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Af Tania Ellis

Bæredygtighed og virksomheders sam-
fundsansvar er for alvor kommet på 
dagsordenen inden for de senere år. 
For verden er blevet mindre, effekten 
af vores ubæredygtige handlinger 
mere synlige, og bevidstheden om 
dette højere end nogensinde. Værdier 
som etik, ansvarlighed, mening og 
bæredygtighed er derfor i gang med at 
gøre indtog overalt i samfundet. 

Vi kan se effekten af denne udvikling 
inden for alt lige fra etisk forbrug og 
etiske investeringer til medarbejderkrav 
om meningsfuldt arbejde og personlig 
udvikling samt virksomheders arbejde 
med samfundsansvarlighed – det som 
ofte bliver omtalt som corporate social 
responsibility (CSR). 

I erhvervslivet bliver bæredygtighed og 
CSR typisk gjort op i tre bundlinjer: en 
social, en miljømæssig og en økonomisk. 
Økonomi og samfundsansvarlighed 
er således i dag ikke nødvendigvis 
uforenelige størrelser. Tværtimod står 
det efterhånden klart, at indarbejdelse 
af miljømæssige og/eller sociale hensyn 
i forretningsgrundlaget kan blive et 
afgørende konkurrenceparameter for 
danske virksomheder på både nationale 
og globale markeder – og at det endda 
kan være med til at brande Danmark 
internationalt som en ansvarlig nation. 

Derfor lancerede den danske regering i 
år den første handlingsplan nogensinde 
for virksomheders samfundsansvar. 
Den består af 30 initiativer, herunder 
en hensigt om at få vedtaget en lov, 
der skal tvinge Danmarks 1000 største 
virksomheder til at indarbejde rappor-
tering om deres CSR-aktiviteter i deres 
årsberetninger. 

Danske virksomheder godt på vej
I dag arbejder tre ud af fire danske små 
til mellemstore virksomheder allerede 
med CSR i én eller anden form. Og hvis 
man spørger virksomhederne, hvorfor de 
arbejder med CSR, ligger der forskel-
lige motiver bag. Nogle gør det, fordi 
de bliver tvunget til det, nogle gør det 
af moralske årsager, mens andre gør 
det, fordi de kan se, at det rent faktisk 
styrker deres forretning. 

CSR kan nemlig være en måde, hvorpå 
virksomheden kan differentiere sig fra 
sine konkurrenter, en måde at bevare 
eller forbedre sit image på eller en måde, 
hvorpå virksomheden kan tiltrække og 
fastholde arbejdskraft. Ofte kan der 
også være tale om, at kunder og samar-
bejdspartnere forventer – eller
ligefrem kræver – at virksomheden arbej-
der med CSR. Og så er der virksomhe-
der, som oplever, at deres samfundsen-
gagement har en positiv afsmitning på 
deres bundlinje. Blandt andet på grund 
af besparelser fra fx reduceret syge-
fravær, reduceret personaleomsætning, 
energireduktion eller affaldsminimering.  

Grønne mødesteder
Heller ikke mødeindustrien kan 
komme udenom den igangværende 
bæredygtighedsbølge. Der er allerede 
udgivet bøger som fx ”Simple Steps 
to Green Meetings and Events”, og på 
internettet kan man finde lavpraktiske 
”Green Meeting Tips” som fx at printe 
på begge sider af hand-out materialer 
eller at anvende elektroniske brochurer 
og registreringsformularer i stedet for 
papirudgaver.

Mange danske hoteller og mødesteder 
knokler også i denne tid med at gøre 
deres steder så grønne som muligt, fordi 
efterspørgslen herpå er stadigt stigende. 
Ikke mindst på grund af FNs klimakon-
ference, som afholdes i København i 
december 2009. 

På VisitDenmark’s hjemmeside kan 
turister således under ”Meet Green 
in Denmark” finde en række grønne 
tips, som kan hjælpe dem med at få et 
bæredygtigt ophold i Danmark inden for 
alt lige fra grøn transport, hoteller og 
konferencefaciliteter til grønne restau-
ranter, genbrug og velgørende arbejde. 

Her findes der også en checkliste for 
mødeplanlæggere, som kan gøre det 
lettere for dem at tænke grønt. Her 
indgår checkspørgsmål for transport, 
ophold, forplejning og fritidsaktiviteter. 
For eksempel: ”Har luftfartsselskabet 
et CO2 program?”, ”Har hotellet et 
CSR-program?”, ”Serverer restauranten 
økologisk mad?” og ”Er det sikkert at 
cykle?”. 

I dag er der ingen vej uden om. Alle 
brancher er nødt til at indtænke 
bæredygtighed i en eller anden form 
som en del af deres forretning. Og der 
er heldigvis mange forskellige måder 
at arbejde med det på. Lige fra arbejde 
med genbrug, vand- og energibesparel-
ser og brug af miljøvenlige materialer 
til samarbejde med samfundsansvarlige 
underleverandører og donationer til 
velgørende formål. 

For at det også kan give en værdi på 
bundlinjen, er det imidlertid vigtigt, at 
de aktiviteter, man vælger, kan inte-
greres som en del af den eksisterende 
forretning, og at de matcher de værdier 
og udfordringer, som virksomheden står 
overfor. På den måde kan man komme 
til både at tjene godt og gøre godt. 
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virksomhed Inspiratorium. Her 
formidler hun erhvervstendenser 
til private, offentlige og frivillige 
organisationer med det formål 
at inspirere til nytænkning og 
bæredygtige praktikker.
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