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Samfundsengagement 
 i hjertet af medarbejderne 
  og forretningsstrategien

Af  Tania Ellis, forfatter, foredragsholder og erhvervsrådgiver

Kampen om de gode hoveder er én af grundene til, at virksomheder 
i denne tid får øjnene op for den helt afgørende forbindelse mellem 
social ansvarlighed og medarbejdertilfredshed.

For de nye medarbejdere har lært at stille krav – og i kampen om de 
gode hoveder skal der i dag vindes både hjerner og hjerter . Medar-
bejdere vil udvikle sig, og de vil have mening med de mange timer, 
der hver dag bruges på jobbet. Derfor ser vi eksempler på frivilligt 
arbejde i arbejdstiden, og på at business-skole-studerende opretter 
deres egne organisationer for at fremme fokus på socialt iværksætteri 
og virksomheders samfunds-engagement (CSR).

Men hvorfor kan de nye medarbejdere med deres kontrastfyldte selv-
dyrkelse og fællesskabsorientering ikke bare realisere sig i fritiden? 
Og kan de overhovedet stille krav til virksomheder i en tid, hvor kri-
sen har skabt store grupper af ledige nyuddannede på jobcentrene? 
Svaret er ja.

Da jeg forleden sad på min lokale ka!ebar, faldt jeg i snak med en nyudklækket 
business-skole-studerende – en af dem virksomhederne rigtig gerne vil have fat i – og 

jeg spurgte hende, hvilken slags job hun gik efter. Hun fortalte, at hun søgte bredt, men 
at hun aldrig kunne "nde på at søge job i eksempelvis et tobaks"rma. ”Heller ikke selv 
om jeg faktisk selv er ryger. Sådan en arbejdsplads er bare ikke cool,”  forklarede hun.

For som en rapport fra Boston Consulting Group viste allerede i 2009, 
kommer virksomheder til at stå over for et dobbelt problem, når re-
cessionen er ovre. Fødselstallet falder, og samtidig går de store efter-
krigsårgange på pension. Med andre ord – arbejdsstyrken styrtdyk-
ker. En virksomheds evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere 
vil i højere grad end måske nogensinde være et altafgørende konkur-
renceparameter.

Social kapital – nøglen til vækst
Når vi taler om fastholdelse af medarbejdere og om at skabe et 
stærkt arbejdsmiljø, hvor alle løfter optimalt, er der god grund til 
også at tale om social kapital, hvor nøgleordene er tillid, retfærdig-
hed, samarbejde, netværk og menneskelige relationer. For der er et 
stærkt link mellem social kapital og centrale konkurrenceparametre 
som arbejdsmiljø, produktivitet, e!ektivitet og sidst men ikke mindst 
– bundlinjen . Det er den sociale kapital, der gør, at ledelse og medar-
bejdere kan løse virksomhedens opgaver i fælleskab.
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Begrebet social kapital anvendes i en lang række for-
skellige discipliner og som inspiration til udviklingspro-
jekter i vidt forskellige sektorer lige fra skolebørns sund-
hed i USA til spredning af nye vandingsmetoder på Java. 
Men når det kommer til koblingen mellem arbejdsglæ-
de og medarbejdertilfredshed, er social kapital stadig et 
relativt nyt tema blandt de "este danske virksomheder.

Har man først taget en strategisk tilgang til social kapital 
til sig, er der dog gode resultater at hente på bundlinjen 
– for jo højere arbejdsglæde, jo bedre top- og bundlinje. 
”Vi har nu så mange studier på tværs af brancher og sek-
torer, at vi kan dokumentere en entydig sammenhæng 
mellem arbejdsglæde og økonomiske præstationer”, 
udtalte den administrerende direktør for analysevirk-
somheden Innova, som stod bag undersøgelsen The 
European Employee Index, for nogle år siden.

Det er altså langt fra tilfældigt, at vi i Danmark – hvor 
arbejdstilfredsheden ligger på en førsteplads inden for 
EU – har en høj konkurrenceevne til trods for en tung 
o!entlig sektor og et højt skattetryk. Faktisk er det den 
forholdsvis høje sociale kapital i danske virksomheder, 
der har skabt meget af den vækst og velfærd, vi i dag 
tager for givet.

Den sociale megatrend 
Social kapital er uløseligt forbundet med sammen-
hængskraft og bæredygtighed i ordets bredeste for-
stand – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Og 
bæredygtighed er sammen med etik, ansvarlighed og 
mening en af kerneværdierne i den sociale megatrend, 
der er i fuld gang med at revolutionere den måde, vi le-
ver, arbejder og driver forretning på.  

     Virksomheder  har  fået  øjnene  
op  for  den  helt  afgørende  forbindelse  
mellem  social  ansvarlighed  og  
medarbejdertilfredshed

Tania Ellis, 
forfatter, foredragsholder 

og erhvervsrådgiver
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 En megatrend, hvis e!ekt vi kan se inden for alt fra etisk for-
brug og vækst i frivilligt arbejde til medarbejderkrav om mening og 
virksomheders samfundsengagement (se tabel).

Uddrag af tabel på s. 196-197, Ellis, Tania,: The New Pioneers; Wiley 2010.

Sociale businesstendenser i erhvervslivet 
Social kapital er altså en vigtig hjørnesten i den interne sociale 
ansvarlighed og en lige så vigtig faktor, når en virksomhed skal posi-
tionere sig selv som en samfundsansvarlig forretning udadtil.

Koblingen mellem CSR og HR
Selvom rigtig mange danske virksomheder – over to tredjedele af 
vores SMVer – arbejder med social ansvarlighed i én eller anden 
form, lige fra ansvarlig leverandørstyring og produktmærkninger til 
donationer og beskæftigelse af marginaliserede grupper, er virksom-
hedens samfundsengagement i mange tilfælde hverken forankret i 
hjertet af forretningsstrategien eller i hjertet af medarbejderne.

20. årh 21. årh

Arbejde til overlevelse, velfærd Arbejde til selvrealisering, velvære
Rationel, emotionel Rationel, emotionel, spirituel
Human resource management Human purpose management
Målet i livet er materiel succes Målet i livet er indre og ydre balance
Frivilligt arbejde i fritiden Frivilligt arbejde i arbejdstiden
En bundlinje To-benet/tre-benet bundlinje
Skabe værdi for ejere Skabe værdi for interessenter
Compliance og risikostyring Forretningsudvikling
Add-on CSR Strategisk CSR
CSR CSO/CSI/CSE
Store brands Etiske brands
Pris og kvalitet i produkter Værdier i produkter

     Alt  for  ofte  sigter  den  sociale  
ansvarlighed  kun  udadtil  på  virksom-
hedens  eksterne  interessenter  og  
ikke  indadtil  på  medarbejderne

For desværre halter det ofte med koblingen mellem CSR og 
HR, og alt for ofte sigter den sociale ansvarlighed kun udad-
til på virksomhedens eksterne interessenter og ikke indadtil 
på medarbejderne.

Det kan resultere i, at CSR-politikkerne aldrig bliver til an-
det end #ne ord og hensigtserklæringer på virksomhedens 
hjemmeside, eller at samfundsansvaret bliver henlagt til en 
satellit-CSR-afdeling uden forankring i de øvrige medarbej-
deres dagligdag på kontoret.

På den måde går mange virksomheder glip af branding- og 
vækstmuligheder. Og i værste fald kan det komme til at ko-
ste på kontoen for medarbejdertilfredshed – og det bliver 
rigtig dyrt, når der medregnes, at medarbejdertilfredshed er 
alfa og omega for en virksomheds e!ektivitet, produktivitet 
og omstillingsparathed.

Men heldigvis bliver stadig "ere virksomheder bedre til at kommuni-
kere både deres successer og nederlag, og derfor er der god hjælp at 
hente fra eksempler på virksomheder, der har fundet veje til koblin-
gen mellem employer branding, CSR og konkurrencedygtighed. 

Oplev Tania Ellis på Keynotes Corner
Tania Ellis er én af Danmarks førende sociale business eksperter og 
kendt for at være en engageret og energifyldt foredragsholder med in-
spirerende, klare og anvendelige budskaber. Mød hende på Keynotes 
Corner, 6. oktober kl. 14:30 scene 2, hvor hun vil præsentere tendenser 
og konkrete eksempler på, hvordan du kan involvere medarbejderne i 
virksomhedens sociale ansvarlighed, så der skabes værdi på både den 
kommercielle og personlige bundlinje. 

Kilde: Træfpunkt HR, 2011. 
PID–Personalechefer I Danmark, www.pid.dk


