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GOOD BIZZ ≠ RIGHT BIZZ
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CSR
For fuldt ud at leve op til deres sociale ansvar skal virksomhederne råde over en
strategi, som indarbejder sociale, miljømæssige og etiske aspekter samt 
forbrugerhensyn og menneskerettigheder i deres forretningsaktiviteter
og i kernestrategien i nært samarbejde med deres samarbejdspartnere. 

Målet hermed er at:
• skabe størst mulig fælles værdi for virksomhedens ejere/aktionærer og øvrige interessenter

og samfundet som helhed
• identificere, forebygge og afbøde eventuelle negative virkninger. 

(EU-Kommissionen, 2011, s. 7)



CSR udgør hjertet af vores forretningsfilosofi
og principper. At være ansvarlig over for det
enkelte menneske, samfundet og miljøet er
kernen i vores forretning. Vi tilpasser derfor
vores forretningsaktiviteter med den adfærd,
du kan forvente af en ansvarlig markedsleder.
Det gør vi af to grunde: fordi det opretholder
vores forretning; og fordi vi mener, det er det
rigtige at gøre.



SSR
[D]et ansvar, der påhviler forskere fra alle videnskabelige discipliner, til at positionere og 
definere deres forskning indenfor en kontekst, som gør det muligt for dem at bidrage positivt 
til samfundet og til at møde tidens store udfordringer.

(Krogsgaard-Larsen, Thostrup og Besenbacher, 2011, s. 10739)





Socialpsykologi på speed

”Social proof”
- Tilskuer-effekter
- Bandwagon-effekt
- Kaskade-effekt
- Polarisering
- Ekkokammer
- Bias
- Framing
- Stilhedsspiral
- …







1. Food Security
2. Inclusive Growth
3. Employment
4. Climate Change
5. Global Finance

6. The Internet
7. Gender Equality
8. Global Trade
9. Long Term Investment
10. Healthcare





PSR
Det ansvar politikere (herunder regeringer og politisk ledede organisationer) har 
over for samfundet som helhed. Politikere kan kun siges at leve op til dette ansvar, 
hvis de i tilstrækkelig grad bidrager til at løse de alvorlige sociale og miljømæssige 
problemer, verden står over for.

(Strue Frederiksen, Hendricks, 2018)
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