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CSR er rygraden i sund forretning 
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Kundekrav & konkurrencefordel 
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Forbrugere  

Stadig flere virksomheder bliver mødt af krav fra kunder om, at deres produkter  

fremstilles under ordentlige sociale og miljømæssige forhold. 

 

Forretningskunder 

Øgede krav om opfyldelse af Code of Conducts i forbindelse med kontraktindgåelse med 
kunder og leverandører. Her omfatter CSR-krav typisk forpligtelse til social ansvarlig 
adfærd overfor medarbejdere.  

 

Offentlige udbud  

Statslige, regionale og kommunale ordregivere er forpligtet til i relevante udbud at 
overveje sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser. Og begrunde hvis de ikke 
anvendes.  

- bygge- og anlægskontrakter (6 mdr. , 10 mio) 

- Tjenesteydelseskontrakter (6 mdr., 10 mio) 

”leverandøren skal sikre at mindst x stillinge, der anvendes til at opfylde kontrakten, 
besættes med elever” 
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Omdømme og story telling 

 

• Flere unge ønsker at arbejde i en virksomhed, der tager 
samfundsansvaret alvorligt (rapport fra Deloitte 2014) 

 

• Medarbejdere er typisk stolte over at arbejde i en virksomhed, der 
tager samfundsansvaret alvorligt 

  

• Flere eksempler på at topledelsen er dedikeret til at tage 
samfundsansvar 

• Mangfoldighed giver god bundlinje (rapporter fra ISS 2016) 
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Employerbranding 
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Attraktiv for investorer 
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Stadig flere investorer undersøger og lægger vægt på  

  

• virksomhedernes etiske profil  

• opfyldelse af ESG-krav (environment, social, governance  

 

Vurderingen omfatter alle dele af værdikæden, herunder også  

virksomhedernes leverandørstyring 
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Omkostningsreduktion 
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Sociale indsatser under CSR-indsatsen kan bidrage til at reducere omkostninger: 

  

Øget produktivitet Øget trivsel  
Reduceret 
sygefravær 

Sundhedsindsats 
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Risikohåndtering 
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Ansvarlighed og rettidig omhu beskytter virksomheden mod  

risiko og værditab på grund af  

• Negativ effekt på sociale forhold, fx diskrimination  

• Dårlig presseomtale 

• Dårligt omdømme   

• Tab af kontrakter 

• Reduceret konkurrenceevne 
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Årsregskabsloven  
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Pligt til risikohåndtering 
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Mål og targets for socialt ansvar 
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Medansvar for verdensmålene 

4.3. Alle kvinder og mænd skal have lige adgang til 
videregående kvalitetsuddannelse inden 2030, til en 
overkommelig pris. Det kan være teknisk eller 
håndværksmæssig uddannelse, eller universitetet. 

8.5. Inden 2030 skal vi opnå, at alle mænd og kvinder 
har et produktivt og anstændigt job, hvor de får 
lige løn for lige arbejde. Dette gælder også for unge 
og for personer med handicap. 
 
8.6. Inden 2020 skal vi i betydelig grad nedbringe 
andelen af unge der hverken er i gang med 
arbejde, uddannelse eller træning. 

Fra uddannelseshjælp til job 

Fra kontanthjælp til lønnet job 
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Medansvar for verdensmålene  
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Mål og targets  

10.2. Inden 2030 skal vi styrke og fremme den 
sociale, økonomiske og politiske inklusion af alle, 
uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, 
religion, økonomisk status eller anden form for status. 
 
10.3. Vi skal sikre, at alle har lige muligheder, og vi 
skal reducere sociale uligheder,  

Fra integrationsydelse til fuldtidsjob 
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Dialog med stakeholders 
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Dialog og samarbejde om at forbedre sociale forhold bidrager til at: 

  

• styrke relationen til kunder og leverandører 

• give bedre lokal forankring 

• aktiviteter i lokalsamfundet 

• offentlig/privat samarbejde  

• positiv effekt på omdømme 
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Topledelsen skal tænke bæredygtigt 
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Måling af samfundsansvar 

Brug den redskaber til socialt ansvar til at dokumentere 
og synliggøre, at I: 

• Tager aktivt socialt ansvar 

• Opfylder kravene i årsregnskabsloven til rapportering om 
menneskerettigheder og arbejdsforhold 

• Tager medansvar for at opfylde Verdensmålene 

• Omsætter jeres strategi til handlinger og indsatser, der har effekt – både 
på forretningen og samfundet 

• Bruger storytelling om det sociale ansvar som en del af jeres profil som 
arbejdsplads 

• Indrag tallene i driftledelse, budgetlægning, HR opgaver og ledelses- 
rapporterin 
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Anbefalinger  
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Kontaktoplysninger 

 

 

 

 

Birgitte Kofod Olsen 

Partner, Ph.D. 

Carve Consulting 

Mobil +45 25 26 09 03 

Mail bko@carve.dk 

Web carve.dk 
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