
Ph.d.-seminar i forbindelse med en Corporate Social 

Responsibility (CSR)-konference 

Implementering af CSR og lovgivningen – styrkelse af implementeringen af 

CSR-anbefalinger 

CSR Legal Research Network (CSR LRN) og Aarhus Universitets 

forskningsgruppe ReSET (Regulating Sustainable Energy Transitions) arrangerer 

den 12.-13. november 2013 en konference om “Implementering af CSR og 

lovgivningen – styrkelse af indførelsen/implementeringen af CSR-anbefalinger”. 

Arrangørerne har sammensat en international, tværfaglig gruppe af 

nøgleforedragsholdere og debatdeltagere, herunder eksperter, der anvender 

CSR i praksis, samt forskere, som fokuserer på CSR-respons ud fra et 

lovmæssigt perspektiv, nemlig 

- de nationale kontaktfladers aktiviteter fastlagt i overensstemmelse med 

OECD's Guidelines for Multinational Enterprises og 

- CSR på virksomhedsniveau i forbindelse med aflæggelse af rapporter og 

kontrolforpligtelser. 

Med støtte fra COWIfonden vil der som en del af konferencen blive organiseret et 

ph.d.-seminar, som vil gøre det muligt for anerkendte forskere og eksperter, der 

anvender CSR i praksis samt ph.d.-studerende at udveksle ideer og viden. Dette 

samspil er af afgørende betydning for at efteruddanne den unge generation af 

forskere. Konferencen giver de ph.d.-studerende en unik mulighed for at 

præsentere og diskutere deres innovative ideer og få feedback fra senior 

forskere. Midlerne fra COWIfonden bliver anvendt til at støtte de ph.d.-

studerende, som holder oplæg på ph.d.-seminaret, og seniordebatdeltagerne. 

Baggrund 

På trods af en stigende opmærksomhed omkring CSR-relaterede emner savner 

den lovmæssige CSR-forskning stadig en solid teoretisk baggrund og 

struktureret tilgang, som ville gøre det muligt at anvende alle aspekter af CSR's 

lovmæssige potentiale. Forskningen inden for dette felt har været meget spredt 

med kun få målrettede events. Derfor er events som konferencen og ph.d.-

seminaret vigtige for at lære mere om de lovmæssige implikationer af CSR samt 

for at facilitere kommunikationen mellem forskere og de eksperter, der anvender 

CSR i praksis. Unge forskeres rolle er derfor af afgørende betydning for 

udviklingen af nye ideer og for at opbygge fremtidig kapacitet inden for dette 

område. 



Forventede resultater 

De forventede resultater fra konferencen og ph.d.-seminaret vil være: 

1. At facilitere samspillet mellem forskere og de eksperter, der anvender 

CSR i praksis. 

2. At inddrage den unge generation af forskere i diskussioner af høj faglig 

kvalitet, som vil hjælpe dem med at udvikle nye ideer og bidrage til at 

opbygge juniorfakultetets kapacitet. 

3. At forbedre både forskningens kvalitet og virksomhedernes adfærd på 

CSR-området, hvilket i sidste ende vil forbedre beskyttelsen af samfundets 

interesser såsom miljøet eller menneskerettighederne. 

Fremtidige perspektiver 

CSR LRN vil fortsætte sine aktiviteter for at knytte junior- og seniorforskere 

sammen, ikke kun gennem forskningsevents, men også via fælles projekter 

blandt netværkets medlemmer. 

 


