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Abstract 

During the last couple of decades the world of business has changed. It has changed its ways, its 

methods, its range and its focus. Many companies have grown in size and power, and have now 

reached a level above the host countries in which they do their business when it comes to authority and 

influence. Due to these change the national governments no longer have the ultimate dominance. This 

means a transformation in the responsibility of the sphere now in control of the multinational 

companies. And not just the economical responsibility of growth. Corporate social responsibility has 

gained larger and larger interest among business leaders, politicians and civil society in the last couple of 

years. A trend that contributes to the displacement of sustainability, a healthy environment and human 

rights and moves the obligation from public to a private. 

 

Caused by the political need of business regulation, the UN has started an initiative called Global 

Compact. This program seeks to standardize a certain way of conduct among these new authorities. 

LEGO is along with a wide variety of big multinational corporations one of the participants whom has 

taken this responsibility. As a result of their high moral, knowledge and history made reputation LEGO 

has heighten their accountability and progressed the steps already taken by globalization with their 

signature on the Global Compact. Through this the Human rights are now to a certain extent an 

obligation in custody in the private sphere but only to the level of the local, global and 

intergovernmental acknowledgement.          

 

 

Keywords: Corporate social responsibility, MNC, Human rights, Authority, Global compact, Social 

contract.   
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1      Indledning 

 

Opgaven her startede med en undren om, hvorfor FN med deres Global Compact ville involvere og 

engagere sine kræfter og resurser i det private erhvervsliv, taget deres mellemstatslige natur i 

betragtning. Hvorfor ville man fra FNs side risikere, at blive sammenkoblet med multinationale 

selskaber, der historisk set ikke alle dage, har været lige flinke til at overholder store dele af det 

regelværk FN i offentlighedens øjne ellers står garant for? Ville man ofre sit folkelige ry for et 

samarbejde med Nike?       

Jeg fandt hurtigt ud af, at disse spørgsmål ville være noget af en empirisk udfordring at svare på, da det 

ville kræve en kæmpe kvantitativ indsats at spørger borgere og virksomheder om deres associationer til 

forholdet mellem FN og det private erhvervsliv. Så jeg besluttede jeg umiddelbart for, at undersøge de 

menneskeretslige omstændigheder tilstede i FNs Global Compact, for at se om de værdier UDHR 

værnede om, potentielt ville være i fare, når de skiftede ejer fra offentlige rettighedsholdere (FN og 

nationalstaterne) til private (Virksomheder).   

 

1.1 Problemfelt  
 

Gennem de seneste 20 år er der sket enorme ændringer i samfundet. Vi kigger på en verden som været 

blevet mindre gennem hvad nogle akademikere betegner som tid/rum kompression. Den teknologiske 

udvikling transporter alt fra maori masker til mobiltelefoner på tværs af kloden. Dette må dog ikke kun 

ses som en konsekvens af den teknologiske evolution, men som drevet af processer af den kapital 

akkumulation der orkestrere verdensøkonomien.1 Globaliseringen har ændret virksomhedernes status i 

samfundet, og samfundets status i forhold til virksomhederne, nu hvor vækst er det gældende mantra.

  

Virksomheder er som udgangspunk underlagt de jurisdiktioner værtslandet forelægger for ageren i 

samfundet. Det betyder at virksomhederne stå til ansvar rent juridisk for mange af deres gerninger. En 

ny tendens har dog været, at mange virksomheder frivilligt benytter sig af Corporate Social Responsibility 

også kaldet CSR. CSR bygger på, at virksomhederne selv påtager sig et større ansvar i samfundet end 

lovgivningen påbyder dem. Denne udvikling betyder, at ansvaret for en bæredygtig udvikling langsomt 

                                                 
1Friedman, Jonathan, Cultural identity and global process, Sage, London, 1994. s.196 
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forskubbes fra stat til privat, og vi ser i dag således en række processer der ændrer hvem der har 

interesser i virksomheden.. I FN har man skabt initiativet Global Compact for at løse de problemer, der 

kan opstå med den globale udvikling. I forhold til menneskerettighederne betyder dette, at de 

forpligtigelser staten historisk set har haft overfor dets medborgere, nu i lige så høj grad ligger hos 

virksomheder. Den danske koncern LEGO er en af de godt 6000 virksomheder der har underskrevet 

Global Compact globalt, og i den forstand bliver virksomhedens forfatning, færden, og forpligtigelser 

alle essentielle for menneskerettighederne, og menneskerettighederne får pludselig en vigtig status i 

virksomheden.  

Men hvad ligger til grund for denne ændring i ansvaret? Og hvordan forvalter man som virksomhed 

dette nyerhvervet sociale ansvar, vil jeg med følgende undersøge.  

1.2 Problemformulering  
 
Hvilken indflydelse har den globale udvikling haft på forståelsen af de menneskelige rettigheder, og 

hvordan påvirker det menneskeretten, hvis ansvaret skifter fra et statsligt til et privat? 

 

Underspørgsmål: 

 

Hvordan blev menneskerettighederne en del af virksomhedernes sfære?  

Hvorfor har virksomheder autoritet over menneskerettighederne? 

Hvordan har ansvaret for menneskerettighederne ændret sig? 

På hvilke måde forvalter LEGO deres ansvar? 

 

1.3 Emneafgrænsning 
 

CSR er et vidt begreb, som bevæger sig i mange retninger, og med mit fokus på Global Compact, som 

overordnet fokuserer på fire områder, har det været nødvendigt at afgrænse opgaven. Jeg er ikke 

interesseret i at betvivle eller anfægte CSR som koncept, eller diskutere Global Compacts relevans eller 

eksistensgrundlag. Mit fokus ligger på de menneskelig rettigheder, og de eventuelle konsekvenser det 

kan have for disse, når forudsætningerne for hvem der giver rettighederne ændres. 
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Som analyseobjekt giver Global Compact via dens dokumenterende natur, rige muligheder for indsigt i 

dele af de modifikationsprocesser der foregår på begge sider af rettighedsfronten. Både for hvem der 

har ret til dem, og for hvem der udbyder dem. Jeg har valgt at fokusere på den danske virksomhed 

LEGO og deres overordnede syn på ansvar og menneskerettigheder, frem for at studere emnet i som 

generelt fænomen. Dette gør jeg med henblik på at skabe debat omkring min problemformulering, og 

for at frembring et sæt at forstå nogle af de mekanismer og spørgsmål globaliseringens ændrede vilkår 

for menneskerettighederne i denne kontekst rejser.         

1.4 Metode 
 

For at kunne besvare min problemformulering, har jeg valgt følgende metodiske fremgangsmåde. 

Opgaven er først og fremmest bygget på et teoretisk grundlag, hvori jeg drager paralleller til casen 

LEGO, for på den måde at se om teorierne om udvikling og ansvar modsvare empirien. Opgaven 

bygger på allerede eksisterede materiale, da et større kvalitativt og kvantitativt arbejde, ikke ansås som 

muligt i forhold til tidsperspektivet i opgaven. 

 

I teoridele benytter jeg en række teorier, nye og gamle, for at påvise sammenhænge mellem 

globaliseringen, Global Compact og virksomhedernes nye rolle som social ansvarlige i samfundet, og 

hvorfor det er betydningsfuldt i forhold til menneskerettighederne. For at kunne gøre dette, har jeg 

været nødsaget til at redegøre for den historiske udvikling af både menneskerettighederne og CSR. Jeg 

har til hensigt at påvise tre faser i menneskerettighedernes udvikling, som så sammenholdes med 

udviklingen i CSR. Dette gøres for at besvare første underspørgsmål omkring sfære 

sammenblandingen. Rosennaus teori om magt og autoritet har jeg valgt til, at påvise de ændringer i 

samfundsstrukturen der gør min problemformulering relevant. Men da teorien ikke som sådan er 

tiltænkt præcis det emne jeg har valgt at beskæftige mig med, har jeg været nødsaget til at modificere 

den, og udvælge de dele jeg fandt relevante. Denne modifikation bistås af teorien om den sociale 

kontrakt, som støtte mine valg og ræsonnementer. Dette gøres ved at påvise de ændrede forhold i 

relationen mellem stat og privat, samt behovet for en ny måde at betragte ansvarlighed på.  

 

For at forstå virkeligheden af CSR, Global Compact og menneskerettighederne, har valgt at inddrage to 

COP-rapporter fra LEGOs engagement i Global Compact. Disse rapporter er en årlig redegørelse af 

signerede virksomheders arbejde og resultater indenfor Global Compacts kategorier. Opgaven leder 

derfor op til en analyse af LEGOs ageren på den globale scene med den ændrede magt og autoritet i 
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forhold til menneskeretten i fokus. Jeg ønsker at vise en sammenhæng mellem de ændrede krav om 

menneskerettigheder og globaliseringen, og hvordan det kommer til syne i et værktøj som Global 

Compact. Gennem analysen vil jeg redegøre og diskutere kernebegreber og begivenheder, der udgør 

vigtige bestanddel af LEGOs disposition på områderne, menneskerettigheder og ansvarsanliggende. 

Mit fokus ligger på koncernens generelle fremtoning, forstået på den måde, at jeg ønsker at undersøger 

på hvilke måde LEGO portrætterer sig selv, og ikke måden man fra intern side argumenter for sine 

handlinger, da jeg anser det for at omhandle en kritik og debat omkring Global Compacts og dennes 

relevans. Det leder frem til en diskussion, hvor virksomhedernes opfattelse af ansvar, med 

udgangspunkt i teorierne, stilles overfor menneskeretten.  
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1 CSR & Menneskeretten  

I året 1999 gik FN ind i en ny ære. Man reformeret systemet ved at bryde med De Forenede Nationers 

tradition om udelukkende, at omhandle relationer suverænstater imellem. En tradition der siden den 

westfalske fred i 1648 ellers havde været normen i internationale relationer. Siden det westfalske 

systems indførelse, har det været op til repræsentanter fra statens, at talte på vegne af denne. Ansvaret 

om aftaler og traktater der tilgodeså statslige interesser, beskyttede befolkningen og leverede deres 

rettigheder, har ligget hos staterne selv - hvilket også nutidigt kan ses i FNs horisontale struktur. Meget 

er dog sket siden 1700tallet, og verdens ledere har indset globaliseringens indvirkning på forholdet 

mellem de forskellige magtsfærer, nu stå ændret i forhold til for 300 år siden. Ja endda for blot 67 år 

siden, da FN blev stiftet.   

 

“In today's world, the private sector is the dominant engine of growth - the principal 

creator of value and managerial resources. If the private sector does not deliver economic 

growth and economic opportunity - equitable and sustainable - around the world, then 

peace will remain fragile and social justice a distant dream.[...] That is why I call today 

for a new partnership amongst governments, the private sector and the international 

community."2  

 

Fred og global velstand ikke kan opnås uden et aktivt partnerskab blandt regeringer, internationale 

organisationer, civil samfund og det private marked. Kofi Annan som leverede dette citat, ønskede fra 

FNs side, at skabe et nyt globalt fællesskab med en række værdisæt tilfælles med nogle af FNs øvrige 

deklerationer. Global Compact (UNGC) som blev vedtaget 26.luli 2000 bygger på The Universal 

Declaration of Human Rights, The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and 

Rights at Work, The Rio Declaration on Environment and Development og The United Nations Convention Against 

Corruption. UNGC er det største nye tiltag i den global CSR diskurs, der siden 60erne har vundet mere 

og mere indpas i verden. Man bygger videre på den globale accept af, at menneskers rettigheder, 

værdighed og værd, alle er kerneværdier man ynder at fremme og beskytte. Målet med UNGC er, at få 

privat virksomhedsledere til at støtte og gennemføre ti principper inden for de fire kategorier, der ligger 

under deres magtssfære, dvs. det private marked. Jeg har som sagt valgt at fokusere på de 

                                                 
2Tennyson, Ros. & Wilde, Luke., The guiding hand: brokering partnerships for sustainable development., Prince 

of Wales Business Leaders Forum, [Aldershot?], 2000. s.6  

http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.ilo.org/public/english/standards/decl/declaration/text/
http://www.ilo.org/public/english/standards/decl/declaration/text/
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
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menneskeretslige aspekter af UNGC. For at fastslå dette er det nødvendigt at synliggøre de 

menneskelige rettigheder historisk, og hvori de passer ind i CSRs udvikling.  

 

2.1 En rettighed ændres 
 
Den første fase i det officielle menneskerettigheds univers er Magna carta og den efterfølgende English 

Bill of rights fra 1689. Jeg skriver officielle, da mennesket helt tilbage fra Cicero i det gamle Rom og frem 

i historien, har gjort sig tanker om rettigheder tilhørende mennesker i mere eller minder universel grad. 

Dog ej institutionaliseret på samme sæt ved parlamentariske vedtagelse og nedfældelse, som 

ovennævnte. Denne første fase af menneskeretten var en række negativ rettigheder til formål, at 

beskytte individet mod staten. De søgte at fremme tilbageholdenhed fra overgreb, frem for at indgribe. 

Forstået på den forsimplede måde, at magthaverne – i det her tilfælde kongen - ikke partout skulle gøre 

noget for sine borger for at overholde sin pligt, men partout heller ikke skulle gøre sine borgere noget, 

bare fordi han nu var konge.3 Negative rettigheder bliver vanligvis set på som første generations 

rettigheder.  

 

Den anden fase af menneskerettigheder indfinder sig under industrialiseringen i 1800tallet, hvor 

klassekampen i kapitalismens skygge bevirker, at arbejdere gør krav på statslig indblanding i forhold til 

mere humane arbejdsforhold, lønforhold, arbejdstid og miljø.4  Dette ses som kravet på positive 

rettigheder, som står i diametral modsætning til tidligere krav om en ikke-gøren. Man må således 

handle, gøre og stille til rådighed for at opfylde de positive rettigheder som denne anden generations 

rettigheder påkræver.  

 

Sidste fase menneskerettigheder, er ikke på samme måde institutionaliseret som de to foregående. Den 

første fase er, udover i historisk kontekst, synlig i ICCPR der sikre individet sin ret til blandt andet 

ytringsfrihed, fri bevægelighed, juridisk beskyttelse mod overgreb og diverse procesrettigheder. I den 

Anden fase af positive rettigheder er vi som mennesker – i hvert fald i teorien – sikret, ret til diverse 

                                                 
3Orend, Brian, Human rights: concept and context, Broadview Press, Peterborough, Ont., 2002, s.31 
4
Michael Stohl, Cynthia Stohl, (2010),"Human rights and corporate social responsibility: Parallel processes 

and global opportunities for states, corporations, and NGOs", Sustainability Accounting, Management and Policy 
Journal, Vol. 1 Iss: 1 s.57 
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materille goder som minimums uddannelses-, sundheds-, løn- og levestandards niveauer. De kommer 

til udtryk i ICESCR.  

 

 Tredje fase af menneskerettighederne bliver blandt andet omtale af antropologer, der gennem 

American Anthropology Associations (AAA) tidlige kritik af UDHR, rettede et fokus mod det 

problematiske aspekt ved de individbaserede rettigheder. AAAs bekymring gik på, at mennesker med 

en kollektiv verdensopfattelse ikke ville blive tilgodeset af FN nye tiltag. AAA formulerede i starten af 

sin kritik problemstillingen sådan: 

 

“The problem is thus to formulate a statement of human rights that will do more than just 

phrase respect for the individual as an individual. It must also take into full account the 

individual as a member of the social group of which he is a part, whose sanctioned modes 

of life shape his behavior, and with whose fate his own is thus inextricably bound”5    

     

Der efterlyses et fokus, ikke på det enkelte menneske, men på kollektiver. Kollektiver som 

globaliseringen på tværs af organisationer, politiske fællesskaber og transnationale sammenslutninger 

dyrker. Om det så er indfødte stamme der gennem NGOs skabes kontakt til, multinationale 

virksomheder, internationale samarbejder eller transnationale aftaler, er forening og fællesskab en 

væsentligere del af vores globaliserede verden. De rettigheder og pligter der følger med dette, og 

tilgodeser denne samhørighed, er den tredje fase af menneskerettighederne.      

 

2.2 Rettighedernes tilstand på forretningsområdet  
 

Nu da vi har fået fastlagt menneskerettighedernes ophav og deres udvikling fra negative til positive 

rettigheder, over til det kollektive, vil jeg påvise hvordan CSR tanken har udviklet sig i takt med de tre 

faser, og hvordan de er synlige i UNGCs struktur.  

 

Den første generation af CSR, der står parallel til de negative menneskerettigheder, nedfæstner den 

amerikanske økonom Milton Friedman i hans teori om virksomheders social ansvar.   

                                                 
5
The Executive Board, American Anthropological Association., Statement on Human Rights, American 

Anthropologist, New Series, Vol. 49, No. 4, Part 1 (Oct. - Dec., 1947), s.539 
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“In a free-enterprise, private-property system a corporate executive is an employee of the 

owners of the business. He has direct responsibility to his employers. That responsibility is 

to conduct the business in accordance with their desires, which generally will be to make as 

much money as possible while conforming to the basic rules of the society, both those 

embodied in law and those embodied in ethical custom”6 

 

Friedman argumenterer for, at det eneste ansvar virksomheder har, er at tjene penge, og så mange af 

slagsen som muligt, så længe det er inden for de givende juridiske og moralske rammer. Ifølge ham kan 

en virksomhedsleder ikke forvalte aktionærens penge på generelle interesser, som Freidman omtaler det 

sociale ansvar som at være. Det er aktionærerne, kunderne og medarbejdernes egen pligt selv, at leve op 

til deres samfundsansvar. Virksomhedslederen kan ikke vælge hvilke midler der skal bruges til hvad, da 

det er et statsligt ansvar. Han mener, at ved at generere kapital ud i samfundet, støtter virksomhederne 

systemet, hvis funktion netop er et socialt ansvar, og blot ved dette opflyder virksomhederne deres 

ditto.7                 

 

Anden fase af CSR kan sættes over for de positive rettigheder i anden generations 

menneskerettighederne, hvor virksomheder ikke kan nøjes med ikke at bryde de givende love, men rent 

faktisk bidrager aktivt til en bedre social situation for de mennesker virksomheden er i kontakt med. 

Dette kunne fx være at man som virksomhed frasagde sig, at ansætte børn under en vis alder, sørget for 

lige vilkår kønnene imellem, gav foreningsmuligheder og sikret sygesikring og uddannelse til 

medarbejderne. Fokus fra det tidligere regulerende forhold mellem det internationale samfund og de 

multinationale virksomheder ekspanderede. Diskursen inde for CSR kom til i ligeså høj grad til at 

omhandle virksomhedernes selvregulering, og eget syn det påkrævede ansvar i det globale 

virksomhedssamfund. Forholdet til menneskerettighederne blev i lige så høj grad et indre anliggende, 

noget virksomhederne bekymrede sig om, som et ydre, hvor virksomhedernes ansvar lå i, at følge de 

regler og love der nu engang var opstillet.  

 

”...development of codes of conduct in various forms from 1991 (when Levi Strauss first 

introduced its code) to the end of the decade was remarkable and was accompanied by an 

impressive body of research literature focused on exploring this new phenomenon. These 

                                                 
6Friedman, Milton THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IS TO INCREASE ITS PROFITS, The New York 
Times Magazine, September 13, 1970. The New York Times Company s.2 
7Ibid., s.3 
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codes of conduct were an attempt by business to self regulate and make transparent (at 

varying levels) their acknowledgement of universal human rights and/or environmental 

standards.”8   

 

Code of Conduct, eller adfærdskodeks, er et tydeligt og synligt bevis på, at virksomheder tænker, 

handler på og overholder de samfundsmæssige normer, juridiske og moralske. Der reguleres, samtidig 

med at kræves en selvregulering, af virksomhedernes metoder at bedrive forretning på.  

 

Sidste fase af CSRs udvikling kan som de øvrige to, ligeledes ses i udviklingen af 

menneskerettighederne, og som tilstede i UNGC. Tredje fase fokuserer på de problematiske aspekter vi 

med globaliseringen er nødsaget til at forholde os til. Meget er sket siden det westfalske system blev 

indført. Globaliseringen og moderniteten har skabt andre behov og andre pligter, og det international 

samfund kan ikke længere ligge sig op på, at nationalstaternes egen lovgivning er fyldestgørende når den 

verden vi nu lever i, ikke er det samme som for 300år siden. Vi deler vores planet med hinanden i langt 

højere grad end tidligere, hvilket selvfølgelig også afspejler sig i CSR diskursen. De kollektive 

rettigheder mennesker har, om at leve i fred og sikkerhed, flyttes fra den internationale sfære, helt ned i 

de lokalsamfund virksomheder operere i og de forhold, fysisk, psykisk og miljømæssige, menneskerne i 

og omkring erhvervet lever i. Fase tre fokuserer på de processer vi normalt forbinder med 

globaliseringen, og de etiske normer der hænger sammen med hele miljøet, det menneskelige, og i lige 

så høj grad det materielle alle virksomhedens interessenter er tilknyttet til.9  

 

2.4 Global Compact   
 

UNGCs net kredser om 10 universelle principper, der adressere de typiske mangler nationalstaterne har 

overfor deres befolkninger. Ideen er at man gennem åben dialog og samarbejde kan skabe 

samfundsansvar blandt virksomhederne. Konceptet indeholder hverken en politi-funktion, eller en 

ranking-funktion, og som Georg Kell execlucive head of the Global compact udtrykker det ” ―is not 

                                                 
8 Nolan, J. 2005. ‘The United Nations Global Compact with business: hindering or helping the protection of 

human rights?’ University of Queensland Law Journal, 24:2, s.456 
9 Michael Stohl, Cynthia Stohl, (2010),"Human rights and corporate social responsibility: Parallel processes 

and global opportunities for states, corporations, and NGOs", Sustainability Accounting, Management and   
Policy Journal, Vol. 1 Iss: 1 s.59 
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an enforcement mechanism…it„s a learning dialogue and a platform for action”10. FN forsøger med 

UNGC at fremme forståelsen for de forvaltningsmæssige problemer nationalregeringer kan have, og via 

selvregulering blandt virksomhederne, skabe momentum til at løse disse. Alt sammen uden at 

sanktionerer eller blåstemple virksomheder for deres handlinger, eller mangel på samme. De 10 

principper er som følger:  

 

Human Rights  

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human 

rights; and  

Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.  

 

Labour Standards  

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the 

right to collective bargaining;  

Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;  

Principle 5: the effective abolition of child labour; and  

Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.  

 

Environment  

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;  

Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and  

Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies  

 

Anti-Corruption  

Principle 10: Businesses should work against all forms of corruption, including extortion and bribery.  

 

The ten principles11  

 
Siden den officielle start i år 2000, har mere en 8000 – herfra 6000 virksomheder – valgt at undertegne 

sig de 10 principper UNGC står for. Det er relativt enkelt at blive medlem af Global compact, og som 

medlem er der ganske få ting der er påkrævet. 1) Virksomheder der ønsker at deltage skal sende et brev 

                                                 
10

Nolan, J. 2005. ‘The United Nations Global Compact with business: hindering or helping the protection of 

human rights?’ University of Queensland Law Journal, 24:2, s.454 
11 http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html 

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html
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fra den administrerende direktør, opbakket af bestyrelsen, til den siddende generalsekretær i FN, hvor 

man erklære sin opbakning til UNGC og dets 10 principper. 2) Offentligt advokerer for UNGC og dets 

principper via pressemeddelelser, taler, ect; og 3) Deltagerne skal årligt redegøre, for på hvilke måder de 

som medlemmer af UNGC implementere de 10 principper i deres virksomhedsplanering og førelse. 

Dette sker ved årligt, at indlever en såkaldt Communication On Progress rapport (COP).12  

Undlader en deltagende virksomhed at indlever COP i løbet af de 12 måneder, bliver de fjernet fra 

deltagerlisten og ekskluderet fra UNGC.13  

 

At CSR i årenes løb er vokset i omfang og betydning. En indikator på dette er - ifølge flere 

videnskabere som J.Nolan og dele af civilsamfundet som TRAC -at FN har søsat et initiativ som 

Global Compact, og som konsekvens af dette, valgt at sætte sit renommé på spil - noget FN også 

møder en del kritik for. En term som at ”bluewash” bliver nævnet som negative sideeffekter, når 

virksomheder sættes i forbindelse med FN, og sidstnævnte stiler retorisk spørgsmålet:   

 

“Do the Nike swoosh and the UN olive branch emblem belong together? Are McDonald’s 

and Disney companies that represent universal educational and cultural values? Do giant 

oil companies like Shell, BP and Chevron hold the keys to sustainable development?”14 

 

Inkorporeringen af det private erhvervsliv i international politik beror på et realt politisk behov, og er 

en anerkendelse af, at der med magt følger ansvar. Disse faktorer har gjort, at CSR er kommet op 

allerhøjeste sted, når det gælder autoritet. Med introduktionen af UNGC har det offentlige i hvert fald 

åbnet op til det private, og relationen mellem rettighedshavende og den givende autoritet har ændret 

sig. Tidligere generalkommissær Kofi Annan udtrykte det således i Davos, 1999  

 

”I told you of my hopes for a creative partnership between the United Nations and the 

private sector. I made the point that the everyday work of the United Nations -- whether in 

peacekeeping, setting technical standards, protecting intellectual property or providing 

much-needed assistance to developing countries -- helps to expand opportunities for 

business around the world”15      

 

                                                 
12Se_How Can We Participate‘ på www.unglobalcompact.org. 
13Rasche, Andreas and Ulrich Gilbert, Dirk. Institutionalizing global governance: the role of the United Nations 
Global Compact. Business Ethics: A European Review Volume 21 Number 1 January 2012. s. 105-106 
14Tangled Up In Blue: Corporate Partnerships at the United Nations,TRAC–Transnational Resource & Action 

Center, September 2000 
15Secretary-General Kofi Annan, the World Economic Forum in Davos, Switzerland, 31 January 1999. 
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Behovet er opstået på det grundlag, at der på verdensplan er flere og flere MNCs hvis politiske magt og 

kapital lang overskred deres værtslandenes ditto formåen.16 Man ønsker med UNGC, at skabte et 

redskab i internationale samfund til at påvirke den forskudte magtbalance mellem det lokale og det 

global, samtidig med at give globaliseringen et humant ansigt. Virksomhedernes effekt og betydning i 

verden ligges der heller ikke skjul på i de indledende ord, når FN selv skal redegøre for Global Compact 

 

 ”..business, as a primary driver of globalization, can help ensure that markets, commerce, 

technology and finance advance in ways that benefit economies and societies 

everywhere.”17  

 

Ved tilknytningen af UNGC validerer FN sammenkoblingen mellem de undertegnende virksomheder 

og menneskerettighederne - som til tider ellers kan anses som et problem. Virksomhedernes opførsel 

kræver globalt set meget opmærksomhed, da deres økonomiske, sociale og kulturelle magt er stor, og 

med UNGC stiller FN hele sit netværk til rådighed. Det bliver således et multistakeholder initiativ med 

det private marked, FNs mellemstatslige autoritet, nationalregeringerne og civilsamfundet alle som 

interessantere.18   

 

At private virksomheder med UNGC bliver budt ind på de bonede gulve i New York, kan ses som en 

del af den privatiseringsproces der i verdenssamfundet, og den internationale politik, har fundet sted 

efter murens fald. Et sådan forhold gør, at det ikke kun er staten – der som ellers historisk har været 

øverst – der skal påtage sig ansvarlighed i forhold til at løse de menneskeretslige problemstillinger 

verden over. Når virksomhederne i større og større grad får indflydelse på, ikke kun økonomiske, 

sociale og kulturelle forhold, flyttes autoriteten gradvis fra stat til privat.            

 

2.5 Hvem holder rettighederne, når staten holder op?  
 

For at forstå hvilke aktører der i den globaliserede verden har indflydelse og magt, er vi nød til at forstå 

begrebet autoritet. Autoritet kan ikke ses som enkeltstående og ensidigt begreb, men må betragtes ud 

fra forskellige parameter. Autoritet besidder mange ansigter, der alle spiller en rolle og bidrager til 

                                                 
16Nolan, J. 2005. ‘The United Nations Global Compact with business: hindering or helping the protection of 

human rights?’ University of Queensland Law Journal, 24:2, s.449 
17 http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/ 
18

Rasche, Andreas and Ulrich Gilbert, Dirk. Institutionalizing global governance: the role of the United Nations 

Global Compact. Business Ethics: A European Review Volume 21 Number 1 January 2012. s.107 

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/
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udstrækningen af aktørernes magt, og med denne også legitimiteten. Som vi lige har fået slået fast, er 

der med UNGC sket er transformation af ansvarsstrukturen i verden. Der er sket en decentralisering af 

magten, og den statscentrerede, legislative kontrol er ikke længere tilstrækkelig med de Multinationale 

virksomheder enorme vækst, magt og indflydelse.  

 

Statens interne autoritet bliver negativt påvirket, når en ekstern magtfaktor som fx et MNC indtræder i 

nationalstatens sfære. Med UNGC, og den myndighed givet til via denne, ændres statens forhold til 

befolkningen, som i sidste ende er dem der giver autoriteten legitimitet –eller i hvert fald autoriteter 

autoritet. På verdensplan er flere eksempler på mere uautoriseret autoritet som fx mafiaen, 

diktatorstater og andre der får magt og indflydelse gennem vold, trusler og mindre frivillighedsbetonet 

samtykke, som den stærkeste og mest konstante autoritet bygger på.19  

 

Ifølge James Rosenau beror en konstant og stærk autoritet på det han kalder habitual compliance, altså 

overholdelse af sædvanen. For at eksemplificere, kan man se på regeringen i Danmark der bland dens 

befolkning, har en høj autoritet. Det bygger på, at staten gennem tid har bevist dets værd på de 

forskellige autoritetsbarometre jeg vil komme ind på om lidt. Der er mere eller mindre konsensus 

blandt befolkningen om, at staten overholder det regelværk der er opstillet. Folket indvilliger med dette 

frivilligt i at leve reguleret og kontrolleret til en vis grad. Der betales således skat og der opgives nogle 

friheder som det totale anarki ellers ville tilbyde, til fordel for vældfærdsstaten og de sikkerhedsgarantier 

den medfører. Det modsatte kunne man se under det fornyelige Arabiske forår, hvor store dele af 

befolkningerne i mange af de mellemøstlige stater gjorde oprør mod magthaverne. Man modsatte sig de 

illegitime – i hvert fald i demokratisk optik – regeringer, og trodsede, på trods af vold, trusler og 

undertrykkelse, den siddende autoritet, som i dette henseende må anses som svag, flygtig og ikke 

beroende på frivillighed.       

 

De forskellige former for autoritet der bevirker the habitual comliance og er med til at afgøre hvorvidt en 

aktør opnår accept, opgiver Rosenau til fem forskellige typer. A) Moralsk autoritet. B) Videns autoritet. 

C) Omdømmerelaterede autoritet. D) Emnespecifik autoritet, og E) Affiliativ autoritet. Jeg har valgt at 

fokusere på de tre første A, B og C i forklaringen på hvorfor autoriteten er flyttet fra stat til privat. De 

to sidste, D og E, har selvfølgelig også betydning, men da Rosenaus teori er bygget på 

                                                 
19Rosenau, James N., Distant proximities: dynamics beyond globalization, Princeton University Press, Princeton, 

NJ, 2003 s.274 
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globaliseringsprocesserne generelt, anser jeg det ikke som direkte overførtbart til UNGC og 

virksomhedernes rolle i forhold til nationalstaterne.  

 

Den første er moralsk autoritet. Virksomheder der meget åbenlyst støtter op om ”de gode sager” har 

som udgangspunkt en god indgang til at generere habitual comliance. Hvis en virksomhed med penge, 

resurser eller virkelyst går ind i sager hvor der kan anses, at være ofre, er det meget svært for individer, 

grupper eller stater for den sags skyld, at underminerer disse gerninger. De gode sager jeg her referere 

til, kan have med alt fra menneskehandel til miljømæssige problemer af gøre. Den handlende part, i 

dette tilfælde virksomheden, vil bliver anset som altruistiske, apolitiske og af godt hjerte. Disse 

moralske værdier er alle med til at genererer habiual compliance.20 Og hvorfor så det? Et er, at staterne har 

meget svært ved at leve op til den moralske autoritet rigtig mange steder. Man kan forstille sig en række 

stater, hvor MNCs er rykket ind, der er splittet af politiske skandaler, korruption og manglende 

overholdelse af løfter i forhold til befolkningen. Alt dette er med til at differentierer befolkningen fra 

regeringen, og når så en virksomhed indtræder i den statslige sfære med et moralsk overskud, som man 

kan kalde det, flyttes myndigheden langsomt fra staten og over til virksomheden. Et andet 

udslagsgivende element er, hvis virksomheden bakkes op af organisationer med endnu flere moralske 

point. Det kunne fx være Amnesty international, CARE eller andre NGOs der verificeret 

virksomhedens gerninger i forhold til UNGCs principper. 21 

                              

At viden er magt, og derved omgærdet af respekt og frygt, har der op gennem historien ikke været tvivl 

om. Vi ser alt fra at viden og kundskab udviklede sig, og ophøjet til noget nært guddommeligt, i det 

gamle Grækenland, til Cambodja hvor blot den mindste viden resulterede i decideret afvikling. Viden 

kan altså fremkalde, og begunstige autoritet, som er den anden type. Vi ser således at MNCs indvinder 

opbakning på fagspecifikke områder, i forhold til værtsstatens. Det kan alt lige frasundhedsmæssige og 

medicinske emner omhandlende hvordan man behandler sine medarbejdere bedst, til biologiske og 

økologiske og hvordan man bedst værner om miljøet. Værtslandets egen viden risikerer at blive 

undermineret, når videnskabelige og epistemologisk sammenslutninger i fællesskab advokerer en sag. 

Dette fremkalder habitual comliance, der bevirker autoriteten.22 

 

De to overstående former for autoritet, spiller en stor rolle på den tredje type, jeg har valgt at fremhæve 

i forhold til virksomhedernes ændrede status. Den omdømmerelaterede autoritet kommer fra hvilke 

                                                 
20Ibid., s.283 
21Ibid., s.283  
22Ibid., s.284 
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rygte og renomme aktøren er i besiddelse af. Og her igen syntes MNCs potentielt at have en fordel i 

forhold til staterne, alt afhængig af deres moralske og vidensbaserede autoriteter. Det gode omdømme 

bygger på integritet, kompetencer, og faktorer som fairness og vedholdenhed.23 Når vi kigger på 

karaktertrak som disse, syntes verdenshistorien at bakke argumentet om, at det er vanskeligere for 

staterne at opnå, og ikke mindst bibeholde et godt omdømme. Manglende tillid til politikere og 

regeringer besværliggøre habiual compliance. Omstændigheder der så gør det lettere at vælge andre aktører 

- med højere moral, mere viden og bedre renomme - til.   

 

Autoritet giver kontrol, og med kontrol kommer forvaltningen eller styringen af en sfære. Vanligvis har 

denne sfære været et stykke territorielt afgrænset geografiske område, hvor den styrende autoritet 

regulere politikken og forholdene.24 Den ændring i forholdet af autoritet bland aktørerne i verden, 

påvirker forholdet af formel og uformel autoritet, som så påvirker de horisontale netværk og vertikale 

hierarkier. Den formelle myndighed der er under transformation, er de juridiske beslutninger og 

lovgivningsmæssige iværksættelser. Disse er i højere grad flyttet væk fra nationalstatens sfære, og over i 

global institutioner (FN) og netværk af ikke-statslige korporationer (NGOs, MNCs) med 

globaliseringen, og forflytningen af autoriteten. Disse horisontale netværk af globale institutioner er i 

lige så høj grad drevet af uformel autoritet - fx i form af et etisk anliggende og resultatorienterethed – 

som formelle kilder af legitimitet. Og netop resultatorienterethed og mål, syntes for nogle videnskabere, 

at være kilden til autoritet. ”Authority can only be determined on the basis of outcome”25, men 

umiddelbart er der flere ting der spiller ind.  

 

Det første aspekt er, at de forskellige typer af autoritet som jeg også tidligere har redegjort for, syntes 

mere favorable for MNC end for stater. Den uformelle autoritet virksomhederne styrker deres position 

med, bliver med UNGC bakket op af en formel autoritet i form af FNs forskellige deklarationer. 

Relationen mellem den formelle og uformelle autoritet gør, at de netværksbaserede og globale aktører 

fremstår som en hybrid af den horisontale og vertikale magt. Og dette har relevans i forhold til 

indflydelse, og i forhold til menneskerettighederne. Man er ikke længere fanget i de gamle 

magtstrukturer, hvor autoritet var noget man forbandt med hierarkiske vertikale systemer som fx set i 

det statscentrede westfalske system. De horisontale netværk der før var konstrueret på samarbejde og 

                                                 
23Ibid., s. 285 
24Rasche, Andreas and Ulrich Gilbert, Dirk. Institutionalizing global governance: the role of the United Nations 
Global Compact. Business Ethics: A European Review Volume 21 Number 1 January 2012. s. 102 
25Rosenau, James N., Distant proximities: dynamics beyond globalization, Princeton University Press, Princeton, 

NJ, 2003 s. 274 
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ikke umiddelbart havde noget med autoritet at gøre, har via reformationen af autoritet, ændrede 

mønstret i den habitual compliance, og påvirker nu forskellige sfære lokalt og global.  

  

Staten mister indflydelse over den lokale sfære, hvor globale aktører nu indtræder med både formel 

autoritet i kraft af UNGC, og ikke mindst uformel autoritet som er en blanding af etiske og moralske 

hensyn effektueret i diverse code of conducts, CSR strategier, omdømme, integritet og kundskab. Alt 

sammen opbygget og underbygget af de globale horisontale netværk, og anvendt i de vertikale lokale 

hierarkier. Autoritetssfæren ser således anderledes ud i den globale tidsalder, og stater må indse, at vi 

lever i en multicentrisk verden, hvor magt ikke nødvendigvis er givet blot ved en markering af 

grænseovergangen. Dette påvirker selvfølgelige også ansvaret lokalt og globalt. For med magt kommer 

forpligtigelser, og når magtcentrum forskubbes gør forpligtigelserne selvsagt også.               

 

2.6 Samfundsmæssige certeparti 
 

I den globaliserede verden, hvor politiske strukturer er i forandring, og stater i stigende grad stå til at 

miste deres legitimitet, må man spørge sig selv, hvad dette betyder for menneskerettighederne. Staten 

har historisk set haft det primære ansvar for, at beskytte sin befolkning mod overgreb, og befolkningen 

har haft pligt til at føje autoriteten. Denne samfundsmæssige ramme har gennem århundrede været 

diskuteret og teoretiseret, som en kontraktuel relation, mand og magthaver imellem. Kontraktteorien 

går i alt sin enkelthed ud på, at personers moralske og politiske forpligtigelser beror på en gensidig 

kontrakt om at danne en sammenslutning eller situation der begunstiger dette, hvad enten det bunder i 

historiske kendsgerning eller en hypotetisk situation.26 Det interessante her er, at de historiske 

kendsgerninger har ændret sig ved autoritetssfæres forskydning. I Rousseaus kontraktteori skriver han 

om forholdet befolkning og stat imellem.  

 

”As nature gives every man an absolute power over his limbs, the social pact gives the body 

politic an absolute power over all its members”27 

 

                                                 
26Rawls, John, En teori om retfærdighed, det lille forlag, frederiskberg, 2005. s.12 
27Rousseau, Jean.Jacques., The social contract, penguin books, middelsex England, 1966 s.74 
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Dette forhold med staten som absolut har ændret sig. Som vi tidligere har lært omkring legitim 

autoritet, skal mennesket nu ikke kun forholde sig til, at opgivet sin naturlige ret - friheden til et hvert 

selvopnåeligt mål - ved at indgå den sociale kontrakt kun med staten, men må via de globale 

omstændigheder forholde sig til en anden autoritet og derved magt. Borgernes civile rettigheder bliver i 

højere grad sikret af multicentriske ophavsmænd langt væk fra staternes territoriale sfære. Dette betyder 

ændringer af den sociale kontrakt.                                    

 

En række forskellige omstændigheder skal således være til stede i en ny social kontrakt. James Rosenau 

stiller en række punkter op, for hvad en ny social kontrakt må omfatte. A) Globaliseringen har med 

tid/rum kompression ændrede vilkårene i samfundet, og en ny social kontrakt er nødsaget til, at 

legitimere sig fra andre autoritetskilder end nationalstatens territorielle. B) Da den nye sociale kontrakt i 

sit ophav har en fragmenteret autoritet, er det nødvendigt, at den bygger på frivillighed, og ikke som 

tidligere kan anlægges på fastsatte absolutte autoriteter (statens), og på den anden side ultimativt 

lydhørhed (menneskets).28 C) Da den historiske samhørighed sammenkoblet af statens territorium ikke 

længere har fuld autoritet, bliver pejlemærkerne i den ny sociale kontrakt en række kerneværdier, bakket 

op af de andre autoritetstyper - omtalt i tidligere afsnit.29 

 

 Selvom ingen af de nye autoriteter har eksklusiv myndighed over individerne i deres magtsfære, og den 

fragmenterede verden vi lever i generere individer med multiidentiteter, stiller Rosenau otte punkter op, 

der begunstiger den ny sociale kontrakt. De vigtigste herfra set i en virksomhedsoptik er: 

1)Medmenneskelig beskyttelse, hvor autoriteten (i vores tilfælde virksomheden) beviser, at man værner 

om sine medlemmers ve og vel. Fordi den traditionelle status som borger ikke længere har samme 

værdi, bliver det fra autoritetens side, en prioritet at definerer sit subjekt for derved at kunne tage hånd 

om dem. 2)Fælles ekspertise. Det betyder at virksomheden deler viden med subjekterne 

(kontrakttagerne), for på den måde at forvalte fællesskabet medlemmerne imellem, så ingen er anonyme 

eller ligegyldige. Dette gøres gennem kommunikation og information til medarbejderne og via 

uddannelse. 3) Egalitærisme. Globaliseringen har i høj grad sammenført verdner, kulturer, ideologier og 

mennesker. De finansielt rige er blevet mere synlige for de finansielt fattige og tid/rum kompressionen 

har krævet et opbrud med ”de gamle” sociale normer. Virksomheden er derfor nød til at forholde sig til 

emner som lighed og udvikling, da individer i magtssfæren ellers kan forkaste den autoritet 

virksomhedens magt ellers er bygget på, og søge andetsteds hen. 4) Ansvarlighed. Overordnet handler 

                                                 
28Ibid., s.55 
29Rosenau, James N., Distant proximities: dynamics beyond globalization, Princeton University Press, Princeton,  

NJ, 2003 s.301 
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det om, at virksomheden der har fået tilegnet autoriteten over en sfære, og skal stå i den ene ende af 

forholdet i den sociale kontrakt, handler overens med medlemmernes forventninger. Deres loyalitet er 

således essentiel for virksomheden, da de som vi har fast slået lever af deres habitual compliance.30  

 

Derfor bliver transparent virksomhedsførelses også en top prioritet, da den ny kontrakt som sagt 

bygger på frivillighed, og en sådan konstellation altid vil være sårbar for masseexit. Virksomhedernes 

interessenter og deres mulighed for at holder de ledende ansvarlige, bliver anskueliggjort i diverse code 

of conduct, interne strukturer, mekanismer og tiltage som UNGC, der alle gør, at løftebrud kan 

tilbagevises, men også overholdelses kan påvises.                  

                                                 
30Ibid., s.310-314 
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3    Analysen 

Analysedelen er tænkt som en metode, at teste de teoriretninger og begreber redegjort for i foregående 

afsnit. Dette gøres med henblik på, at undersøge hvorvidt en specifik virksomhed forvalter det ansvar 

man 1) har fået via globaliseringen, og den ændrede autoritet og magtssfære. 2) har påtaget sig, ved at 

sætte sit navn under de 10 principper i UNGC. Jeg har valgt at se på LEGOs måde at forvalte deres 

ansvar på, da LEGO som virksomhed syntes at repræsentere en gennemsnitlig MNC. LEGO er en 

privatejet virksomhed etableret i 1932 i Billund, Danmark. Koncernen er hovedsalig kendt for dets 

LEGOklodser, og efter eget udsagn ”forsyner virksomheden i dag børn i mere end 130 lande med 

legetøj, oplevelser og undervisningsmateriale”31  Der er ifølge LEGOs egen webside, mere end 10 000 

ansatte på verdensplan, og koncernen har allerede siden 60erne været rigt repræsenteret globalt, med 

salg af legetøj i Singapore, Hongkong, Australien, Marokko og Japan.32 I dag er produktionen 

outsourcet til fabrikker i Ungarn og Mexico, og virksomheden har et tæt samarbejde med 

underleverandører på verdensplan, hvilket i den grad gør dem egnet som undersøgelsesobjekt i Global 

Compact regi. Ydermere fremgår LEGO yders aktive i Global Compact diskursen både internt og 

eksternt, og indenfor FN. På LEGOs egen websider er der således en hel sektion omhandlende 

LEGOs bæredygtighed, og bestyrelsesformand i LEGO, Mads Oevlisen – der også er medlem af 

Global compacts bestyrelse – er forfatter til forordene i et 70 siders FN-kompendium om Global 

compact, hvor han således skriver:  

 

”Upholding human rights, and labour standards, protecting the environment, combating 

corruption and promoting broad societal development is primarily the responsibility of 

governments. But an increasing number of enterprises are integrating the practice – and 

advocacy –of these issues into their business. Not as a charitable add-on, but as an 

integrated core business activity”33  

 

Men hvordan forvalter LEGO det ansvar de har fået? Hvilke forhold har gjort LEGO så ansvarsfulde? 

og for hvem tager LEGO ansvar for? Det er de spørgsmål jeg ved at analysere deres webside, code of 

conduct samt deres første og seneste Communication On Progress rapporter (COP), vil søge at besvare.  

                                                 
31http://aboutus.lego.com/da-dk/lego-group/ 
32http://aboutus.lego.com/da-dk/lego-group/the_lego_history/1960/ 
33United Nations Global Compact Inspirational Guide, 2007. s.4  

http://aboutus.lego.com/da-dk/lego-group/
http://aboutus.lego.com/da-dk/lego-group/the_lego_history/1960/
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Første del af analysen vil bevise LEGOs aktuelle position i CSRs faser. Dette har relevans i forhold til, 

at påvise hvorvidt LEGO kan se som kontraktgivende instans jævnfør teorien om den nye sociale 

kontrakt. Dette gøres ved en granskning af LEGOs COP-rapport fra 2006 og fra 2011, for at finde 

beviser for ændringer i forløbet. Hvorvidt LEGO befinder sig i 1.fase eller 3.fase, hvordan man 

bekender sig til sit ansvar, og ansvar over for hvad, syntes betydningsbærende i forhold til den endelige 

problemformulering. Efterfølgende vil jeg ved at benytte J. Rosenaus teori om hvordan autoritet 

konstrueres og, magt skabes og forrykkes, eftersøge LEGOs code of conduct og webside for elementer der 

kan karakterisere eventuelle standpunkter der kan stå i relation til teorien om autoritet og magtsfære. 

  

 

3.2 LEGO & COP-Rapporterne  
 

LEGO blev grundlagt i 1932, og har lige siden under fundet det vigtigt, at arbejde for at forbedre 

verden for sine interessenter både internt og eksternt. Sådan formulerer man det i hvert fald selv under 

virksomhedens ansvar på LEGO.com. Koncernen tilsluttede sig først i 2003 UNGC, men har ifølge sig 

selv altid haft fokus på kvalitet, hvad end det så omhandler produktet eller de etiske værdier i det at 

drive virksomhed.34 Man har altså set det som en forpligtigelse at drive ansvarsfuld forretning, før CSR 

faktisk blev en forpligtigelse, og før private virksomheder blev inviteret ind i den statslige sfære. 

Initiativet Global compact er som tidligere redegjort for, at relativt ungt fænomen med kun godt 12år 

på bagen. Så de tre faser CSR har gennemgået, kan som sådan ikke ses direkte overført i LEGOs 

engagement, da man først tilsluttede sig i 2003, hvor man teoretisk set burde være i 3.fase hvis man 

kigger på årstallet, og teorien omkring CSRs evolution. Dog kan man se en udvikling fra deres første 

COP-rapport, hvor der er spor af både 1.fase og 2.fase af CSR, til den seneste, hvor 3.fase syntes 

allestedsnærværende. 

Under mottoet ” only the best is good enough” begynder LEGO sin første COP-rapport (2006) med 

en forklaring af virksomhedens bevæggrunde for at underskrive UNGC. 

 

”Children are our vital concern and deserve the best. Our focus should not only be on 

financial results. We also have other aims, such as striving to create a sustainable company 

in relation to all our stakeholders” 35 

                                                 
34http://www.lego.com/da-dk/aboutus/corporate-responsibility/product-quality-and-safety/ 
35Annual rapport 2006, Lego-Group. s.4 

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/corporate-responsibility/product-quality-and-safety/
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Man melder et paradigmeskift i forhold til perioden fra 2004, hvor man ifølge Lego-Group selv har 

fokuseret meget på de finansielle udfordringer globaliseringen, finanskrisen og et ændret legetøjsmarked 

har åbnet op for. Ifølge direktørens forord vil forbrugere, medarbejdere, samarbejdspartnere og 

værtssamfund kunne se frem til et mere ansvarsfuldt og bæredygtigt Lego. Ser vi på dette ræsonnement 

ud fra tre fases teorien, kan man se, at LEGO umiddelbart før 2003, og underskrivelsen af UNGC, har 

fulgt Friedmans tese om, at en virksomheds primære ansvar er overlevelse og at tjene penge. Altså 

befundet sig i 1.fase af CRSs proces, hvor de negative rettigheder har været i fokus. Dette bygger jeg på, 

at de gør et stor nummer ud af, at berette om koncernens evignærværende ansvar, og hvordan man 

overholder egne moralske normer og andres juridiske.36  

 

LEGOs holdning til hvor ansvaret ligger, og for hvem det omfatter, er i selve 2006 rapporten 

transformeret så man mere befinder sig i 2.fase af CSRs udvikling.. Rapporten har et udbredt 

individfokus, hvor den enkelte interessent er i fokus. LEGO forsøger med er række tiltag, at gøre den 

sociale situation bedre for de mennesker i dets sfære – alle dem man har kontakt med. Man har i 

henhold til rapporten indført en række tiltag, der skal tilgodese kunder, det man kalder forbrugere og 

ikke mindst medarbejderne i LEGO gruppen. Disse tiltag indebærer blandt andet en health and safty 

policy, der sigter efter en 0 procents rate på ulykkesfronten, ved at implementere en høj 

sikkerhedsstandard (Standard OHSAS 18001) globalt.37    

 

Et uddannelsesinitiativ LEGO kalder Fremtidshuset, hvor medarbejdere der er ramt af outsourcing, 

downsizing eller blot ønsker at udvikle deres kompetencer vil blive givet mulighed for dette. Ligeledes 

skriver man om udspillet. 

 

“Future House is working to train a number of employees, especially union 

representatives, to be frontline guides. Frontline guides are to provide their colleagues with 

initial guidance regarding the assistance available to them.”38    

  
Og generelt om hele medarbejderpolitikken, uagtet om der er LEGOs egene eller underleverandørers.  
 
 

                                                 
36Dette fremgår i LEGO group CODE OF CONDUCT, som man i mange år før underskrivelsen af UNGC, efter eget 

udsagn, har overholdt. 
37Annual rapport 2006, Lego-Group. s.20 
38Ibid., s.18-19 
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“The need for such a set of guidelines is due to the unfortunate fact that suppliers in some 

countries fail to ensure compliance with, for example, key ILO conventions governing 

labour standards. The requirements in the LEGO Group Code of Conduct are therefore 

more strict in many areas than the general standard in some of the countries our suppliers 

are based in”  

 

At LEGO giver foreningsmuligheder samt sikret sygesikring og uddannelse til medarbejderne er et 

tydeligt tegn på, at man vægter de positive rettigheder højt, og som da betragtes som et internt ansvar. 

Man handler således på sine medarbejdere ved at tilbyder dem de resurser der skal til for at deres 

menneskelige rettigheder kan ske opfyldt. At man som medarbejder gennem ICESCR er sikret retten til 

sundhed og en vis levestandard, uddannelse og visse arbejdsvilkår er ikke meget værd, hvis der i den 

givende sfære ikke bliver givet disse rettigheder. Med de nævnte tiltag, giver LEGO denne ”ret til” frem 

for, som i de negative rettigheder og ICCPR, blot at give ”frihed fra”. 

 

Udviklingen fra 2. til 3.generation er iøjefaldende, hvis man laver et hurtigt ordtælling rapport 2006 og 

2011 imellem. Man kan se en klar tendens udviklingen af brugen af ord man anvender. I skemaet 

herunder fremgår det, at ord som vi vanligvis forbinder med globale forhold er steget markant.   

 Antal i COP-2006 Antal i COP-2011 

Ord:   

Employee 100 150 

Human rights 5 36 

Sustainability 14 43 

Environment 37 52 

Stakeholder 10 40 

Climate 1 15 

Responsibility 12 14 

    

Ordene Human rights, Enivironment, stakerholder og climate er alle gået op i anvendelsesfrekvens, og har fået 

en vigtigere rolle i 2011 rapporten. Hele rapporten indledes –som i 2006-  med at man gøre op med 

foregående års metoder, og indleder et nyt paradigme.  
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”In 2011 we have changed our reporting structure from reporting through our value chain in 

2010, to this year reporting on eight sustainability issues relevant to our business.”39 

Man introducerer i 2011 rapporten otte problemstillinger man i LEGO ser som væsentlige for 

virksomhedens forhold til egne værdier, men i lige så høj grad overfor sine interessenter. Temaerne er 

som følger: Sustainable play, environment, stakeholder dialogue, human rights, climate, governance, 

employees og the LEGO foundation. Her kan man argumenter for, at i hvert fald fire ud af de otte, har 

et globalt og kollektivt fokus. Her tænker jeg på de problemer man vælger at angribe inder for 

kategorierne: menneskelige rettigheder, miljø, klima og forvaltning/styring der må siges at ramme inde 

for kategorien globale processer. Dette faktum, samt den øget kvantitet af føromtalte ord, tolker jeg til, 

at man i LEGO anno 2011, påtager sig sit kollektive ansvar og med det befinder sig i 3.fase af CRSs 

udvikling. 

 

Hvad mere syntes vedkommende er, at man som særskilt punkt har forvaltning/styring. Kigger vi på 

hvad punktet indeholder i rapporten, fremgår der en tydelig strategi for forvaltningen af virksomheden i 

de forskellige sfærer hvori LEGO er repræsenteret. I et lagkagediagram er koncerns ledelse opdelt i tre 

hovedsektioner, hvor drift, marketing og bemyndigelsesforordning separat forvises, at administrerer 

regionale undergrupper40. At LEGO på den måde styrer sin virksomheds arbejdsmetoder, leder 

markedsføringen og sørger for gennemsigtighed og retssikkerhed, ses som en erkendelse af, at man har 

som virksomhed magt, og med denne også ansvaret, over de sfærer hvori man er tilstede.  

  

Hvis vi ses tilbage på den indledende redegørelse af hvad UNGCs målsætninger gik på, altså det at 

inviterede de private virksomheder til at tage ansvar i global problematikker, syntes LEGO i høj grad at 

have taget del af denne byrde. LEGO anerkender sin indflydelse og autoritet i forskellige 

sammenslutninger fra lokalsamfund til transnationale netværk og federationer. De påviser ansvarlighed, 

og søger at handler efter deres interessenters interesser, som LEGOs direktør skriver i forordene til 

COP2011” The basis of the report, the scope, and the materiality determination are all based on a 

dialogue with main stakeholders about issues that are material to them”41. Man deler således sin viden, 

værdier og ekspertise med sine i omgivelser via COP-rapporteringen, code of conducts samt en lang række 

interne tiltag der søger at skabe kommunikationsbroer mellem de ansatte og koncernen. Blandt andet: 

Employee pulse survey, Brick mate, Net promoter og Stop toying around. Disse tiltag tager hånd om, 

                                                 
39Annual rapport 2011, Lego-Group. s.10  
40Ibid., s.42 
41Ibid., s.6 
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medarbejder tilfredshed, Sikkerhed på arbejdspladsen, udveksler viden og behandlinger medarbejders 

rettigheder globalt.  

 

”We engage with our stakeholders with respect, listening and engaging in an open and 

honest dialogue on issues that matter to our stakeholders in order to meet or exceed their 

expectations. We have a responsibility that goes beyond the value chain of our products.”42 

 

Man søger fra LEGOs side udvikling og lighed blandt koncernens mange interessesfærer og deres 

interessenter, og man gør det gennem A)de autoritetskilder der kva globaliseringens ændrede vilkår for 

virksomhederne i samfundet, B)den magten LEGOs interessenter frivilligt giver koncernen over sfæren 

via habiual compliance, og C)de selvdefinerede kerneværdier LEGO bygger deres autoritet op omkring. 

 

 

3.3 LEGOs Adfærdskodeks 
 

I 1997 blev det første sæt etiske regler for virksomhedsførelse formuleret, et code of conduct for hvad man 

forventede af sig selv og sine leverandører. I introduktionen skriver LEGO: 

 

”LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres 

ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle globalisering og de forskellige 

interessenter sætter dagsordenen for vækst og fremgang”43   

 

Man anerkender altså fra LEGOs side, at der med globaliseringen er sket ændringer i de magtstrukturer 

der ellers har domineret verden, og med dette forsøger man at tage autoriteten der legitimerer ens magt 

og ageren, eller i hvert fald at retfærdiggøre, at autoriteten på den nye scener er berettiget. 

 

Jævnfør med Rosenaus teori om hvordan autoritet skabes og bevilges, kan man se flere af 

autoritetstyperne tilstede i LEGOs code of conduct, samt i hele retorikken på deres webside. Særligt den 

moralske autoritet, hvor virksomheden fremstiller sig selv som humanitære og med høje etiske kodeks, 

skinner igennem. Et andet aspekt er, at LEGO med undertegnelsen af UNGC, på den måde får ekstra 

point på autoritetskontoen, hvis man da kan siger det sådan. Det vil sige, at udover den autoritet man 

                                                 
42Ibid., s.10 
43LEGO gruppens CODE OF CONDUCT, version 4.0. s.1  
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med virksomhedens eget adfærdskodeks formår at skabe, bliver højnet med den moralske signalværdi 

menneskerettighederne i FN-regi er kædet sammen med. 

 

I bevæggrunden for hvorfor LEGO har set sig nødsaget til, at handel som de, altså udformningen af 

deres code of cinduct, angiver man følgende:  

 

”Årsagen hertil er, at leverandører i mange lande desværre ikke sikrer, at bl.a. ILO-

konventionerne bliver overholdt. Kravene i LEGO Koncernens Code of Conduct ligger 

derfor på flere områder højere end den generelle standard i mange af vores leverandørers 

lande”44 

 

LEGO fremhæver sig selv og egne muligheder, som bedre og mere egnede, i forhold til de stater hvori 

de driver deres virksomhed, når det kommer til overholdelse af moralsk betonede emner som 

menneskerettigheder og arbejdsforhold. LEGO betoner desuden i deres code of conduct emner som 

tvangsarbejde og fri bevægelighed, tvang og disciplinære sanktioner, diskrimination, ytringsfrihed og 

uddannelse. Alle emner, som vi gennem diverse NGO-rapporter ved, at stater til tider døjer med at 

overholde.45    

 

”I situationer, hvor den lovpligtige mindsteløn ikke kan sikre en rimelig leveløn, opfordres 

leverandører til at supplere medarbejdernes løn, så disse behov kan dækkes.”46 

 

LEGO overfører ikke bare information omkring kodekset for god adfærd neutralt, men har hele tiden 

en vurdering og en holdning til tingene. Der skabes således mening, identitet og sociale relationer 

mellem LEGO som afsender og dem der modtager bekendtgørelsen, altså LEGOs interessenter. 

 

Med UNGC medgiver virksomheder, som tidligere redegjort for, at de støtter de 10 principper Global 

compact består af, og som alle ses som højt moralsk betonede – menneskerettigheder, arbejdsvilkår, 

miljø og antikorruption. Symbolsk bliver den undertegnende part således fremstillet som humanitære, 

og som repræsentant for gode værdier som fx menneskelig værdighed, frihed og velbefindende. 

                                                 
44http://www.lego.com/da-dk/aboutus/corporate-responsibility/code-of-conduct/ 
45Human Rights Watch. Workers in the Shadows: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in 
Indonesia. Feb 2009; 1-56432-430-3 
46LEGO gruppens CODE OF CONDUCT, version 4.0. s.3 

http://www.lego.com/da-dk/aboutus/corporate-responsibility/code-of-conduct/
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Denne tydelige menneskeretslige diskurs, kombineret med LEGOs etiske værdier fremsat i deres code of 

conduct gør, at koncernen på den måde fremstår med endnu højere moralske autoritet. Den autoritet der 

genererer habiual compliance og som ændrer magtforholdet mellem stat og virksomhed. 

.                             

Koncernen syntes generelt at få sin autoritet på flere fronter, og på bekostning af nationalstaten, skal vi 

følge Rosenaus ræsonnement. LEGO trækker ikke kun på egne udsagn om korrekt opførsel, men 

henter videnskabelig autoritet i form af diverse certificeringer og standarder. De har og lever op til EU's 

CE mærke, USA's CPSIA og ASTM standarden, samtidig med at man er medlem af TIE (Toy 

industries of Europa) og TIA (Toy industries of America).47 LEGO bliver på den måde bakket op af 

Fagstærke netværk og eksterne eksperter, der på den måde er med til at bygger op omkring LEGOs 

autoritet. LEGOs omdømme opfattes troværdigt, når man kigger på indsatsen gjort - og redegjort for - 

på websiden og via deres code of conduct. Også her giver undertegnelse af UNGC LEGO en autoritet 

beroende eksperters viden. Fx i forhold til miljø, hvor UNGC indeholde The Rio Declaration on 

Environment and Development, og undertegnende forpligter sig til at overholder visse bestemmelser, der 

delvis beror på videnskabelige tolkninger af, hvad der er bedst for miljøet, og det giver autoritet. Det 

samme gør sig gældende med menneskeretten. 

 

Man bemærker en tydelig positionering af koncernen i forhold til de platforme hvor man arbejder. Her 

tænker jeg i forhold til den informelle autoritet menneskeretsdiskursen giver, og ikke mindst i forhold 

til statens formelle autoritet. Et tydeligt eksempel på at man også juridisk tager sit ansvar ses under 

Appendix: A Family Friendly Work Environment – The LEGO Group.’s Position on Child Labour hvor der 

under generelle principper står: “The LEGO Group supports the United Nations Convention on the Rights 

of the Child (UNCRC) (1989)”48 Umiddelbart kan dette opfattes som en selvfølge, at virksomheder 

overholder sådanne konventioner, da man vanligvis er underlagt den nationale jurisdiktion i de lande 

man nu engang opererer i.  Men Samtidig kan det ses som endnu en måde at fremme egen position på, 

på den globale scene, da det ikke alle nationalstater der har ratificeret UNCRC. Et resultat som, at man 

overholder internationale konventioner er nemmere at efterkomme for en koncern som LEGO, end 

for et helt land – kontrollen er simpelthen større, så man nemmere styre sine midler hen imod 

specifikke mål. Og som vi har lært, kan opnåelse af mål, være en af kilderne til autoritet.  

                                                 
47http://aboutus.lego.com/da-dk/lego-group/product-quality-and-safety/ 
48LEGO gruppens CODE OF CONDUCT. Appendix: A Family Friendly Work Environment .– The LEGO Group.’s 

Position on Child Labour. s.1 

http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm
http://aboutus.lego.com/da-dk/lego-group/product-quality-and-safety/


 31 

Man kan sige at LEGO henter deres autoritet på den horisontale bane blandt mellemstatslige 

organisationer, civilsamfund og den globale virksomhedsstruktur, og benytter den på den vertikale, i 

nationalstater samt lokalsamfund.  
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4       Konklusion  

Med LEGO som case har formålet med denne opgave har været, at påvise de globale processer og 

mekanismer der påvirker forholdet mellem nationalstaterne og de private virksomheder. Jeg har forsøgt 

at skabe indsigt i komplicerede begreber som CSR, Gloabal Compact, menneskeret og ansvar, og 

efterfølgende brugt den i en empirisk analyse. Det kompliceret med Global Compact, CSR og 

menneskerettighederne ligger i deres frivillige natur, og at der for de to førstnævnte ikke er nogle faste 

definitioner for hvad præcist det indebærer at have et socialt ansvar som virksomhed, og at der for 

Global Compacts side, hverken er kontrol eller retningslinjer, for overholdelse, eller når det kommer til 

dokumentation. Hvorfor også begreberne bliver brugt forskelligt virksomhed, til virksomhed, Nogle 

engagerer sig af etiske årsager, og andre ser det som en metode til at forbedre deres konkurrenceevne 

og øger deres vækst. Og dette har indflydelse på magt, ansvar og forpligtigelser.   

 

Det private erhvervsliv har med globaliseringen fået mere indflydelse i verden. Multinationale 

virksomheder er med penge og produktion rykket ind i nationalstaters sfære langt fra egne grænser, 

med ønsket om mere, billig og bedre muligheder for at drive deres forretning. At store multinationale 

virksomheder på den måde indtager en sfære, påvirker værtsstaters forhold til borgerne, da statens 

autoritet ikke længere er absolut.  

 

Autoritet er jævnfør Rosenaus teori, hele tiden til forhandling, og i forhold til menneskerettighederne 

kan dette have mere eller mindre betydning. I veletableret stater med høj moral, stor ekspertise og et 

godt omdømme, vil virksomheder have sværere ved at etablere en autoritet der realt truer den statslig 

myndighed. Fx har LEGO i Danmark ikke overtaget ansvaret når det kommer til de menneskelige 

rettigheder eller andre forhold, trods deres påviste høje autoritet. Anderledes ser det ud i svage stater, 

der måske ikke har så høj autoritet bland befolkningen. Her ville man kunne se, at en virksomhed, med 

en uformel autoritet i form af høj morale og etik, ville kunne tage magten over en sfære, ved at vinde 

autoritet på de baner hvor statens halter. 

 

I FN har man anerkendt, at der er et realt politisk behov for reguleringen af magten blandt 

virksomhederne. Med introduktionen af UNGC har det offentlige åbnet op til det private, og relationen 

mellem rettighedshavende og den givende autoritet har ændret sig yderligere. Virksomheder kan med 

en undertegnelse af UNGC supplerer deres uformelle autoritet med en formel, i form af hele FNs 
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jurisdiktion. Der kan på den måde siges at være en kausal forbindelses mellem virksomhedernes 

position i CSR udviklingen og hvorvidt menneskerettighedsansvar kan siges at være et 

virksomhedsanliggende, da man er nødsaget til at have et globalt kollektivt fokus, for at fokuserer på 

menneskerettighederne. LEGO er jævnfør min analyse i 3.fase, hvilke gør det muligt for dem, at have 

forpligtigelser over for deres interessenters menneskelige ret. 

 

LEGO har med deres virksomhedsprofil tydeliggjort i deres code of conduct og på deres webside, samt 

deres indmeldelse i UNGC, taget et ansvar. De har med deres 1)Medmenneskelig beskyttelse 

2)kollektive viden 3) Egalitærisme, og 4) ansvarlighed, leveret det FNs generalsekretær Kofi Annan 

efterspurte fra de multinationale virksomheder. 

 

“Essentially there are two ways we can do it. One is through the international policy arena. 

You can encourage States to give us, the multilateral institutions of which they are all 

members, the resources and the authority we need to do our job…[…..]….The second way 

you can promote these values is by taking them directly, by taking action in your own 

corporate sphere. Many of you are big investors, employers and producers in dozens of 

different countries across the world. That power brings with it great opportunities -- and 

great responsibilities.”49 

 

LEGO gør begge af de to ting FN efterspørger med introduktionen af Global Compact. For det første 

opfordrer man de værtslands hvori man bedriver forretning til, at følge deres undertegnede 

konventioner. Dette gør man ved, at bekendtgøre gennem sin code of conduct, at leverandører og 

underleverandører som minimum skal over holder internationale deklarationer UNGC bygger på ”for 

at fremme menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og kampen mod 

korruption.”50  Det andet er, at man meget direkte handler ud fra nogle helt klare kærneværdier i 

koncernen. Dette sker blandt andet med føromtalte code of conduct, underskrivelse og overholdelse af 

UNGC, et væld af interne tiltag der omhandler alt fra klima til kvindelige direktører og, en stærk og 

tydelig menneskeretsdiskurs udadtil der symboliserer, at man tager det ansvar magtens muligheder 

giver, og for hvem dette ansvar omfatter, nemlig virksomhedens egne interessenter.  

 

Med dette ræsonnement og Rosenaus teori om en ny social kontrakt der definerer ansvaret, og hvordan 

det har ændret sig på den globale scene, tager LEGO ansvar og tilbyder den kontrakt til deres 

                                                 
49Kofi Annan Proposes Global Compact at Davos 1999. Davos ,31 January 1999 
50LEGO gruppens CODE OF CONDUCT, version 4.0. s.1 

http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990201.sgsm6881.html
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interessenter der tilgodeses deres menneskelige rettigheder. Dette kan ses som en udlicitering af 

rettighederne, hvor højst bydende – altså dem der tilbyder de bedste vilkår – vil få autoriteten i den 

pågældende sfære. Det kan medføre et fragmenteret rettighedsbillede når private aktører påtager sig en 

ellers statslig forpligtigelse, og man kunne forstille sig, at de menneskelige rettighederne på den måde 

ville blive underbudt med de mange forskellige fokus, fra de mange forskellige aktører der er i spil på 

den globale scene. Men en koncern som LEGO syntes det umiddelbart ikke negativt. Anderledes vil 

det givetvis forholde sig, hvis en virksomhed med ringere etiske kodeks, fik autoritet og påvirkede 

sfæren med hvad de nu syntes rigtigt og tilstrækkeligt.  

 

 

 4.1 Diskussion 

  

At UNGC skubber til den magtbalancen allerede skabt af globaliseringen, ved det rykker magtsfæren, 

autoritet og ansvar fra stats til privat, og fra lokalt til globalt syntes jeg redegjort for. Man har fra FNs 

side været nærmest tvunget til, at få MNC til at tage et globalt ansvar. Men om, at have taget et ansvar 

er det samme som, at have ansvar er ikke endegyldigt. Især ikke når UNGC, ifølge mange, står så vag, 

da det jo som vides er virksomhederne selv der på eget initiativ, og af egen drift skal sørge for, at det 

ansvar de nu engang har til, også bliver overholdt. Man beder altså virksomhederne støtte og beskytte 

menneskerettighederne inden for virksomhedens egen sfære. Men præcis for hvem og hvor 

virksomhedens sfære influerer, syntes i nogle grad, at være op til virksomhedens moral, og juridiske 

skyld på den pågældende lokalitet.  

 

I LEGOs tilfælde har vi haft med en koncern med høj moral standard, at gøre. LEGO syntes kva deres 

historie, produkt og renomme at fremstår troværdige i deres ansvarstagen. Man føler sig som forbruger 

godt overbevist om, at koncernen vil os, vores børn og planten det bedste. Jeg er ikke udelukkende 

over for, at LEGO kva deres danske ophav, øjensynlige transparents og tilslutning til diverse initiativer 

som UNGC, europæiske standarder og interne code of conduct for mere kredit end fortjent. Men 

jævnfør det teoretiske grundlag i opgaven her, hænger de kategorier fremlagt her, meget godt sammen 

med hvordan en virksomhed får autoritet og magt. 

 

Anderledes tankevækkende kan det syntes, at en institution som FN, med Global Compact, så vælger at 

ligge navn og renomme til multinationale virksomheder der måske ikke lige besidder den samme moral 
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som eksemplet LEGO. Virksomheder som i offentlighedens øjne kan syntes at besidde flere forskellige 

hatte. Virksomheder som Shell og GP der har andre syn på bæredygtigt miljø end store dele af 

civilsamfundet. Virksomheder som Nike og Coca Cola der sammenkobler sig selv med sjov, sundhed 

og sport - om enten det er som udøvende, eller som storsponsorende part - til internationale 

konkurrencer, samtidig med at mange mennesker nok ligeledes sammenkobler dem med sweatshops og 

usund mad.  

 

Global Compact bygger som sagt på frivillighed, der er ingen screeningsprocesser der eventuelt 

frasorterer uønskede segmenter, der er ingen monitorering af virksomhederne, intet magtapparat der 

kan blive sat i kraft, hvis Compacten ikke overholdes, og ej heller nogen standard for 

rapporteringensprocessen. Umiddelbart kunne man tænke sig, at det ville kræve en masse kontrol, 

regulering og indsigt hvis man – som en organisation af FN vigtighed og kaliber – skal ”blåstemple” 

Multinationale virksomheder og potentielt at sætte sit image over styr ved at satse centrale dele af 

organisationen, såsom united nations environment programme (UNEP), International Labour Organisation 

(ILO) og United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), og kaste dem ud som garant 

for at diverse virksomheder skal ”opfører sig ordentligt”.  

 

LEGO opfører sig ordentligt. Men nærlæser man på deres webside og i deres code of conduct kan man 

godt se hvorfor nogle vidensskabere anser Global Compact som vag. Ord som, bør og opfordre, 

forekommer utallige gang før en af LEGOs ellers højt moraliserede holdninger. Begge ord som ikke 

rigtig skriger til himmelen, om stålfasthed og forandringsiver, men fremstå vage, svage og nærmest 

gratis forstået på den måde, at der er kæmpe forskel på at komme ud med et budskab der hedder ”vi 

forlanger, at man skal overholde de menneskelige rettigheder!” og  ” vi opfordre til, at man bør 

overholde de menneskelige rettigheder”.   

 

Så er menneskeretten i fare, når virksomheder på ret medgørligvis, kan blive ”kurator” for den via 

UNGC? Vi ved at forholdet mellem befolkninger og stat, og befolkningen og privat ikke nødvendigvis 

er den samme. Ligesom vi ved, at agendaen fra virksomhed til virksomhed, og fra virksomhed til stat 

også er ulig. Nogle virksomheder tager, som vi har set, stort ansvar når det kommer til menneskeretten, 

og andre vil givetvis, tage en del mindre, og det samme gør sig gældende når det kommer til staterne. 

Det jeg prøve at sige er, at man kun kan tage ansvaret så langt, resten skal gives! Der er brug for en 

konsensus blandt de mennesker der er i sfæren, hvori autoritet og magt genereres om, at de 



 36 

forehavende der bliver bedrevet, faktiske er i orden. I hvert fald på den lange bane. Ellers gør folk 

oprør, eller boykotter eller finder en anden autoritet at gøre til myndighed.  

 

Så, så længe den formelle og uformelle autoritet ligger hos FN, syntes de menneskelige rettigheder ikke 

at være i fare for at miste værdi, når de bliver sammenkoblet med fx Nike. Måske er det også derfor 

man fra FNs side ikke forsøger at regulerer virksomhederne der undertegner Global Compact mere end 

man gør? Man søger måske at værne om sin eget autoritet, samtidig man har indset, at der er et realt 

behov for ændringer i måden der bliver bedrevet virksomhed på. Man beder virksomhederne om at 

tage ansvar for menneskerettighederne, uden selv at tage ansvar - formelt eller uformelt - for på hvilke 

måde de vælger at gøre det på. En, alt at vinder, intet at tabe, situation for FN?    
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