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Velkommen til socialkapitalismen!
Hvis jeg spørger dig, hvad der gør dig rig, vil du måske 
svare, hvad du tjener om året, eller hvor meget der står 
på din bankkonto. Men du vil sikkert også svare, at ek-
sempelvis tid til familien, et godt helbred og tid i naturen 
også er en væsentlig del af det, der gør dig rig. Du har 
med andre ord flere bundlinjer i dit liv. 

Sådan er det også med virksomheder. I hvert fald dem, 
der sværger til den nye forretningslogik, hvor økonomi 
og samfundsansvar går hånd i hånd.

Her er målet ikke at skabe økonomisk vækst for enhver 
pris, men at skabe bæredygtig vækst, så de penge, der 
tjenes, ikke er på bekostning af miljøet eller menneskers 
ve og vel. Her giver virksomheder værdi tilbage til sam-
fundet, mens de selv vokser.

Lyder det hippieagtigt? Det var det måske engang.

Men den tid er forbi, hvor virksomheder blev sat i verden 
for at tjene penge til sine ejere, mens det offentlige og en-
gagerede borgere varetog samfundets interesser. I dag er 
billedet mere kompleks og kravene fra medarbejdere og 
omverden nogle andre. Verden er blevet mindre, effekten 

af vores ubæredygtige handlinger mere synlige, og be- 
vidstheden om dette højere end nogensinde. 

Derfor skal virksomheder i dag både tjene godt og 
gøre godt. Sig goddag til socialkapitalismen.

Business casen
Det er ikke (kun) moral og etik, der driver den nye for-
retningslogik. Virksomheders samfundsansvarlighed er 
ved at blive et konkurrenceparameter på linje med pris 
og kvalitet. 

For i dag driver vi forretning i en verden, hvor eksempel-
vis ressourcemangel, social ulighed og truslen fra global 
opvarmning kan gå ind og påvirke virksomhedens pro-
duktionsomkostninger, leverancesikkerhed, afsætnings- 
muligheder mm.

Mange virksomheder - lige fra danske mastodonter 
som Mærsk og LEGO til andre globale virksomheder 
som Nike og Unilever - er derfor i fuld gang med at ind- 
arbejde parametrene: Bæredygtighed og ansvarlighed 
(CSR) som en del af deres forretning.

For mange handler det om risikostyring. Og inden for de 
senere år er der faktisk også kommet overbevisende busi-

TANIA ELLIS                              
Give & Grow: Giv mens du selv vokser   
Tania Ellis er stifter af The Social Business Company og én af Europas førende 
eksperter indenfor social business
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ness cases for CSR. For eksempel har et Nykredit-studie 
af 5000 globale, børsnoterede virksomheders perfor-
mance for nyligt vist, at dem med styr på sine sociale og 
miljømæssige risici havde et dobbelt så højt afkast i for-
hold til dem, som ikke havde orden i eget CSR-hus. 

Andre undersøgelser viser, at gevinsterne ved at tænke 
samfundsansvar ind som en del af forretningen omfatter 
vigtige bidrag til virksomhedens top- og bundlinje - lige 
fra stærkt image, foretrukken leverandørstatus og drifts- 
optimering til arbejdsglæde, stærkere kunderelationer 
og øget omsætning.

Profit & Purpose
Samfundsproblemer er blevet til forretningsmuligheder. 
Og forretning er blevet et vigtigt middel til at udvikle 
nye, samfundsgavnlige løsninger. At give tilbage til sam-
fundet kan med andre ord skabe grobund for både vækst 
og innovation. 

Det har ikke kun store frontløbervirksomheder ind-
set. Også små og mellemstore iværksættervirksomhed-
er er med her. I sidstnævnte kategori finder du ofte de 
såkaldte sociale entreprenører, som transformerer social 
ansvarlighed til corporate social innovation ved at skabe 
helt nye forretningsmodeller, der både tjener penge og 
bidrager positivt til en bæredygtig samfundsudvikling. 

Som for eksempel den socialøkonomiske it-virksomhed 
Specialisterne, der har bygget sin forretning op omkring 
de særlige kompetencer, som mennesker med autisme 
har. Virksomhedens forretningsmodel - og beskæftig- 
elsespotentialet - er så unik, at Specialisterne sidenhen 
er knopskudt til mere end 13 lande. Den er endda ble-
vet business case på det anerkendte Harvard Business 
School.

Eller som den grønne virksomhed VIGGA, der har 
grundlagt en cirkulær forretningsmodel ved at udbyde 
en abonnementsordning for udleje af økologisk babytøj. 
Efter endt brug bliver tøjet genanvendt til produktion af 
andre produkter. 

På den måde går intet til spilde. Virksomheden blev 
i 2015 udvalgt som verdens mest bæredygtige løsning  
indenfor modebranchen af Sustainia Awards ved COP21.

Specialisterne og VIGGA er blot to eksempler på den 
bevægelse af samfundsengagerede iværksættervirksom-
heder, som er kommet til verden inden for det seneste 
årti - herunder blandt andet også Spisehuset Rub & Stub 
(non-profit restaurant med mad fra overskudsfødevarer),  
Bybi (honning produceret i byen med hjælp fra bl.a.  
socialt udsatte), Allehånde (cateringvirksomhed med 
døve kokke), Place De Bleu (interiør design virksomhed, 
som bl.a. træner og beskæftiger indvandrerkvinder), Be 
My Eyes (app der forbinder seende med blinde, som har 
brug for hjælp i dagligdagen) og mange flere.

For disse sociale entreprenører handler samfundsansvar 
ikke om risikostyring eller om et nice-to-have add-on til 
forretningen. Det er en del af virksomhedens formål at 
bidrage positivt til en bæredygtig samfundsudvikling.

Give & Grow i praksis
Du kan også være en socialkapitalist - og give tilbage, 
mens du selv vokser. Om du så driver en enmandsejet 
konsulentvirksomhed, arbejder inden for bygge- og an-
læg, eller driver en software-virksomhed med vækstam-
bitioner. 

For eksempel kunne du starte helt lavpraktisk ved ek-
sempelvis at:
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•	 Arbejde	frivilligt	for	en	god	sag	ved	at	tilbyde	dine 
 professionelle kompetencer.
•	 Donere	en	procentdel	af	dit	salg	til	velgørenhed.
•	 Vælge	leverandører	og	samarbejdspartnere	med 
 ansvarlighed som værdigrundlag.
•	 Investere	i	bæredygtige	udviklingsprojekter.
•	 Købe	produkter,	kontorartikler	mv.	med	en	grøn 
 eller social profil.

Du kunne også tage afsæt i jeres økonomiske målsæt-
ninger, forretningsudfordringer, udviklingsplaner eller 
nuværende kerneforretning og så se, om det er muligt at 
skabe en kobling til samfundsansvarlighed. 

Her er 5 eksempler på, hvordan det kan gøres:

•	 Har	I	en	økonomisk	målsætning	om	fx	at	 
 reducere jeres driftsomkostninger? Så kan det måske  
 give mening at fokusere på energibesparelser.
•	 Er	jeres	største	forretningsudfordring	at	tiltrække	 
 og fastholde de bedste talenter? Så vil det måske 
 være godt at fokusere på medarbejderrettede 
 CSR-aktiviteter.
•	 Har	I	planer	om	at	lægge	produktionen	i	et	land	 
 udenfor Danmark? Så vil det måske være en fordel 
 at fokusere på ansvarlig leverandørstyring.
•	 Handler	jeres	kerneforretning	om	at	sælge	 
 kontorartikler? Så kan I måske øge jeres salg ved  
 at satse på miljøcertificerede produkter.
•	 Er	en	af	jeres	bærende	værdier	i	virksomheden	fx 
 innovation? Så kunne I måske satse på at udvikle  
 nye produkter eller services med en CSR-profil.

Hvis du er rigtig ambitiøs, kan du også bruge krudt på 
at udfordre virksomhedens vision og mission, og spørge: 

Hvorfor er vi her - hvad er vores formål? Hvilken (sam-
funds)værdi kan/ønsker vi at skabe med vores forret-
ning? Hvilke økonomiske og samfundsgavnlige gevin-
ster ønsker vi at høste på både kort og langt sigt? Og 
hvorfor?

Det behøver ikke at være en uoverstigelig opgave at 
komme godt i gang. Min erfaring er, at når først du tag-
er ”Give & Grow”-brillerne på, så opdager du hurtigt en 
masse spændende nye (forretnings)muligheder. 

Når du giver tilbage, mens du selv vokser, kan du både 
tjene godt og gøre godt. Det er ikke bare god karma. Det 
giver også god forretningsmæssig mening. 
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Søren 
Bregendal        
(Danmark)

Iværksætter, skuespiller, musiker  
og tidligere stort fodboldtalent.
Søren Bregendal har mange 
talenter, der har kunst og 
entreprenant tænkning som 
fællesnævner. 

Han slog allerede som teenager 
igennem både i Danmark og 
internationalt med popgruppen 
C21. Efterfølgende gik han solo 
samt etablerede en karriere som 
skuespiller, hvor han bl.a. har 
medvirket i både Far til Fire- 
filmene, Klassefesten samt 
i tv-serien 2900 Happiness.

I dag lever Bregendal af en 
kombination af musik i bandet 
og	projektet	Lighthouse	X,	som	
skuespiller samt som projekt- 
leder i hjælpeorganisationen 
Børn, Unge & Sorg, hvor han 
arbejder med kampagner og 
fundraising.

Susanne
Hessellund       
(Danmark)

Tog allerede som barn den 
beslutning, at hun ville flyve 
helikopter. Som 25 årig fik hun 
sit helikoptercertifikat. Efter at 
have opbygget de nødvendige 
flyvetimer blev Hessellund  
ansat ved Mærsk som den  
første kvindelige helikopter- 
pilot til flyvninger på 
Nordsøen. 

Senere fulgte ansættelse som 
kaptajn hos et stort canadisk 
selskab CHC, og i dag har hun 
sammen med et stærkt team 
opbygget Bel Air Aviation - en 
offshore helikoptervirksomhed, 
hvor hun og hendes team med 
base i Esbjerg Lufthavn flyver 
mandskab og materialer til bl.a. 
olieplatforme og vind- 
mølleparker i Nordsøen. 

Tania 
Ellis       
(Danmark)

Stifter af foredrags- og råd-
givningsvirksomheden The 
Social Business Company,  
som er specialiseret i trends  
og strategier, der kobler  
forretning med samfunds- 
ansvar og innovation. 

Gennem det sidste årti har 
hun markeret sig som én af 
Skandinaviens førende social 
business eksperter og har været 
med til at sætte CSR og socialt 
iværksætteri på agendaen i 
Danmark og internationalt.

Hun er bl.a. forfatter til bogen  
The New Pioneers, som i 2010 
kom på Cambridges Top 
40 Sustainability Books, og 
sidenhen udgivet på thai. I 
2014 modtog hun den indiske 
Women Leadership Excellence 
Award for sit arbejde med 
bæredygtig business.  



I GURUBOGEN har 100 af verdens førende iværksættere og ledere ordet.  
De skriver jordnært og uhøjtideligt om innovation, iværksætteri og autentisk ledelse.

Du kan bl.a. blive klogere på, hvorfor idéer slet ikke er så vigtige, som vi går og tror,  
og hvorfor vi skal droppe snakken om at være forandringsparate og i stedet blive  
forandringsskabende. Derudover er der konkrete råd til organisationer i alle faser af  
deres udvikling, en palet af måder at sikre innovation og innovationskulturen på  
samt kvalificerede forslag til, hvordan du arbejder med din autenticitet.

Glæd dig til at blive inspireret af 100 artikler skrevet af Airbnb-stifter Brian Chesky,  
Årets Leder i 2014 lakrids-mageren Johan Bülow, Nobelprismodtager Daniel Kahneman, 
kvinden bag Endomondo Mette Lykke, restaurant Nomas direktør Peter Kreiner,  
ledelsesguruerne Otto Scharmer og Robin Sharma og mange, mange flere.

GURUBOGEN er redigeret og sat sammen af serie-iværksætter, foredragsholder og  
innovationsrådgiver Jonathan Løw. Bogens bidragsydere er hans samarbejdspartnere, 
bekendte og mennesker, der har inspireret ham. Nogle med simple praktiske råd og  
andre med deres særlige evne til at udfordre status quo. 

GURUBOGEN rummer ikke sandheden, én klar pointe eller rød tråd. I stedet er håbet, at 
du finder glæde og inspiration ved at bladre rundt i bogens artikler og finder de tanker  
og idéer, som giver mening for lige netop dig. Så uanset om du er enmandsvirksomhed, 
vækstiværksætter, udviklingskonsulent, leder eller blot interesserer dig for bogens 
temaer, så er du inviteret med til at innovere, skabe vækst og ændre verden.

THE WORLD IS GIVING YOU  
ANSWERS EVERY DAY.
LEARN TO LISTEN.


