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Humanist 
med blik for
bundlinjen
Tania Ellis droppede jobbet i
reklamebranchen for at
arbejde med CSR
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& ENGAGEMENT 
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Guide til CSR: Virksomhedens etik og ansvar skal være mere end et PR-stunt

DSB’s indsats for hjemløse og udsatte har gjort medarbejderne mere tilfredse
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I
slutningen af april offentliggjorde Englands
pt. førende universitet, University of Cam-
bridge, deres liste over de bedste bøger
inden for bæredygtigt lederskab, “Top 40
SustainabilityBooks of 2010”. En ganske
toneangivende liste, og bagmændene var
selvsikre nok til at kalde de 40 udvalgte vær-

ker fra flodstrømmen af lederbøger ”de mest
relevante for nutidens ledere”. Med i den for-
nemme klub er danske Tania Ellis og hendes
seneste bog ’The New Pioneers’ på en 21. plads.
Hun skal ikke kigge mange pladser op for at
skimte en af verdens mest anerkendte økonomer,

Joseph E. Stiglitz. Og hvis hun vil finde USA’s tid-
ligere vicepræsident og præsidentkandidat, skal
hun rent faktisk kigge ned ad listen.

»Det er en kæmpe anerkendelse. Og så foran
Al Gore,« griner Tania Ellis.

Den prestigefylde plads på Cambridges liste er
den foreløbige kulmination på hendes karriere
som selvstændig CSR-konsulent, og hun har
siden mærket udenlandske virksomheder hive fat
i hende, fordi de havde set listen. 

Kimen til det hele blev lagt, da hun tog en
MBA på Henley Business School og skrev en
afhandling om ledelse og spiritualitet. 

»På det tidspunkt havde jeg arbejdet som leder
i 12 år. Jeg var meget interesseret i, hvad det er
for nogle krav medarbejderne stiller. ”Giver det
mening, det vi laver?” Det er nogle helt andre
spørgsmål end i industrisamfundet, og det kræ-
ver langt mere helstøbte ledere. Jeg kunne se, at
der er huller i mellem, hvad vi har af ambitioner
som mennesker, og hvad der er virksomheders
formål. Og for at fylde det hul kræver det, at vi
ikke bare tænker i én økonomisk bundlinje, men
også i andre bundlinjer for, hvordan vi skaber
vækst og værdi,« siger Tania Ellis.

Tania Ellis’ bog "The
New Pioneers" er af Uni-
versity of Cambridge
blev udråbt til at være
blandt de 40 bedste bø-
ger om bæredygtigt le-
derskab. 
Foto: PR

Business-humanisten:

Brug flere bundlinjer
Drevet af visioner og praktisk sans droppede Tania Ellis for otte år siden sin vellønnede lederstilling.
Hun ville arbejde for samfundsansvarlighed og bæredygtighed i skandinaviske virksomheder. Nu har
hun vundet international anerkendelse for sit engagement.
DANNI TRAVN, | specialmagasiner@jp.dk
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HOS OS FINDER DU TRE GODE  
MÅDER AT KØBE DIN EL PÅ. 
VÆLG DEN, DER PASSER TIL DIG ...

Din garanti
for rigtig energi

SKIFT HURTIGT OG NEMT PÅ  
WWW.NOE.DK/PRIVAT

Hos NOE arbejder vi konstant på at udvikle energiløsninger, der passer til 
den enkelte kundes behov og temperament. Vil du gå efter lave priser med 
en lille risiko, vil du have fuld sikkerhed eller vil du støtte miljøvenlig vind-
energi? Valget er dit. Du skal bare gå ind på www.noe.dk, hvor vi har gjort 
det let og overskueligt at vælge den rigtige løsning – og skifte til Måneds El, 
Loft El eller Klima El. Det er hurtigt og nemt.

ENERGI

››

Med Måneds El betaler du 
den rene markedspris – 
efter samme princip som 
et variabelt realkreditlån.

Med Loft El får du glæde 
af lave elpriser – og hvis 
markedsprisen stiger, så 
er du sikret med et loft.

Med Klima El støtter du 
dansk vindmølle-energi og 
gør en aktiv forskel for et 
rent miljø.

KLIMAEL

SKIFT OG FÅ EN 
GO’ OPLEVELSE

ALLE DER SKIFTER I 
SEPTEMBER FÅR 2  

BIOGRAF-BILLETTER 

Ingen arme over kors
I stedet for at lade det blive ved en afhandling og
et kursus i ny og næ omfavnede hun feltet fuldt
ud. Hun sagde sit vellønnede job op i reklame-
branchen og startede som selvstændig i 2003.
Ganske enkelt fordi hun slet ikke kunne forstå,
hvorfor der ikke var nogen, som rådgav virksom-
heder omkring den måde at lede og tænke forret-
ning på. Og når hun kigger i bakspejlet virker det
skridt helt naturligt.

»Jeg kan se, når jeg kigger tilbage, at jeg altid
har haft projekter i gang, som gik ud over min
stillingsbeskrivelse. For jeg har altid været drevet
af at skabe optimale arbejdsrammer. Så når noget
ikke har fungeret, er jeg kommet med konkrete
løsningsforslag i stedet for at læne mig tilbage
med armene over kors og sige ”hvad har ledelsen
tænkt sig at gøre ved det”. Jeg har altid været
praktiker og entreprenør,« siger hun.

På den måde lader Tania Ellis det velvilligt
skinne igennem, at hun er værdidrevet, men i en
konstant vekselvirkning med virkeligheden. Hun
kalder sig derfor en realistisk optimist, en busi-
ness-humanist og en pragmatisk idealist. 

»Jeg har nogle visioner og idealer. Men jeg er
stadig på praktikerfeltet, så jeg ved også, hvad der
er den store mission på den ene side, og hvad der
på den anden side er hverdagsnødvendigt. Altså,
personligt er jeg inkarneret økologisk og køber
fair trade. Jeg har solgt min bil og cykler i stedet
for. Men jeg kan godt lide at tage lange varme
bade, selv om det er hamrende ubæredygtigt. Jeg
kan ikke redde verden og gøre alt rigtigt, jeg kan
gøre noget rigtigt. Det samme gælder virksomhe-
der,« siger Tania Ellis. 

Helt ind i dna’en
Ganske naturligt er kernen i hendes forretning at
rådgive og inspirere virksomheder og organisati-
oner til, hvordan de kan udvikle løsninger, der
skaber både økonomisk og social værdi. Fordi
den forretningslogik, hvor profit var både mål og
middel, har spillet fallit. 

»Virksomheder kan ikke måle vækst og værdi-
skabelse ud fra rent økonomiske parametre. Det
er blandt andet det, som har bidraget til de
mange ubalancer, vi er udfordret af lige nu. Men-
neskeligt, økonomisk, miljømæssigt. Vi er nødt 

BLÅ BOG TANIA ELLIS

42 år.

Opvokset i Danmark med afstikkere til
Zambia og Tyrkiet.

12 års erfaring som leder.

Executive MBA fra Henley Management
College i London.

Vinder af Berlingske Nyhedsmagasins pri-
skonkurrence i 2004 for opgaven "En le-
delsesmodel for fremtidens Danmark".

Forfatter til ”The New Pioneers”, som er
på “Top 40 Sustainability Books of
2010”. Bogens hjemmeside er www.the-
newpioneers.biz. 
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FREMTIDENS

TERRASSEPLANKER
Med EasyPlank® fra Wimex® er du med til at tage et bæredygtigt ansvar for miljøet, fordi vores 
terasseplanker er fremstillet af 90% genbrugs- og overskudsmateriale. Ansvaret for din nye smukke og 
vedligeholdelsesfrie terrasse, må du selv bære.

 Suveræn holdbarhed Intet vedligehold Diskret montage Grøn miljøprofi l

Læs mere om EasyPlank® og se fl ere fordele på www.wimex.dk 
For nærmeste forhandler ring på tlf. 87 41 22 00

til at spille med flere strenge,« siger hun og
uddyber:

»Vi kan jo starte med at se på os selv. Vi men-
nesker arbejder jo heller ikke med bare én bund-
linje. Hvis jeg spørger dig, hvad gør dig rig, vil du
ikke bare svare, hvad du tjener om måneden, selv
om det naturligvis også bidrager til det. Du vil
sikkert svare, at tid til familien, gode venner og så
videre er en væsentlig del af det. Så selvfølgelig
skal nationer også måle væksten i deres brutto-
lykke-produktion. Og virksomheder skal operere
med en social og miljømæssig bundlinje.«

Tania Ellis lægger imidlertid stor vægt på, at
de nye bundlinjer ikke kan klares med en hurtig
investering i velgørenhed eller lidt ekstra gaver
til medarbejderne. Når hun bliver sat til at guide
en virksomhed mod CSR-tiltag søger hun at
arbejde dem helt ind i forretningens dna.

»Jeg starter med at stille en masse spørgsmål,
og det centrale er: Hvad er jeres største forret-
ningsmæssige udfordring nu og de næste fem til
ti år? Hvad er jeres målsætninger i forhold de
udfordringer? For det er rigtig vigtigt, at CSR-til-
tagene understøtter de forretningsmæssige mål-

sætninger. Det hjælper meget bedre, end hvis
man bare donerer en masse penge til et vilkårligt
formål. Det er også mere interessant for lederne,
for så er det ikke bare et spørgsmål om, hvorvidt
man har råd. Så er det et spørgsmål om, hvordan
man investerer og gør det til en del af kernefor-
retningen,« forklarer Tania Ellis.

På sigt tror Tania Ellis, at den metode fører til,
at CSR-begrebet glider ud. 

»Vi taler formentlig slet ikke til om CSR i
fremtiden. Det bliver bare måden, man driver
forretning på, og så behøver vi ikke længere det
her CSR-label. Vi bevæger os mod en helt ny for-
retningslogik, og jeg oplever, at mange virksom-
heder allerede er begyndt at tænke mere forret-
ningsstrategisk i forhold til deres
samfundsengagement. Så i bedste fald bliver det
at operere med flere bundlinjer ikke noget, man
diskuterer i en CSR-afdeling, men i bestyrelseslo-
kalet,« siger hun og slår fast:

»Det viser sig også, at de, der har det som inte-
greret del af forretningen, har klaret sig bedre
gennem krisen, end de der bare har doneret
penge.« N

3
GODE RÅD OM CSR FRA
TANIA ELLIS

1. Start med at identificere virksom-
hedens største forretningsudfordrin-
ger og målsætninger.

2. Undersøg hvordan CSR-aktiviteter
kan understøtte forretningsmålene,
så I skaber økonomisk og social værdi.

3. Identificér nøgleinteressenter, in-
terne ambassadører og samarbejds-
partnere, der kan hjælpe jer godt i
gang.

E
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Importør: Dalsagervej 25, 8250 Egå · Tlf. +45 8617 8700 · info@kinnan.dk · www.danmarkspumpen.dk

Bestil magasin, katalog og uforbindende tilbud  
hos nærmeste autoriserede installatør. 
Se www.DanmarksPumpen.dk eller scan koden.

Reducer udgifterne til varme og varmt vand til  
under det halve med KINNAN VARMEPUMPER

Læs om:
private  

sommer- og helårshuse

Læs om:

installatører
 

af varmepumpe, webcam, indbrudsalarm  
og fjernaflæsning af elmåler.
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UTORISERET INSTALLATION          WORLD WIDE WEBCONTROL

Generalagent Kinnan as · Tlf. +45 86 17 87 00 · www.danmarkspumpen.dk  

I fremtiden vil vi for-
mentlig slet ikke tale om
CSR som begreb, fordi
tankegangen vil blive en
naturlig del af måden, vi
driver forretning på, me-
ner Tania Ellis.
Foto: PR


