
Corporate social responsibility – eller på dansk: virksomhedernes sociale ansvar og 
ansvarlighed – er netop nu på vej ind i modenhedsfasen CSR 2.0 med nye spændende 
tanker og begreber. Social business ekspert Tania Ellis giver dig her en opdatering.         

CSR 2.0
– HVOR SKAL VI HEN, DU?

4�Selv store danske firmaer har stadigvæk 
svært ved at kommunikere og især synliggøre 
deres CSR-indsatser og budskaber …?  
 
$� Tania Ellis: ”Vores ca. 1.100 største 
 firmaer har hver især fokuseret stramt på at 
dokumentere deres CSR-indsatser i de rap-
porter, som årsregnskabsloven siden 2009 
har pålagt dem at gøre. Problemet er, at der 
ikke er forfærdelig mange, der læser disse 
rapporter. Alle de bæredygtige anstrengelser 
når derfor hverken særlig langt eller særlig 
bredt ud. I CSR 2.0 bliver den helt store 
udfordring for virksomhederne at nuancere, 
di!erentiere og sprede deres positive CSR-
tiltag og budskaber via sociale medier, i 
presse, gennem foredrag osv. – samt over 
hele kalenderåret. De skal forsøge at vise og 
dokumentere deres samfundansvarlighed 
via en bred vifte af forskellige kommunika-
tionskanaler, der vælges og tilpasses efter 
det aktuelle budskab og målgruppe.“   

4� Mange forbinder især corporate social 
responsibility med grønne tiltag og energi-
optimering – hvad er CSR andet og mere …?   
  
$�Tania Ellis: ”Ja, og det er lidt ærgerligt, 
for der er så mange andre måder at udvise 
samfundsansvar på. Faktisk arbejder tre ud 
af fire af vores danske små til mellemstore 
virksomheder allerede med samfundsansvar 
i en eller anden form – lige fra ansvarlig leve-
randørstyring, mærkninger som Ø- eller Sva-
nemærket på deres produkter samt forure-
nings-forebyggelse til sociale sponsorater, 

donationer og beskæftigelse af marginalise-
rede grupper. Corporate social responsibility 
er således meget andet og mere end blot 
grønne besparelser, og mange virksomheder 
arbejder faktisk med CSR uden at tænke 
over, at det faktisk er dét, de praktiserer!“  

4� Hvilke muligheder har det mindre firma 
for visionær CSR-profilering ud over grønne 
foranstaltninger og klimahensyn …?

$� Tania Ellis: ”Små virksomheder har i 
princippet ligeså mange muligheder for at 
arbejde med CSR som de store virksomhed-
er. Det centrale – for både store og små virk-
somheder – er at fokusere på, hvad der er 
forretningsmæssigt relevant for netop den 
enkelte virksomhed. For en produktionsvirk-
somhed giver det måske mening at fokusere 
på genbrug og energibesparelser, mens det 
for vidensvirksomheden muligvis giver mere 
mening at fokusere på medarbejderrettede 
CSR-aktiviteter som f. eks. trivsel og det fysi-
ske arbejdsmiljø.“     

4�Hvorfor bør hardcore business ikke altid 
gå forud for heartcore business …?

$�Tania Ellis: ”Lad mig indledningsvis slå 
fast, at det for den kommercielle hardcore 
virksomhed nu som før drejer sig om at tjene 
penge og skabe økonomisk afkast. Når CSR 
kommer ind i billedet, er virksomhedens  
økonomiske sigte altså stadig det selv-
samme – man ønsker blot ikke at tjene sine 
penge for enhver pris! Heartcore business-
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HVAD ER 
CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY – CSR?

Moderne virksomheders sociale ansvar og 
vilje til social ansvarlighed.  Grundlæggende 
handler CSR om, at virksomheder agerer 
globalt og samfundsmæssigt ansvarligt ved  
eksempelvis at tage hensyn til menneske-
rettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, 
miljø, klima etc..

Hvad får din virksomhed ud af CSR?

Hvis CSR bliver en integreret del af dit 
 firmas kerneforretning, kan CSR give kon-
kurrencemæssige fordele frem for at være 
en omkostning. Dine kunder vil opdage og 
anerkende, at du f. eks. i din produktion 
 skåner miljøet, at dine varer er produceret 
under anstændige forhold m.v..

Er CSR kun for kommercielle virksomheder?

Tanken bag CSR er, at ikke kun den o!ent-
lige sektor – de socialøkonomiske virksom-
heder – men i særdeleshed også de private 
firmaer skal lære at  være samfundsmæssig 
ansvarlig for social, miljømæssig og økono-
misk udvikling.

Læs mere på www.csr.dk 



begrebet drejer sig om at tjene sine penge 
med omtanke. Måske kan en dansk virksom-
hed producere en smule billigere ved at 
vælge den mest konkurrencedygtige leve-
randør på pris, men tør virksomheden på sigt 
risikere sin prestige og sit omdømme ved at 
få sine varer leveret af producenter, der 
måske ikke altid tåler dagens lys ...?“             

4� ’Shared value‘ partnerskaber er under 
hastig udvikling, herunder begrebet corpora-
te social innovation – hvad er nu det …?

$� Tania Ellis: ”Corporate social innova-
tion (CSI) handler om at optimere din forret-
ning ved at gøre bæredygtighed til omdrej-
ningspunkt, når dit firma udvikler et nyt pro- 
dukt eller en ny service. Det er innovative og 
bæredygtige løsninger på samfundsproble-
mer, der skaber både samfundsmæssig og 
forretningsmæssig værdi. En vigtig nøgle til 
CSI er partnerskaber mellem f. eks. NGO’er 
og virksomheder, for på den måde kan man 
tit bygge bro mellem den idealistiske og kom-
mercielle verden. Som da den amerikanske 
hardcore-virksomhed Coca Cola midt i 
00’erne til manges overraskelse begyndte  
at samarbejde med heartcore-”arvefjenden“ 
Greenpeace om udvikling af klimavenlig 
Greenfreeze-teknologi til deres køleanlæg. 
Coca Cola kunne score driftsmæssige be- 
sparelser og booste sit CSR-omdømme, 
mens Greenpeace omvendt bidrog til bære-
dygtig udvikling ved at dele ud af sin special-
viden på området.“   

4� Hvordan kan  et firma få sine CSR-tiltag 
længere frem i lyset, så man får meget bedre 
øje på dem …?  

$�Tania Ellis: ”Det korte svar er: via di!e-
rentieret og relevant kommunikation. Det dre-
jer sig altså IKKE om volumen! Virksomheder 

risikerer let at begå den fejl, at de let ”over-
kommunikerer“ deres positive CSR-budska-
ber, så vi når kvalmegrænsen af selvfedme. 
Hvis du som virksomhed omvendt ”under-
kommunikerer“, risikerer du at gå glip af vær-
difuld branding. Det gælder om at finde den 
rette balance mellem alle jeres gode CSR- 
tiltag, så I får kommunikeret jeres CSR-
”godbidder” ud i små portioner og i relevante 
medier afhængigt af hvilken målgrup- 
pe, som I nu vil have fat i. Er det for brugeren, I 
ønsker at tale til, kan det eksempelvis give 
god mening at bruge sociale medier. Er det 
nye medarbejdere, I vil tiltrække, kan det 
måske give bedre mening at stille op til di- 
verse oplæg på handelsskoler m.fl.. Det aller-
mest afgørende med jeres kommunikation er 
dog, at den skal være autentisk! Det, som I 
kommunikerer, skal være noget, der afspejler 
de værdier og image, I allerede har – ellers vil 
det hurtigt klinge hult, og så er det, at kom-
munikationen går hen og giver bagslag.“

 5 TIPS 
TIL AT OPTIMERE FIRMAETS CSR-TILTAG
 

frem for at donere 
penge til vilkårlige formål. Overvej, hvilken form 
for samfundsansvar, der har en logisk kobling til 
dine forretningsaktiviteter, så du ad den vej kan 
gøre en større forskel.

ved at starte en 
 idébank eller bygge et internt ambassadørkorps. 
Mange medarbejdere har tit gode idéer til, hvor-
dan I kan gribe CSR-opgaverne an. Det giver  in- 
tern stolthed og arbejdsglæde.

se på dine forret-
ningsomgivelser. Hvem vil det give mening at 
involvere eller bede om hjælp til dine CSR-akti-

viteter? Andre virksomheder, frivillige organisa-
tioner,  handelsskoler, kommunen …?

– dine omgivelser vil 
faktisk gerne høre om, hvad du gør inden for CSR, 
når blot du er ærlig og troværdig i din kommuni-
kation. Husk også at kommunikere internt til dine 
medarbejdere – de er og bliver dine allervigtigste 
ambassadører!

og tjek, hvad dine konkurrenter gør – 
eller ikke gør – inden for CSR. Find så jeres egen 
unikke måde at arbejde med samfundsansvar på. 
Det er både sjovt og giver spændende historier, 
som du kan formidle videre til medierne.
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Specialer
Social business specialist. 

 Executive MBA, Leadership, Henley 
 Business School.

12 års ledelseserfaring fra luftfarts- 
 og reklamebranchen.

Dansk-britisk prisbelønnet forfatter, 
 foredragsholder og erhvervsinnovatør,
 specialist i sociale business trends og  
 strategier. 

Hendes foredrags- og rådgivnings-
 virksomhed The Social Business 
 Company® hjælper virksomheder og 
 organisationer med at skabe økono-
 misk og social værdi.

Har bl.a. skrevet den int. anerkendte  
 bog om bæredygtig business, The 
 New Pioneers, som i 2010 kom på Cam-
 bridge’s Top 40 Sustainability Books.

Læs mere på www.taniaellis.com
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