ingen der kunne kende mig. Det var bare en stor oplevelse,
så personligt var det en stor oplevelse. 217
Den anden person, som har ændret adfærd i forhold til TrygVesta er Zeshan Kahn. Han er blevet
hjulpet og har haft en personlig succesoplevelse og har derfor en klar ændret holdning til
virksomheden, hvilket fik ham til at ændre adfærd, da han startede sit nye arbejde. Han stoler på
dem, fordi de stoler på ham: 218 Altså når jeg tænker på Tryg, så tænker jeg på nogen der har, er
fremme i skoene og giver folk en ny chance, som så mange andre desværre ikke gør endnu. Det
synes jeg ikke jeg har hørt så meget om. Og det gør jo at det, at jeg har et anderledes forhold til
Tryg som arbejdsgiver end nogen andre medarbejdere har. 219
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Den sidste som ændrede både holdning og adfærd er Lise Egholm, som er ekstern og ikke har
været involveret i projektet. Hun er i gang med at fortælle om, hvordan hun tror, et projekt om at
få indvandrere ind på arbejdsmarkedet kan skabe en større tolerance blandt etniske danskere, da
hun selv svarer på mit efterfølgende spørgsmål. … og det foregår jo netop på arbejdspladserne, så
på den måde synes jeg TrygVesta har... altså jeg overvejede at flytte mine forsikringer, da jeg hørte
historien.
S: Det er faktisk mit næste spørgsmål. Har dit syn på TrygVesta ændret sig?
L: Ja, det ved gud det har, for det har pludselig fået et andet ansigt, ik. Altså i stedet for nå, men de
der, de er jo altid kun ude på at tjene penge, og det er de jo. Det er jo business, selvfølgelig er det
det. Men pludselig får det via Stine Bosses sjove indsats her, får det faktisk et ansigt, som i hvert
fald betyder noget for mig, og for rigtig mange andre er jeg sikker på. 220
Projektet matcher Lise Egholms personlige og arbejdsmæssige værdier i en sådan grad, at hun
fatter så meget sympati for projektet og Stine Bosse, at hun overvejer at flytte sine forsikringer til
TrygVesta. Lise Egholm er et eksempel på en stakeholder, som ikke har nogen interesse i
forsikringsvirksomheden TrygVesta, men fordi at deres værdier stemmer overens med hendes
egne, er hun dermed åben for en holdnings- og adfærdsændring i forhold til dem.
• Ingen ændring
De resterende fire stakeholderrepræsentanter havde ikke ændret i deres opfattelse af TrygVesta
efter at have hørt om projektet. Morten Lynge, Jørn Astrup, Vagn Jelsø og Manu Sareen. De fleste
begrunder det med, at projektet er for gennemskueligt og mest af alt minder om et mediestunt. Fx
udtaler Morten Lynge De har jo så også Trygfonden, som mange folk stadig sammenkæder, selvom
det er to forskellige ting. Det tror jeg også de er ganske godt tilfreds med. Men det er ikke noget
der rykker mig positivt i forhold til TrygVesta. Det er alt for gennemskueligt. 221 Tre af
stakeholderrepræsentanterne, som ikke har ændret holdning eller adfærd er de samme tre
repræsentanter, som oplevede intentionen med projektet for udelukkende at være egennyttigt og
dermed utroværdigt. Den sidste Manu Sareen, vidste ikke meget om projektet før interviewet og
ændrer derfor ikke holdning. Men han forsøgte tydeligt at være en samarbejdsvillig interviewer,
og give sin holdning til kende: S: Hvordan oplever du fremstillingen af Stine Bosse, hvis du har
bemærket hende i medierne? M: Det har jeg ikke rigtig, ehj jeg synes det tangerer lidt til
populisme, ik. 222 Jeg vurderer, at overensstemmelserne i analysens afsnit underbygger
konklusionernes gyldighed, hvilket jeg senere vil uddybe.
Både Zeshan og Sascha var med på turen, og har derfor ikke en objektiv vinkel på projektet, hvilket
skal tages med i denne konklusion. Zeshan Kahn er en af hovedpersonerne, som bliver hjulpet, og
er derfor forudset en ændring, hvis altså projektet lykkes. Sascha Popovic arbejder med
problemstillinger omkring drenge som Zeshan Kahn til dagligt og er derfor personligt involveret i
220
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formålet med turen ifølge the better way. Jeg synes dog, at det er vigtigt at pointere deres
funktion som imageambassadører for TrygVesta, hvor de repræsenterer både en ekstern og intern
stakeholder, som giver det samme billede af TrygVesta. At dette CSR-projekt har skabt tre ud af ti
adfærdsændringer må betragtes som en succes for TrygVesta.
Spredningen mellem gruppetilhørssted modviser endnu engang Jannis og Dybdals råd om, kun at
kommunikere til de primære stakeholders, da det i dette tilfælde er det private menneskesyn, som
har skabt en adfærdsændring, og den personlige overbevisning ikke kan kategoriseres i bestemte
stakeholdergrupper.

5.E Troværdighed
I de følgende afsnit vil jeg uddybe, argumentere for og diskutere min femte og sidste
konkluderende pointe:
E. For at Stine Bosse og CSR-projektet fremstår troværdigt hos respondenterne, skal
stakeholderrelationerne være interne, involverede eller der skal være en oplagt
identifikationsmulighed. Hvis der ikke er en grad af tilhørsforhold, involvering,
identifikationsmulighed eller en fælles stærk motiveret holdning, fremstår CSR-projektet
som utroværdigt, og findes der ikke en af ovenstående relationer, vil CSR-projektet ikke
ændre på det justerede ethos og imageoplevelsen.
5.E.1 Ethos-dyder
Seks ud af ti repræsentanter finder Stine Bosse og CSR-projektet troværdigt. Det er de samme
seks, som enten ændrede holdning eller tilmed adfærd. To af de seks er enten interne, Farukh
Ahmed og Birgit Larsen, to er involverede stakeholders, Zeshan Kahn og Sascha Popovic, og de to
sidste, Lise Egholm og Lisbeth Knudsen, oplevede en oplagt identifikationsmulighed med Stine
Bosse. De resterende fire repræsentanter, Jørn Astrup, Vagn Jelsø, Morten Lynge og Manu Sareen,
fandt CSR-projektet utroværdigt. Det er de samme fire, som heller ikke ændrede holdning eller
adfærd.
Stine Bosse er en så inkorporeret del af CSR-projektet, at interviewpersonerne ikke skelner mellem
dem, og de bliver derfor behandlet her samlet.
Som jeg tidligere har nævnt i afsnit 5.C.3 skal alle tre sider i branding-trekanten være identiske for
at skabe en stabil troværdighed. I den bedste af alle verdner afspejler identiteten også
imageønsket og ethos-opfattelsen hos modtager. 223 224 Ifølge Lund og Pedersen skabes
overbevisning hos modtageren igennem retorikkens tre appelformer. Mennesket overbevises ikke
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ved fornuft eller følelser alene, men ved en kombination af fornuft, personlig troværdighed og
følelser.
Ifølge Lund og Petersen kræver det overholdelse af tre ethos-dyder at fremstå troværdig.
Tredelingen af troværdighedsbegrebet består af kompetence-dyder, karakter-dyder og
tilstædeværelses-dyder. 225
De tre dyder indeholder elementer, som alle kan sidestilles med Claes Asmussens seks elementer
til en vellykket CSR-kommunikation: Relevans, troværdighed, engagement, effekt, involvering og
dokumentation, 226 som jeg allerede har konstateret, at Stine Bosse og projektet lever op til ud fra
et objektivt syn på medieomtalen. Men alligevel fremstår CSR-projektet som utroværdigt hos fire
af stakeholderne.
I empirien har jeg undersøgt, hvordan stakeholderrepræsentanterne opfatter Stine Bosses
troværdighed i forhold til de tre dyder. Hos de seks respondenter, som finder Stine Bosse og CSRprojektet troværdigt, kan jeg konkludere, at Stine Bosse besidder alle tre ethos-dyder, og at de
kommer til udtryk med forskellig vægtning alt efter relation.
• Tilstedeværelses-dyden
Der ses en klar tendens til at, de involverede i projektet oplever Stine Bosse og intentionen med
projektet langt mere troværdigt end de ikke involverede. Sascha Popovic, som var med på turen
argumenterer således: … og det er jo en fed måde at brande sig på det her. Skabe sig en stor social
profil, men omvendt har jeg altså også set, at der er noget mere end det. Det er altså ikke bare cool
cash og business. Ellers have hun altså ikke gidet at bruge tid på, at komme hjem til dem privat,
ellers havde hun ikke gidet at bruge tid på at gå med mig til en fredagsbøn, ellers havde hun ikke
givet at bruge tid på, at se dem en gang hver anden måned og holde det ved lige, ellers havde hun
ikke gidet at ansætte mig. 227 Sascha Popovic argumentation er også et eksempel på, hvordan Stine
Bosse trækker situationen ud af systemverdenen ved at besøge en moske, opleve drengenes
kultur, tage til middag hos drengene og involvere sig i deres liv. Det skaber både legitimitet og
involveringen viser tilstædeværelses-dyden, som handler om engagement, ægthed og nærvær, 228
og det skaber dermed troværdighed hos de involverede deltagere i CSR-projektet.
• Karakter-dyden
Zeshan Kahn, som også er en af de involverede i projektet blev i første omgang overrasket over
Stine Bosse, da han pga. hendes position som koncernchef, ikke havde forventet at hun levede op
til Karakter-dyden, som bl.a. kræver åbenhed, ærlighed og medmenneskelighed: 229 Ja, både
personligt og så... når jeg tænker Stine Bosse, ik, sådan læser om hende og, så tænker du at der er
en koncernchef der tjener det hvide ud af øjnene, ik. Hun tjener jo rigtig mange penge, så tænker
225
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man okay, så sad vi drenge og snakkede om, at hun nok kom vandrende i et par Gucci stiletter eller
sådan et eller andet, ik. 230 Det er også et eksempel på, hvordan Stine Bosse møder drengene uden
for den systemverden, som de associerer hende med. Hun viser dem tillid ved at sætte sit face på
spil for deres skyld og som Luhmann skriver: At vise tillid er i meget høj grad også en
selvfremstilling. Og det er svært at skuffe vist tillid. 231
• Kompetence-dyden
Der ses også en klar tendens til, at de interne stakeholderrepræsentanter oplever Stine Bosse og
projektet mere troværdigt end de eksterne stakeholders. Medarbejder Farukh Ahmeds beskrivelse
af Stine Bosse ved frokostbordet, som beskrevet nedenfor og i medierne er et godt eksempel på,
at de to hjørner profil og identitet i branding-trekanten er ens i deres udtryk: Jamen hun har lidt to
sider af sig selv, synes jeg. Ude i medierne, så føler vi i hvert fald som ansat i Tryg, at det hun siger,
det er sgu rigtigt. Altså sådan lidt, altså hun har sgu styr på, hun har rimelig meget magt, og hun
når hun siger noget i medierne, så er hun sgu en forretningskvinde, kan man sige, og hun har styr
på forretningen og siger ikke for meget. Men fx når vi sidder og spiser frokost, så sidder hun nede i
kantinen og spiser frokost med alle, altså så sidder hun jo og snakker og spørger til dagligdagen,
og så er hun bare lidt kollegaagtig, et eller andet... Jeg synes, det er den samme som man spiser
frokost med. Så fordi man har haft nærværet med hende, så når hun går i medierne, så føler man
sgu lidt, at når Stine siger noget, så er det sgu rigtigt. 232
I dette eksempel er det, udover overensstemmelsen mellem identitet og profil, også et eksempel
på effekten af kompetence-dyden, som skaber troværdigheden. Stine Bosse signalerer, at hun er
konsekvent, sikker og klar i sine udtalelser.233
5.E.2 Identifikationsfaktor
Den sidste tendens som er tydelig i forhold til troværdighed, er identifikationsfaktoren. Både
Lisbeth Knudsen og Lise Egholm oplever Stine Bosse som troværdig. De er hverken interne eller
involverede stakeholders, men de er begge kvinder og identificerer sig af forskellige årsager med
Stine Bosse. Lise Egholm gør det ud fra et synspunkt om, at de har den samme humanistiske
tilgang til verden: Ja, absolut. Altså, jeg er meget begejstret for Stine Bosse. Altså, det er jeg, hun
var her i kød og blod her på skolen inde på læreværelset. Der har vi den her søndagscafe, og der
var hun her, og hun er jo et dejligt begejstret menneske. Hun er meget troværdig for mig. Jo
bestemt, det er hun. 234 Lise Egholm har mødt hende personligt og oplever hende som en troværdig
person.
Lisbeth Knudsen identificerer sig udelukkende fra en arbejdsmæssig position som kvindelig
topchef, og beundrer hende for, at hun træder ud af systemverdenen og viser offentligheden sin
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livsverden: Ja, jeg tror mere for mig, når jeg læser historien, øhm giver specielt topchefen et
positivt image. Det smitter selvfølgelig af på den virksomhed, som hun er i spidsen for. Men jeg tror
hvis man sidder i en lignende stilling, så kigger man noget anerkendelse på, at hun gennemfører
det her projekt. Bruger den tid på det, og er i stand til at prioritere det. 235
Kvinderne identificerer sig af forskellige årsager, men begge ud fra Stine Bosses selvfremstilling
igennem medierne. Det kan trækkes tilbage til min beskrivelse af brugen af den retoriske
appelform ethos, som er karakteristisk for PR. Den giver modtageren en selvstændighed til at
danne sin egen mening og dermed give plads til forskellige identifikationsmuligheder.
5.E.3 Forventnings-ethos
CSR-projektet er et eksempel på, at seks ud af ti stakeholderrepræsentanter har justeret deres
forventnings-ethos positivt i forhold til TrygVesta, idet de har ændret holdning til TrygVesta, men
hvad med de sidste fire?
Stakeholderrepræsentant Jørn Astrup er et godt eksempel på, når troværdigheden er brudt, og
der er dermed dannet grundlag for et lavt forventnings-ethos. Selvom han gerne vil tro på
intentionen The better way, gør hans brudte tillid, at han rent logisk er urimelig i sin opfattelse af
CSR-projektet: Man udstiller sig selv som en mæcen. Look how good I am. Og jeg ser det lidt i
forlængelse af, når Stine Bosse på firmaets vegne tager en tur til Pyrenæerne. Jeg ser det på
samme måde, at man ønsker at udstille sin godhed og også for, jeg ved ikke om det er bevidst,
men den godhed man udstiller i Tryg og Tryhedsgruppen i øvrigt, den tjener jo i høj grad til at
bortlede opmærksomheden fra, at man har stjålet medlemmernes selskab. Så lige så snart det er
Tryhedsgruppen og TrygVesta, så er jeg skeptisk over for hvad de går og laver. 236 Jørn Astrup er
formand for Trygsagen og står i spidsen for et sagsanlæg mod TrygVesta. Han er, som han også
selv siger, en kritisk og skeptisk stakeholderrepræsentant.
Jørn Astrup har dermed et skeptisk forventnings-ethos til alt hvad TrygVesta og Stine Bosse
foretager sig. Set ud fra et issue management synspunkt, har TrygVesta allerede en tabt sag i
forhold til Jørn Astrup. I stedet er kriseberedskabet mod ambassadøreffekten Jørn Astrup er i
besiddelse af formentlig gået i gang for længst, fx med et CSR-projekt som dette.
Begrebet forventnings-ethos stammer fra retorikforskeren McCroskey, som beskriver ethos som
værende i konstant forandring. 237 Hver gang modtageren konfronteres med virksomheden, får
han en ny påvirkning, som kan ændre ethos-opfattelsen. Lund og Petersen illustrerer det således:
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Figur 11: Ethos i konstant forandring. Frit efter Lund og Petersen 238
Stakeholderne har først én imageopfattelse af TrygVesta, men den justeres i forbindelse med en
ny påvirkning, fx CSR-projektet, som så efterlader modtageren med en ny justeret opfattelse, som
danner grundlag for forventningerne til næste gang de konfronteres med TrygVesta eller Stine
Bosse. Seks ud af ti stakeholderrepræsentanter har fået justeret deres forventnings-ethos til
TrygVesta i en positiv retning og dermed ændret deres imageopfattelse.
McCroskey argumenterer, at modtagerne hurtigere glemmer en eventuel skandale, hvis der inden
skandalen har været et højt forventnings-ethos. 239 Med andre ord er det altså godt for
virksomheden at opbygge så mange gode imagepåvirkninger som muligt set i et issue
management-perspektiv. For som Luhmann pointerer: Og når først mistilliden er vakt, så skal der
efterhånden kun meget lidt, rent logisk set urimelig lidt, til at vælte det hele og ødelægge
tillidsforholdet og gensidigheden eftertrykkeligt. 240 Hvilket Jørn Astrup er et godt eksempel på. Hos
de seks stakeholders, som finder CSR-projektet troværdig derimod, har TrygVesta opbygget en
forventnings-ethos, som vil gøre det nemmere for TrygVesta at arbejde sig ud af en eventuel
offentlig skandale. Jeg har tidligere i min analyse konkluderet, hvis en virksomhed har været udsat
for offentlig kritik, så har det en betydning for forbrugernes adfærd. Spørgsmålet er, om
McCroskey har ret, og at stakeholderne hurtigere glemmer skandalen og justerer deres
forventnings-ethos tilbage.
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5.E.4 Ikke troværdigt
Påvirkningen af CSR-projektet er også afhængig af det forventnings-ethos, som modtageren har på
forhånd. De resterende tre repræsentanter, som ikke fandt CSR-projektet troværdigt, udover Jørn
Astrup, er Vagn Jelsø, Morten Lynge og Manu Sareen. De havde ikke noget særligt forventningsethos til TrygVesta inden de første gang hørte om CSR-projektet. Der var heller ikke nogen af dem,
som havde indgående kendskab til projektet, før jeg introducerede dem for det. Og da ingen af
dem er interne eller involveret i sagen og ikke oplever nogen identifikationsmulighed forholder de
sig til CSR-projektet med en strategisk objektivitet.
Vagn Jelsø udtrykker sig således: Jamen altså phh, det synes jeg er svært at svare på, det kommer
lidt an på hvordan man anskuer det her projekt i det hele taget, fordi de spiller jo, altså betragtet
som mediestunt, som jeg siger, så spiller det jo på alle de rigtige tangenter. Og der er det jo svært
ikke at sige, at det ser da enormt sympatisk ud, at mmm, der kommer så selvfølgelig, at det er et
personligt projekt. Det er sådan set også derfor, jeg betragter det som et mediestunt. 241
Morten Lynge lægger også en distance til CSR-projektet og sammenligner det med reality shows:
Jeg synes det gav måske mere til hende end de fire drenge. Det var næsten tv-værtagtig, ik. Jeg
synes ik der var noget særligt over det. Jeg synes mere der var lidt gimmickagtig. Det mindede en
lille smule om dengang kendte danskere skulle udvælge hvilke projekter, der skulle have
udviklingsstøtte. Også en hul i hovedet ide, synes jeg. 242
Manu Sareen ved stort set ikke noget om projektet inden interviewet. Han forholder sig også på et
overordnet niveau, hvor han samarbejder med mig for at fremstille sig selv som en god
interviewrepræsentant: S: Når du hører om det her projekt, kan du så se en kobling til, hvad det
har med forsikringer at gøre? M: Nej, nej, nej det kan jeg sgu ik, ik andet end at det er go reklame,
ik. Altså alle firmaer har brug for den der, hvad hedder det, altså det sociale regnskab, ik. Og det
ved at gøre hvad som helst, bare for at fremstå, som grøn og social og alt muligt andet, ik.
TrygVestas og Stine Bosses forsøg på, at dække deres strategi ind i idealisme har ikke nogen
betydning for troværdigheden, hvis det ses i forhold til, at de tre repræsentanter er placeret tre
forskellige steder i Habermas’ opdeling i magt, penge og normer og moral. Oplevelsen af
fremstillingen som utroværdig kan derfor ikke begrundes i deres i orientering i livs- og
systemverdenen, som jeg vurderede tidligere i kapitel 3.
Jeg vil fremhæve at alle fire, hvis jeg også medtager Jørn Astrup, er veluddannede og dermed har
større forudsætning for, at kunne betragte CSR-projektet med en strategisk indsigt, hvilket er det
de alle gør i mangel på indsigt i CSR-projektet. De er alle enige om, at det som koncept er et fint
projekt, men at det fremstår gennemskueligt som et mediestunt bl.a. på grund af fremstillingen
med intentionen the better way og dermed utroværdigt for dem i deres svage relation til
TrygVesta. De fire respondenter huskede før interviewet ikke meget om selve CSR-projektet, men
de har alle alligevel en stærk holdning. Ud over at jeg har udvalgt dem med henblik på, at de skulle
være holdningsstærke personer, så er det formentlig også et godt eksempel på, at de samarbejder
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i interviewprocessen, så de fremstår som en god respondent.
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Metodekritik - retrospektivt
Undervejs i analysen har jeg forholdt mig til de refleksioner og overvejelser, som jeg gjorde
omkring metoden kvalitative interviews inden interviewfasen begyndte. Jeg har ligeledes løbende
kommenteret på de åbenlyse faldgruber, der har været omkring forforståelse, politiske korrekte
svar, politisk tilhørssted, samarbejdsvillig og uddannelsesniveau hos interviewpersonerne
efterhånden, som jeg har stødt ind i dem. Men jeg vil her kort pointere de andre væsentlige
kritikpunkter, jeg har erfaret ved både udførelsen af de kvalitative interviews og den efterfølgende
bearbejdning af empirien i analysen.

6.1 Udvælgelse af interviewrepræsentanter
Jeg havde bl.a. udvalgt de ti stakeholderrepræsentanter ud fra et kriterium om, at de skulle have
en holdning til projektet. De havde alle en holdning til CSR, men der var stor forskel på deres viden
om det specifikke CSR-projekt. Politiker Manu Sareen, aktionær Jørn Astrup, kunde Vagn Jelsø og
lokalsamfund Lise Egholm kunne kun i forskellige svaghedsgrader huske CSR-projektet, og skulle
have en mere eller mindre omfattende introduktion inden interviewet. Fx kunne Vagn Jelsø slet
ikke huske projektet og havde umiddelbart ingen holdning til Stine Bosse. Efter interviewet med
Vagn Jelsø overvejede jeg at finde en anden repræsentant, men valgte alligevel at bruge
interviewet, da det fortæller noget om påvirkningen hos eksterne og ikke involverede
stakeholders. Manu Sareen kunne kun svagt huske projektet og havde ikke nogen egentlig
holdning til hverken CSR eller TrygVesta, men forsøgte igennem interviewet at være en god og
samarbejdsvillig respondent, som gav de svar, han mente, jeg ønskede og dermed bevare sin
selvfremstilling.
Udover om interviewpersonerne havde en forudgående viden om projektet, var der også stor
forskel i, hvordan de betragtede sig selv som hjælpere i forhold til mig, altså som den belærende
eller som den almene informant. Der var en tendens til at bl.a. Vagn Jelsø, Lisbeth Knudsen og Jørn
Astrup så sig selv som belærende i forhold til mig, hvor i mod Sascha Popovic, Lise Egholm og
Zeshan Kahn var meget hjælpsomme på en ikke belærende måde. Interviewpersonens position
som informant var ikke noget jeg eksplicit havde skrevet i invitationen, hvilket kunne have været
en måde at omgå den uligevægt på. Det kunne også være gjort ved ikke at have introduceret til
emnet inden, hvilket ikke var muligt, hvis interviewpersonerne skulle stille op.
Jeg har valgt at bruge tre af respondenternes svar som ekspertudsagn på det område, som de er
eksperter indenfor. Det er CSR-konsulent Morten Lynge, Chefredaktør Lisbeth Knudsen og Vagn
Jelsø fra Forbrugerrådet. Jeg har dog gjort det i en reflekteret og kritisk optik, hvor jeg har forholdt
mig til faldgruberne undervejs.
Respondenterne Lise Egholm, Vagn Jelsø og Jørn Astrup kendte som tidligere beskrevet ikke meget
til projektet på forhånd, men havde alle en stærk holdning til det. Det tyder på de ligesom Manu
Sareen er samarbejdsvillige over for mig. Men på den anden side vil det formentlig være den
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samme holdning, de vil give udtryk for i et venskabeligt lag, hvis emnet kom op at vende, og deres
holdning har derfor en valid betydning.

6.2 Interviewguides og lokalitet i praksis
Det har været svært at trække konklusioner på tværs af alle interviews, da der ikke har været en
tilstrækkelig stram interviewguide med enslydende spørgsmål til alle repræsentanter. Der er nogle
spørgsmål, som jeg ikke har fået stillet alle, eller som ikke har været ens i ordlyden. Enten fordi de
selv er kommet ind på emnet inden jeg har spurgt, eller fordi det er et spørgsmål, som jeg har
tilføjet i løbet af interviewprocessen, efterhånden som jeg er blevet klogere på emnet. I de
situationer, hvor jeg har formået at stille det det samme spørgsmål til alle ti interviewpersoner er
svaret ofte kontekstafhængig af det foregående spørgsmål og svar. Derudover har der været en
stor forskel i forståelsen af mine spørgsmål, hvilket har været afhængig af respondenternes viden
på området, involvering og uddannelsesniveau. Der foreligger også en mulighed for, at jeg har
formuleret spørgsmålene upræcise. Fx er der flere af mine spørgsmål til Birgit Larsen, som hun
ikke forstår. Jeg blev nødt til at stille ledende spørgsmål, for at få hende til at fortælle om det, jeg
først spurgte om i et åbent spørgsmål. Det er en af usikkerhederne ved kvalitative interviews, hvor
samspillet gør, at det kan være svært at vurderer, om jeg som interviewer har ledt
interviewpersonen i retning af en bestemt holdning. Birgit Larsen var mit første interview, og der
foreligger også den oplagte sandsynlighed, at jeg som utrænet interviewer ikke har været skarp
nok. Igennem forløbet fik jeg mere viden om emnet og blev samtidig bedre til at løsrive mig fra
guiden og stille spørgsmålene mere frit, og når de passede ind i konteksten, hvilket derfor har
givet en skævvridning af min rolle som interviewer.
Det har ikke kunnet lade sig gøre at foretage alle interviewene på den pågældendes arbejdsplads.
Interviewene med Lisbeth Knudsen og Manu Sareen er foretaget over telefon, hvilket gør, at
faktorer som tøj og fysisk udseende ikke spiller en rolle, som det kan have gjort i de andre
interviews. Interviewet med Jørn Astrup er foretaget på en café, hvor der var meget
baggrundslarm, og samtidig var det svært at bevare fokus, når vi blev afbrudt af tjenere med kaffe.

6.3 Objektivitet i analysen
Min tværgående tematiske analyse følger ikke en skematisk fremgangsmåde, men er bygget op
omkring underspørgsmålene i min problemformulering. Der har derfor ikke været en stram styring
i min analyse, som har sikret, at jeg har fået undersøgt alle aspekter i min empiri. Jeg vil dog
argumentere for, som jeg også skriver i min problemformulering, at det holder muligheden åben
for nye perspektiver, og jeg har sikret at få undersøgt det, som er relevant for min
problemformulering.
Analysestrukturen har derved den ulempe, at det er min subjektive vurdering af relevans, som
afgør, hvad der skal medtages i analysen. Min vurdering er dog baseret på min
problemformulering og teoriarbejdet i specialets første kapitler, men det kan i sådanne situationer
være svært at se sine egne blinde huller. Igennem hele specialet er det en subjektiv tolkning, som
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jeg forsøger at gøre objektiv ved at forholde det til teorien, men faren for at min egen
forforståelse og holdning vil afspejle sig i resultatet er til stede.
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En etisk diskussion
I den følgende diskuteres nogle af de etiske problemstillinger, som jeg har mødt undervejs i
arbejdsprocessen. Argumenterne og modargumenterne er mange, når det handler om en
personlig holdning til, hvad der er rigtigt og forkert. Kan idealisme fx være en strategi, eller hvor
ligger den etiske balance mellem egennytte og the better way?

7.1 Kan idealisme være en strategi?
Ifølge min fortolkning af Habermas er de to modstridende begreber idealisme og strategi gensidigt
afhængig af hinanden i deres funktion i system- og livsverdenen, men de bevæger sig samtidig i to
forskellige sfærer. Hvordan forholder det sig med gensidigheden?
For Vagn Jelsø og Jørn Astrup var det af betydning for dem, at der bliver lovgivet omring CSR, så
CSR dermed er sat i system, hvilket gør det er muligt at tjekke, om virksomhederne lever op til det,
de siger, de gør. For Morten Lynge og flere af de andre stakeholders var det ikke nødvendigt at
lovgive om CSR, da det burde give sig selv at leve op til et etisk samfundsansvar.
Lovgivning forudsætter en etik, da man ikke kan lovgive om noget, der er uetisk. Men er det så
stadig CSR, hvis der bliver lovgivet omkring det? Nej, ikke ifølge min definition af CSR, hvor det er
en frivillig indsats, ud over hvad der er lovpligtigt. Omvendt kan det vendes til at betyde, at jo
mere lovgivning der bliver inden for CSR, jo højere sættes kravene for, at det kan kaldes CSR og
dermed øges niveauet.
Lovgivningen som i år er blevet vedtaget i Danmark, kalder Morten Lynge for en gummiparagraf,
da det kun handler om rapportering. Det er ifølge lovgivningen lovligt at rapportere, at man som
virksomhed ikke udfører CSR, hvilket i nogles øjne derfor kan virke omsonst. Men lovgivningen kan
på den anden side sætte CSR på den offentlige dagsorden og dermed højne de kriterier, som
stakeholderne sætter til virksomhederne. Jeg har igennem specialet argumenteret, at det er
stakeholdernes værdier og forventninger, som skal sikre en virksomheds eksistens, og
virksomhederne bliver derfor nødt til at tage et offentligt samfundsansvar.
Gensidigheden gør, at idealismen derfor godt kan være en strategi, men strategien vil kun fungere
hensigtsmæssigt, hvis der er bevaret en tilbagekobling til idealismen, ligesom loven ikke kan
eksistere uden etikken. Strategien kan dermed legitimeres etisk.

7.2 Er kommunikationen åben og ægte?
For Habermas er løsningen for at få livsverdenen ud af legitimitetskrisen en åben og ægte sproglig
kommunikation. 243 Men er kommunikationen i avisartiklen åben og ægte? Der er ingen tvivl om, at
det der kommunikeres indholdsmæssigt i artikel, altså Stine Bosses samtaler med drengene, er en
åben og ærlig kommunikation. Ellers vil resultaterne at mine interviews med de involverede
stakeholders, Sascha Popovic og Zeshan Kahn være faldet anderledes ud. Men spørgsmålet er, om
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kommunikationen omkring intentionen med at bringe artiklen og budskabet er lige så åbent og
ærligt i sin idealistiske form.
For hvad har formålet og intentionen været med vandreturen? I offentligheden har det været den
idealistiske agenda, at hjælpe de fire kriminelle indvandrerdrenge til en ekstra chance i livet, og
indadtil har strategien formentlig været at komme på den offentlige dagsorden. Om formålet med
at komme på den offentlige dagsorden først og fremmest er positiv omtale til TrygVesta selv, eller
om det er for at sætte en vigtig sag til debat, og derved som sidegevinst fremstille sig selv som
forgangsbillede, er en anden mulighed.
Som udgangspunkt må stakeholderne forvente, at den offentlige medieomtale af CSR-projektet er
sand, ærlig og rigtig 244 - de tre universelle krav som Habermas mener, at man i den løbende
dagligdags kommunikation må gå ud fra er opfyldt. Hvis intentionen slet ikke har været den
idealistiske tilgang the better way, som det bliver fremstillet i den offentlige medieomtale, så vil
Stine Bosse ikke kunne opretholde sit ”face” i længden og sit offentlige selvimage, for al
kommunikation vil bryde sammen, hvis man som udgangspunkt ikke kan regne med, at parterne
er ærlige overfor hinanden. 245 Derfor er der nødt til at være en sandhed i den idealistiske
intention. Som jeg tidlige har konstateret, og som stakeholderrepræsentanterne har verificeret, er
Stine Bosses offentlige navn lig med virksomheden TrygVesta. Hendes personlige overbevisning
eller den personlige trang, som Kant ville kalde det, kan derfor godt være for the better way, men
med sin funktion i TrygVesta, har hun en pligt, og derfor kræver sådan et projekt nogle strategiske
overvejelser, som bl.a. kommer til udtryk i hendes issue management-arbejde.
Hos seks af stakeholderne virker den idealistiske fremstilling troværdigt. Men det er enten fordi de
var involverede i projektet, kan identificere sig med Stine Bosse, fordi de synes at
problemstillingen omkring integration er en personlig hjertesag for dem, eller fordi de er ansatte
og dermed har en loyalitet udsprunget af afhængighed. Den stærkeste reaktion sker, når det er en
kombination af flere af ovenstående årsager, så betyder det ikke noget, at de gennemskuer den
idealistiske selvfremstilling, der er i avisartiklen, da de ser andre formål, som er større i et
samfundsperspektiv.
Men hvorfor er projektet så ikke troværdigt hos fire ud af ti stakeholders? For Jørn Astrup er det
fordi, han har et negativt forventnings-ethos efter er brudt tillidsforhold, men hos de tre andre er
det en ubegrundet mistillid om, at intentionen er en selvfremstilling og et mediestunt. Er det som
Kant forklarer, at Stine Bosse fortjener ros og opmuntring, men ikke højagtelse? Man skal altså
ikke slå plat på etikken og udnytte andres ulykke. Det kan måske være en mulighed for
virksomhederne at kommunikere intentionen eksplicit sammen med indholdsniveauet, men
måske ligger mistilliden først og fremmest i den offentlige mediediskurs i takt med den nye
offentlighed, og så er det ikke en løsning.
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7.3 Hvor er den etiske balance?
Mistilliden til mediernes offentlige diskurs og særligt mistilliden til virksomheders forsøg på at
vinde på andres ulykke til egen fordel, har gjort det vanskeligt at kommunikere om CSR i
offentligheden. Men hvor går den etiske grænse egentlig, hvor CSR ikke længere er idealisme? Og
hvornår bliver der slået plat på etikken? Er det når vægten falder til fordel for egennytte, frem for
en lige balance eller overvægt til the better way? Men så simpelt kan det ikke stilles op, da der
altid vil være mange flere etiske overvejelser, når det er en kombination af de to intentioner. Fx er
Morten Lynge inde på den skævvridning der sker, når de der skal hjælpes også skal leve op til
virksomhedens succeskriterier. Udvælgelsen af drengene, som var med på turen var udvalgt efter
en profil. Et af kriterierne var bl.a. en studentereksamen. Det sorterer automatisk en endnu
svagere gruppe fra, som måske har mere brug for hjælp. Sascha Popovic giver denne forklaring, da
jeg spurgte ham, om han synes det er de rigtige, som bliver hjulpet: Jeg vil sige, at der er en større
sandsynlighed for, at succesraten er høj, når man tager nogen, der er i gang med en
ungdomsuddannelse eller gymnasium. Det vil jeg sige. Man ville sagtens kunne finde andre, som
havde været tungere, det kunne man godt. Men jeg tænkte også, at det skal heller ikke være sådan
en røvtur. Og med de krav, der blev stillet omkring elevpladser og sådan nogle ting og job i
TrygVesta, så var jeg nødt til at gå hen og matche, det de søgte hen imod, så hvis jeg havde taget
nogen, det kunne jeg godt have gjort, nogen der var endnu dårligere end de fem, jeg havde valgt,
så havde det været sådan en loose loose situation for begge parter. De ville ikke have fået nogen
ind og de unge vil have lidt nederlag endnu engang. 246 Han legitimerer derved at vende
situationen til drengenes bedste, men det afhjælper stadig ikke spørgsmålet om, hvorvidt det var
den gruppe, der på samfundsplan havde mest brug for hjælp.
Men selvom TrygVesta til dels har gennemført projektet for egennytte, så har de stadig bragt et
samfundsproblem frem på den offentlige dagsorden ved hjælp af deres virksomhedsnavn.
TrygVesta er med dette projekt et godt eksempel for andre virksomheder, som samtidig er med til
at skabe en mere kritisk bevidsthed hos stakeholderne og et ændret forventnings-ethos uanset om
det har været for egennytte. Det kan på den anden side også betragtes mere nøgternt og
modargumenteres med, at Stine Bosse alene med sin personlige løn eller TrygFonden kunne have
hjulpet mange flere end de fire drenge, som kom med på turen. Den etiske balance svæver
imellem argumenterne, og jeg må derfor vurdere, at det er en vurderingssag i forhold til den
enkelte modtageres etiske forståelse.
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Afslutning
I det sidste og afsluttende kapitel perspektiverer jeg resultaterne af stakeholderpåvirkningerne
med den danske kultur og velfærdssamfund i forhold til den amerikanske CSR-tradition, og
forholder mig til, om CSR blot er et modefænomen. Jeg vil ligeledes forholde mig til, hvordan
begreberne legitimitet, troværdighed og image er gensidigt afhængig af hinanden.
I konklusionen vil jeg på baggrund af specialets teoretiske kapitler og den tværgående analyse
konkludere på min problemformulering og de tre underspørgsmål.

8.1 Set i lyset af…
8.1.1 Den amerikanske vs. den europæiske CSR-tradition
I gennem specialet har jeg argumenteret, at stakeholdernes stigende krav og forventninger til
virksomheders CSR-indsats er den primære årsag til, at virksomheder arbejder med en ekstern
kommunikation af deres CSR. Men mediedækningen af Stine Bosses vandretur med
indvandrerdrengene blev i fire ud af ti tilfælde betragtet som utroværdigt hos
stakeholderrepræsentanterne. Hvad er det for en udfordring, som virksomhederne står overfor i
forhold til den eksplicitte kommunikation af CSR?
I det danske samfund og resten af Skandinavien har virksomhederne igennem tiden udført et stort
socialt arbejde, men der har ikke været tradition for eksplicit at markedsføre sig på det.247 Det har
foregået implicit som en del af virksomhedens samarbejde med staten og andre regulerende
instanser i det danske velfærdssamfund fx Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening og
Landsorganisationen. Vores samfundsopbygning har med andre ord gjort, at virksomheder
igennem politiske systemer har været samarbejdspartnere med samfundet og staten. Men der er
nu sket en ændring i forventningen af CSR hos stakeholderne, da det i litteraturen skrives, at det
forventes, at virksomheder udfører socialt arbejde udover, hvad der er lovpligtigt, som jeg
tidligere har været inde på. Det er en problemstilling som både Morten Lynge, Jørn Astrup og
Manu Sareen nævner i interviewet. Om ændringen i CSR-tilgangen til en mere eksplicit og
amerikansk approach er startet som en forventning hos stakeholderne eller i en ændring af den
eksterne kommunikationen hos fx amerikanske virksomheder i Danmark er et spørgsmål på
omgangshøjde med hønen og ægget. Hvad der er mere interessant, er hvordan den amerikanske
tilgang bliver modtaget med skepsis hos de danske stakeholders, hvilket er et af
omdrejningspunkterne i specialet.
Den eksplicitte amerikanske CSR-tradition indebærer i følge Morsing og Beckman: Voluntary, selfinterest driven policies, programs and strategies of corporations to address issues perceived by the
company and/or its stakeholders as part of their social responsibility. 248 Det er altså ikke et
generelt samfundsansvar, men kun de sociale problemstillinger, som virksomheden har en
indflydelse på, som det også kan ses i den danske tradition, at der er større forventninger til fx
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medicinalvirksomheder. Men i citatet ligger også, at det skal være en frivillig indsats fra
virksomhedens side. Den amerikanske tilgang stemmer altså overens med min definition af CSR,
hvor det skal være frivilligt og i dialog med virksomhedens stakeholders.
Set i specialets perspektiv er forskellen på den danske og amerikanske CSR-kommunikation
forskellen mellem frivilligheden og lovpligten. I den implicitte CSR-tilgang sker det sociale ansvar
igennem samfundets systematiske opbygning, og i den eksplicitte sker det ud fra uskrevne regler
om normer og etik, hvor virksomheder giver tilbage til samfundet, for det som samfundet bidrager
med til virksomhedens eksistens. Hvilket svarer til Habermas system- og livsverdenen. Men at
livsverdenen her modsætter sig systemverdenen er ikke nødvendigvis fordi, den er i
legitimitetskrise, men måske blot fordi den amerikanske tilgang vinder indpas i den europæiske
kultur.
8.1.2 Er CSR et modeord?
Inger Jensen argumenterer også for, at CSR er opstået ud fra et behov om, hvad offentligheden
forventer af en virksomhed. 249 Den historiske udvikling af de idealtypiske virksomheder kan ses
som en endnu ikke afsluttet tidslinje. Denne udvikling vil fortsætte, og CSR vil blive et begreb, som
er en inkorporeret del af virksomheden. Det er et modeord netop nu, som flere af
interviewpersonerne også argumenterer, fx udtaler CSR-konsulent Morten Lynge: I virkeligheden
synes jeg hele CSR-dagsordenen er lidt mærkelig. Det lidt lige som om, gud er det noget vi skal nu.
Det har de da altid skullet. Altså nu er det bare sådan noget man snakker om, og slår på tromme
for. 250 Det kræves af tiden, som det tidligere har været på mode, at andre trebogstavskombinationer blev indført fx TQM - Total Quality Management. 251 Men fordi store
organisationer som EU, FN og OECD opfordrer til, at virksomheder sætter CSR højt på
dagsordenen, tror jeg, CSR vil blive integreret i virksomhedernes værdigrundlag og måden at drive
forretning på og ikke blot gå af mode og blive glemt. 252 Det kan tænkes, at der i fremtiden ikke
længere er en CSR-afdeling, men at tankegangen om social ansvarlighed vil være en naturlig og
integreret del af virksomheden.
8.1.3 Begrebernes gensidighed
I specialet kan det ses, at den amerikanske eksplicitte CSR-kommunikation, som finder sted i
medieomtalen af CSR-projektet har problemer med at fremstå troværdigt i det danske samfund.
Men hvis det ikke fremstår troværdigt, hvilken indflydelse har det så på virksomhedens image? I
specialet har jeg bl.a. undersøgt, om TrygVesta har opnået et bedre image efter den offentlige
eksponering i medierne. Det vil jeg her diskutere ved at underbygge de konkluderende pointer i
analysen ved at påvise samspillet i mellem begreberne image, legitimitet og troværdighed.
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I undersøgelsen ser de fire repræsentanter Manu Sareen, Vagn Jelsø, Jørn Astrup og Morten
Lynge, som ikke er involverede, er interne eller identificerer sig med Stine Bosse, CSR-projektet
som utroværdigt. Det er de samme fire personer som heller ikke finder det legitimt eller ikke har
noget forventnings-ethos til TrygVesta og Stine Bosse.
Med undtagelse af Jørn Astrup, som havde et negativt forventnings-ethos, har de tre andre heller
ikke fået et justeret forventnings-ethos, efter de har hørt om CSR-projektet. Image er en
konstruktion hos modtageren. Alle modtagere er forskellige, men et af hovedbudskaberne i imageteori er, at for at skabe et godt image skal der være sammenhæng mellem virksomhedens profil og
identitet. Det har jeg konkluderet tidligere, at der er i dette tilfælde, men da de tre
interviewpersoner, som finder det utroværdigt ikke har nogen relationer til TrygVesta, har det
ingen betydning for imageopfattelsen.
De samme fire repræsentanter finder heller ikke CSR-projektet legitimt af forskellige årsager. Hos
Jørn Astrup er det fordi, han har et skeptisk forventnings-ethos til alt, hvad TrygVesta foretager
sig. Morten Lynge fordi han ikke mener projektet lever op til definitionen af CSR, fordi det giver
mere værdi til Stine Bosse end til samfundet. Hos Manu Sareen og Vagn Jelsø fremstår det ikke
som legitimt, fordi TrygVesta gennem medierne forsøger at fremstille sig selv som hjælpere i
stedet for at stå ved, at de også vinder på medieomtalen. Det er forskellige eksempler på, at
modtagerne oplever det som, at TrygVesta slår plat på etikken – da det giver mere til Stine Bosse
og TrygVesta end til samfundet og stakeholderne. Jeg vil påstå, at hvis den samme
mediefremstilling havde foregået i en amerikansk kontekst, hvor der ikke er tradition for implicit
CSR, ville påvirkningen formentlig være en helt anden hos stakeholderne, også selvom der ikke var
nogen relation til virksomheden.
At det er de samme repræsentanter, der påvirkes enten i en positiv eller negativ retning i forhold
til begreberne image, troværdighed og legitimitet underbygger mine delkonklusioner, men det
underbygger også, at de tre begreber er stort set umulige at skelne imellem i praksis. Begreberne
er gensidigt afhængige af samspillet mellem hinanden for at påvirke opfattelsen hos
stakeholderne.

8.2 Konklusion
Efter en gennemgribende analyse af ti kvalitative interview med repræsentanter for de af
TrygVestas stakeholdergrupper som enten er primære, eller som jeg har vurderet er i dialog med
TrygVesta i dette CSR-projekt, har jeg undersøgt min eksplorative problemformulering, der lød
således:
Hvilken påvirkning har et enkeltstående CSR-projekt hos virksomhedens stakeholders?
Jeg kan først og fremmest konkludere, at påvirkningen af et enkeltstående CSR-projekt hos en
virksomheds stakeholders er afhængig af faktorer, der ikke er bestemt af stakeholdergrupperelationer. Påvirkningen af CSR-projektet er derimod bestemt af relationer alt efter, om
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stakeholderne er involverede i CSR-projektet, om de er interne, altså ansatte hos TrygVesta og
dermed i et afhængigt loyalitetsforhold, om de identificerer sig med Stine Bosse, eller hvis
budskabet i CSR-projektet matcher med stakeholderens eget personlige menneskesyn. Den
stærkeste reaktion sker, når det er en kombination af flere af ovenstående årsager, så legitimeres
det, at de gennemskuer den idealistiske selvfremstilling, der er i avisartiklen, da de ser andre
formål, som er større i et samfundsperspektiv.
Konklusionen er derfor, at en strategisk planlagt kommunikation igennem medierne om et CSRprojekt som dette med en idealistisk selvfremstilling og et humanistisk menneskesyn om
menneskerettigheder som artiklen Rejsen mod et bedre liv fremstiller, ikke kan målrettes til
grupperelationer eller primære stakeholdergrupper, som Jannis og Dybdal argumenterer, og at
virksomheden ikke kan betragte sig selv som værende i centrum af stakeholdermodellen.
Jeg kan konkludere, at skelnen mellem de tre begreber i underspørgsmålene; image, troværdighed
og legitimitet er stort set umulig i praksis, og at de er i gensidigt afhængige af samspillet mellem
hinanden for en påvirkning hos stakeholderne, som rykker på deres forventnings-ethos.
•

Hvilken indflydelse har CSR-projektet på stakeholdernes imageopfattelse af
virksomheden?
Seks ud af ti repræsentanter ændrede holdning eller adfærd i en positiv retning i forhold til
TrygVesta efter påvirkningen af CSR-projektet. Det skete på tværs af stakeholdergruppernes
relationer som intern/ekstern, involveret/ikke involveret, køn, alder og uddannelse. Den største
påvirkning, som har forårsaget en ændring i adfærden, er foregået hos to repræsentanter, som har
været involveret og hos en ekstern stakeholder som både identificerede sig, og hvor budskabet i
CSR-projektet har haft stor betydning for det personlige menneskesyn.
De to interne repræsentanter, medarbejderne oplevede en positiv påvirkning og et justeret
forventnings-ethos. Det kan derfor konkluderes, at CSR-projektet giver en uvurderlig employer
branding-værdi for TrygVesta. Medarbejderne er stolte og har gode erfaringer at fortælle hos
kunder og i deres omgangskreds, hvilket gør dem til gode image-ambassadører for TrygVesta.
Employer branding-værdien er succesfuld, fordi der er god overensstemmelse mellem de tre lag i
Scheins kulturniveauer hos TrygVesta og imellem profil og identitet i den klassiske branding
trekantsmodel.
• Hvordan oplever stakeholderne Stine Bosse og CSR-projektets troværdighed?
De samme seks repræsentanter, som enten ændrede holdning eller både holdning og adfærd,
oplevede også mediefremstillingen af CSR-projektet som troværdigt. To kvindelige eksterne
stakeholderrepræsentanter, som ikke har været involveret oplevede en stærk identifikationsfaktor
med Stine Bosse, hvilket var med til at påvirke troværdigheden.
Fire ud af seks repræsentanter opleves Stine Bosse og CSR-projektet som utroværdigt.
Hovedårsagen er, at de ikke har nogen relation til TrygVesta, og derfor forholder de sig objektivt til
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historien i forhold til offentlighedens mediediskurs og virksomheders strategiske
brandingstrategier. De ser ikke nogen identifikationsmulighed med Stine Bosse og oplever
intentionen med medieomtalen som en personlig imagekampagne og et mediestunt. CSRprojektet har hverken haft en positiv eller negativ påvirkning på deres justerede ethosforventning. Tvivlen om intentionen kommer TrygVesta til gode ved ikke at påvirke i en negativ
retning.
• Hvordan skaber CSR-projektet legitimitet hos virksomhedens stakeholders?
Stakeholderrepræsentanterne har forskellige opfattelser af, hvad der skaber legitimitet for CSRprojektet. Det kommer til udtryk igennem, hvor kritisk de reflekterer over dagspressens diskurs, og
hvordan de oplever troværdigheden af den intention, som er fremstillet i den eksplicitte
mediefremstilling. Forskellen ligger i, om stakeholderrepræsentanterne opfatter den som
udelukkende at være for egennytte, for the better way eller en kombination af de to, hvor begge
parter får et udbytte. Jeg kan konkludere, efter en objektiv analyse af mediedækningen og
sammenholdning med relevant teori samt interviewmateriale med involverede stakeholders i
projektet, at Stine Bosses intention med CSR-projektet er et gennemtænkt egennyttigt udbytte for
TrygVesta med en umiddelbar tilbøjelighed af intentionen the better way over for drengene.
Stakeholdernes opfattelse af intentionen skal derefter legitimeres i deres personlige opfattelse alt
efter, om intentionen stemmer overens med stakeholderrepræsentantens egen overbevisning for
hvad, der er etisk korrekt. De to kvindelige repræsentanter, som oplevede en identifikationsfaktor
kunne legitimere det egenudbytte, som Stine Bosse og TrygVesta vinder på den idealistiske
fremstilling i artiklen, fordi det i deres oplevelse samlet tjener et større formål set i et
samfundsperspektiv. Det samme gælder for den eksterne repræsentant Manu Sareen, som finder
det utroværdigt. Men da han ikke har nogen relation eller oplever nogen identifikation, ender
hans samlede indtryk til at være ikke troværdigt. Der skal altså være en overvægt i den samlede
oplevelse.
• Idealismen som strategi
Jeg vurderer at gensidigheden mellem system- og livsverdenen gør, at idealismen derfor godt kan
være en strategi, men strategien kun vil fungere hensigtsmæssigt, hvis der er bevaret en
tilbagekobling til idealismen, ligesom loven ikke kan eksistere uden etikken. Strategien kan dermed
legitimeres etisk. Men da idealismen ligger hos individet, der vurderer, er den etiske balancegang
op til den enkelte modtager at tage stilling til.
Men jeg vil også konkludere, at Habermas’ livsverden i dette tilfælde kan betragtes som værende i
legitimitetskrise, fordi den amerikanske eksplicitte CSR-tilgang indvinder i den europæiske kultur,
hvilket kan være systemverdenens måde at opretholde ligevægten og gensidigheden på. Den nye
eksplicitte tilgang befinder sig blot i en overgangsfase, hvor den på grund af den danske tradition
udsprunget af samfundets opbygning som velfærdsstat ikke har været kutyme, og derfor møder
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den i den nye offentlighed en mere forvent og mere kritisk modtagelse. – Og det med god grund,
for der er mange muligheder for at slå plat på etikken ved at udforme strategier ud fra idealisme.
Denne afhandling er et typisk speciale for sin tid, hvor det i senmodernismens ånd er almindeligt
både som individ og virksomheder at indgå i refleksive identitetsprocesser. Det er samtidig
tidstypisk, idet udviklingen inden for CSR netop nu befinder sig i en aggressiv udviklingsfase. I
fremtiden vil Inger Jensen kunne tilføje endnu en idealtypisk virksomhed på sin tidslinje, og
udviklingen inden for CSR vil have passeret dette speciales øjebliksbillede.
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Abstract
Idealism as strategy
Based on an isolated CSR project: The journey towards a better life, conducted by the insurance
company TrygVesta in the fall of 2008, where the CEO at TrygVesta Stine Bosse went on a hiking
journey with four young immigrant boys with a criminal background, the thesis is studying this
exploratory research question:
Which effect does an isolated CSR project have on the company’s stakeholders?
Sub questions:
• How does the CSR project create legitimacy with the company’s stakeholders?
• What influence does the CSR project have on the image perception on the company’s
stakeholders?
• How do the stakeholders perceive the credibility of Stine Bosse and the CSR project?
The thesis’ design is based on the classic stakeholder model, defined by Freeman in 1984. The
model constitutes the starting point for the grouping of the ten persons, who is being interviewed
by the method qualitative interviews.
The thesis first gives an introduction to and defines the concept of CSR. Next is giving an analytic
presentation of the CSR project through the media coverage since it is in that point of view, that
TrygVesta wishes the public to make its perception.
Following the CSR project is studied and discussed in a philosophic and historical perspective. It is
grounded in the reflections of Kant and Habermas’ theories, which can be put into perspective
with corporate social responsibility and the reflective identity processes of today.
Different models for stakeholder management are discussed and new models are developed in
relation to relevant theory. In the transversal analysis of the ten qualitative interviews, five
general conclusions are argued and discussed in relation to the stakeholders relations with
TrygVesta. In the closing chapters ethical issues are debated and the results of the analysis are put
into perspective with the Danish implicit CSR culture and welfare society. It is compared to the
American explicit CSR tradition and both traditions are related to the fact, that CSR might just be a
fashion word of the time.
Through the analysis of the empirical data it is concluded, that the effect on the company’s
stakeholders by an isolated CSR project is dependent on factors that are not defined by
stakeholder group relations. The effect of the CSR project is on the contrary determined by
relations according to whether the stakeholders are involved in the CSR project, whether they are
internal - meaning employees at TrygVesta and therefore in a depending loyalty relationship,
whether they can identify with Stine Bosse or whether the message of the CSR project matches
with the stakeholders own personal view of humanity.
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