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”

Verdensmålene
sætter ord på
det, vi gør

Constructa har taget verdensmålene til sig som et fælles mål og
sprog, fortæller medejer Christian Aagaard Nielsen.
- Vi vil bygge boliger og byer, hvor det er
godt at være. Steder og fællesskaber, som
er sunde og i balance - bæredygtige, siger
arkitekt Christian Aagaard Nielsen, der
er medejer af virksomheden Constructa.
Han uddyber:
- Vores kerne er at tage ansvar for
sundhed og bæredygtighed for både mennesker, bygningsmaterialer, økonomien,
naturen og lokalsamfundenes liv. Vores
arbejde med byggerier bærer nemlig liv
i hænderne, fra idé til virkelighed, siger
han.
Sundhed og trivsel i hverdagen er
afgørende præmisser for vores velfærd
og velstand, og ifølge Christian Aagaard
Nielsen spiller bolig og anlæg en afgørende rolle:
- Vi ved, at sunde byggerier og områder bidrager positivt til fællesskabet

i lokalsamfundet og til vores fysiske og
mentale velvære i hverdagen. Vi ser et
stigende antal danskere, der sygemeldes
med stress, depression og udbrændthed.
Vi ser det som vores opgave at gøre noget
ved problemet der, hvor vi har indflydelse.
Ved at forny fokus på at skabe sunde bygninger og byer – skabe basen for trivsel og
sundhed!

FNs Verdensmål
Constructa arbejder med og ud fra FNs
Verdensmål.
"FNs Verdensmål er vores sprog og
mål," står der på første side i virksomhedens profilbrochure. To af FNs Verdensmål handler om byggeri, der fremmer
mental sundhed og trivsel og skaber bæredygtige byer og lokalsamfund.
- Verdensmålene sætter ord på det, vi

gør – dem, vi er. Vi vil gerne være bannerførere for at tænke verdensmål om
menneskelig værdighed, sundhed, ansvar,
trivsel og bæredygtighed. Det er allerede
vores DNA. Constructa har derfor taget
verdensmålene til sig som et fælles mål
og sprog. Vi vil gerne evalueres på, at vi
fremmer mental sundhed og trivsel i både
byggeri og processen dertil. Og at vores
byggerier skaber rammerne for bæredygtige steder, hvor lokalsamfundet blomstrer, siger han.

Den særlige styrke
Christian Aagaard Nielsen peger på, at
små og mellemstore virksomheder kan
tage et helt særligt samfundsansvar.
- SMV'ere er mere menneske og mindre system, fordi vi helt naturligt ikke er
blevet så store, at vi potentielt vokser vildt
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i fjerne systemer og bureaukrati, siger
han og uddyber:
- Virksomhedsstørrelse og ejerforhold
betyder noget. En lokal SMV har en helt
anden forankring i og forståelse for lokalsamfundet og en personlig forpligtelse på
ansvarlighed og bæredygtighed overfor
lokalsamfundet end store kapitalkoncerner, siger Christian Aagaard Nielsen.
- SMV'ere skaber liv og relationer i
deres lokalsamfund ved alt fra at være
arbejdsplads, skabe netværk, bidrage til
uddannelse og støtte foreningslivet til at
engagere sig i byudviklingen. SMV'eres

-Vi vil helt grundlæggende gerne tage
ansvar, hjælpe og
tjene vores samfund. At tage ansvar
giver handlekraft,
værdighed og er i
sidste ende frisættende.
Christian Aagaard Nielsen, medejer,
Constructa

styrke er derfor samfundets styrke.
Ligesom familien er en basisenhed i menneskelivet, er SMV'er på mange måder
basisenheder i samfundslivet. SMV'ere er
flettet ind i lokallivet, som det får værdi
fra og skaber værdi til, siger han.
For Christian Aagaard Nielsen handler det helt grundlæggende om værdier,
ordentlighed og formål.
- Vi vil helt grundlæggende gerne tage
ansvar, hjælpe og tjene vores samfund. At
tage ansvar giver handlekraft, værdighed
og er i sidste ende frisættende, siger han. •

Constructa bidrager til og tager
ansvar for blandt andet følgende verdensmål:

OM
VIRKSOMHEDEN
Constructa er et ingeniør- og arkitektfirma med totalrådgivning inden
for byggeri og anlæg.
Virksomheden har vækstet de
seneste år og beskæftiger flere end 60
medarbejdere.
Constructa har et erklæret mål
om at bidrage til samfundet ved at
skabe sunde løsninger med gode
fællesskaber. Virksomheden vil skabe
bæredygtigt byggeri, der øger trivsel
og sundhed.

GODE RÅD
Constructas gode råd til samfundsansvar:
1. Formål: Erkend virksomhedens
kerneforretning i et større perspektiv. Hvad bidrager vi med til
vores samfund?
2. Kultur: Værdier anvendt skaber
kultur. Kultur holder retningen
og overflødiggør mange regler.
3. Helhed: Vi må hjælpe hinanden
til at lykkes. Så lykkes vi alle.
4. Ansvar: Trivsel skabes ved muligheden for at løfte sit ansvar og
møde andres forventninger.
5. Forretning: Både profit og trivsel kan overfokuseres, hvorefter
begge mistes.

Derfor har vi lavet et
SMV-manifest
Arbejdsgiverforeningerne KA og KA Pleje har med hjælp fra virksomheder og eksperter udviklet SMV-manifestet ”Virksomhed for
det fælles bedste”, som alle små og mellemstore virksomheder
kan tilslutte sig.
Små og mellemstore virksomheders store
samfundsbetydning fortjener at blive
profileret og løftet. Det er baggrunden for,
at arbejdsgiverforeningen KA og arbejdsgiver- og brancheforeningen KA Pleje har
udviklet SMV-manifestet "Virksomhed
for det fælles bedste". Det sætter ord på
de værdier og principper, der kendetegner
SMV’erne og deres arbejde med at tænke
og handle til fælles bedste.
Alle små og mellemstore virksomheder i Danmark kan tilslutte sig manifestet
på hjemmesiden smvmanifest.dk, hvor der
også er viden, eksempler og helt konkrete
redskaber til at arbejde med manifestet,

samfundsansvar, verdensmål og bæredygtighed.
SMV-manifestet er udviklet i samarbejde med en lang række partnere og
eksperter, og det skal bidrage til fortsat at
gøre samfundsansvar og bæredygtighed
til en styrkeposition for danske SMV'ere.
De flotte ord skal nemlig helt lavpraktisk omsættes til handling i hverdagen. Til
glæde og gavn for alle, hvis liv er en del af
virksomhedens liv: Ejerne, medarbejderne,
kunderne, leverandørerne, naturen og
samfundet.
- At tage ansvar og være bæredygtige
ligger på rygraden af danske SMV'ere. I

disse år og i fremtiden bliver det også et
afgørende kundekrav, konkurrenceparameter og politisk fokus, siger Karsten
Høgild, der er direktør i KA og KA Pleje.
- Vi har ønsket at være på forkant og
understøtte medlemmers arbejde. Det er
bedre at være på forkant end at være på
hælene, når det gælder forbrugerfokus og
politiske krav, siger han og uddyber:
- Små og mellemstore virksomheder
er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. De skaber vækst og velfærd. Og
de har både forståelse for, er forankrede i
og forpligtede i de lokalsamfund, som de
får værdi fra og skaber værdi til. SMV'ere
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spiller en helt særlig rolle i vores fælles
bestræbelser på at skabe ansvarlighed
og bæredygtighed for både økonomien,
mennesker, miljøet og samfundet.

Vi er en del af løsningen
Med manifestet samles SMV’ernes kræfter om at skabe et bedre samfund, hvor vi
behandler hinanden og naturen ordentligt - samtidig med at vi driver en god,
sund forretning.
- Vi ønsker at definere og fastlægge
principperne for, hvordan små og mellemstore virksomheder er samfundsbevidste
og samfundsansvarlige – og på den måde
lever op til de forventninger, samfundet med rette har til erhvervslivet, siger
KA-formand Svend Erik Bøytler Rahbek
og uddyber:
- Hvis vi ikke viser, at vi som erhvervsliv er en del af løsningen og klar til at tage

ansvar, så bliver der skabt nogle rammevilkår for os, hvor vi risikerer at blive
tvunget til at løse det på en måde, som
vi ikke ønsker, og som vi ikke kan se os
selv i. Derfor skal vi vise, at vi er klar til at
handle, siger han.
For KA Pleje, der organiserer en lang
række private pleje- og omsorgsvirksomheder, har det være helt oplagt at
involvere sig i arbejdet med SMV-manifestet. I forvejen har organisationen sit
etiske regelsæt, som medlemmerne følger.
SMV-manifestet er et naturligt supplement til det etiske regelsæt.
- Vi er en værdibaseret organisation,
hvor nøgleordene er respekt, ansvar
og omsorg. Derfor ser vi det som helt
naturligt at markere os i samfundet med
holdninger, der tydeliggøre vores værdier
i konkret handling, siger Vibeke Haaning,
formand for KA Pleje. •

Manifest
Et manifest er et håndslag. Ordet
kommer fra latin og består af ordet
’manus’, som betyder "hånd", og
ordet ’fendo’, som betyder "slag". Et
manifest er et håndslag om vigtige
værdier og principper for et område.

Virksomhed
for det fælles
bedste
SMV-manifestet har overskriften
"Virksomhed for det fælles bedste."
At være virksom og skabe en virksomhed hænger sammen.
Det fælles bedste sigter på en forbundethed og ansvarlighed overfor
fællesskabet – mellem arbejdsgiver
og arbejdstager, mellem nuværende
og kommende generationer, mellem
stat, marked og civilsamfund.
Begrebet om "det fælles bedste" har
dybe idéhistoriske rødder og findes
i for eksempel personalisme og hos
Grundtvig.

6. marts 2020

Generalforsamlingerne i KA og KA Pleje
beslutter, at der skal formuleres et manifest, der sætter ord på, hvordan små og
mellemstore virksomheder tager samfundsansvar.

27. august 2021

Generalforsamlingerne i KA og KA Pleje
vedtager det manifest, som der er arbejdet på siden marts 2020. Mange virksomheder og eksperter har været involveret i
processen.

1. oktober 2021

Hjemmesiden smvmanifest.dk lanceres.
Alle SMV'ere kan tilslutte sig og underskrive manifestet på hjemmesiden.

Nyt manifest:

SMV'eres samfundsansvar
er en styrkeposition
og skaber værdi i bagagen
Danmarks første manifest om SMV'eres samfundsansvar og
bæredygtighed er netop lanceret. En kampagne, et magasin og hjemmesiden smvmanifest.dk skal profilere og kvalificere SMV'eres samfundsansvar som en værdi, styrkeposition og et konkurrenceparameter.
At tage ansvar og være bæredygtige ligger
på rygraden af danske SMV'ere. I disse år
og i fremtiden bliver det også et afgørende kundekrav, konkurrenceparameter og
politisk fokus.
Arbejdsgiverforeningen KA har derfor
udviklet SMV-manifestet "Virksomhed
for det fælles bedste" og hjemmesiden
smvmanifest.dk for at synliggøre og understøtte SMV'eres ansvar, styrkeposition
og konkurrenceevne.
SMV-manifestet, som blev enstemmigt
vedtaget på KA’s generalforsamling den
27. august i år, er udviklet i samarbejde
med en lang række partnere og eksperter, og det skal bidrage til fortsat at gøre
samfundsansvar og bæredygtighed til en
styrkeposition for danske SMV'ere.

- Vi er i Arbejdsgiverforeningen KA
stolte over at have udviklet Danmarks
første mærkningsordning for SMV'eres
samfundsansvar. SMV-manifestet sætter
ord på de værdier og principper, der kendetegner SMV’erne og deres arbejde med
at tænke og handle til fælles bedste, siger
KA-direktør Karsten Høgild.
Alle SMV'ere kan tilslutte sig manifestet på hjemmesiden smvmanifest.dk,
hvor der også er viden, eksempler og helt
konkrete redskaber til at arbejde med
manifestet, samfundsansvar, verdensmål
og bæredygtighed.
- KA's mål er at motivere, inspirere
og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed. De flotte ord skal
nemlig omsættes til handling. Til glæde og

gavn for alle, hvis liv er en del af virksomhedens liv: Ejerne, medarbejderne, kunderne, leverandørerne, naturen og samfundet,
betoner direktøren.
Med tilslutning til manifestet får
SMV'ere mulighed for at sætte ord på og
synliggøre deres samfundsrolle- og ansvar.
Og via viden, eksempler og redskaber på
hjemmesiden smvmanifest.dk får SMV'ere
inspiration til at udvikle deres styrkeposition.
- Med manifestet samler vi SMV’ernes
kræfter om at skabe et bedre samfund,
hvor vi behandler hinanden og naturen
ordentligt samtidig med, at vi driver en god,
sund forretning, siger Karsten Høgild. •

- Uden SMV'erne er der ingen grøn
omstilling. Ingen ordentlige arbejdsforhold. Så enkelt er det. Vi ved, at
SMV’erne ofte bremses af mangel
på viden og ressourcer, når de vil
arbejde med bæredygtighed. Det bør
være enhver erhvervsorganisations
opgave at hjælpe dem med at komme over den hurdle.

- SMV-manifestet er ikke kun en
hensigtserklæring, men en konkret
anvisning til, hvordan SMV'ere kan
udvise ansvarlig og bæredygtig
adfærd i praksis, så det skaber værdi
for alle. SMV'erne udgør størstedelen
af det danske erhvervslandskab, og
derfor er det vigtigt, at ansvarlighed og bæredygtighed indarbejdes i
forretningsaktiviteterne.

- Vi ønsker at definere og fastlægge
principperne for, hvordan små og
mellemstore virksomheder er samfundsbevidste og samfundsansvarlige. KA's mål er at motivere, inspirere
og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og bæredygtighed.

Eva Harpøth Skjoldborg, redaktør, csr.dk

Tania Ellis, direktør, TANIA ELLIS

Karsten Høgild, direktør, KA og KA Pleje

06
07

S M V- M A N I F E S T

Teori og filosofien
bag manifestet

Et redskab fra holding

til handling

Samtalekort om sam
fundsansvar
& bæredygtighed

Et redskab fra holding

til handling

Find dine verdensmål
Verdensmål for bæredy
gtig udvikling

Virksomhed for det
fælles bedste

Som SMV’ere forpligter vi os til at
være værdibaserede og samfund
sansvarlige aktører med
respekt for liv og natur samt til at
være værdiskabende for økonomie
n og kulturen såvel lokalt,
nationalt og globalt. Vi forpligter
os til at være værdifulde og bær
edygtige for samfundet og
fremtiden samt til at være samfund
sansvarlige og bæredygtige foreg
angsvirksomheder.
Vi forpligter os i dette manifest overf
or nedenstående interessenter:
1. Kunderne
Vi vil levere værdi til vores kunder,
afstemme kundernes forventninger,
og være ærlige
om vores ydelsers funktionalitet, både
positive og negative indvirkninger.
Vi accepterer og
understøtter fair konkurrence og lige
vilkår. Vi har nultolerance overfor korru
ption.
2. Medarbejderne
Vi vil behandle medarbejdere værd
igt, organisere tillidsfuldt, aflønne
retfærdigt og
respektere livsbalancer. Vi er rumm
elige og udvikler kompetencer, arbej
dsmiljø og trivsel.
3. Ejerne
Vi forventer et afkast, der også finan
sierer investeringerne. Vi vil tænke
langsigtet, og handle
bæredygtigt. Vi forpligter os på godt
lederskab, og et aktivt og samfundsan
svarligt ejerskab.
4. Leverandørerne
Vi vil behandle leverandører fair og
betragter dem som partnere i værdiskab
elsen.
Vi vil integrere bæredygtighed, miljø
hensyn, arbejdstager- og mennesker
ettighederne
i hele forsyningskæden. Vi opfatter
konkurrence som kvalitets- og værd
iskabende.
5. Samfundet
Vi vil være værdiskabende og værd
ifulde for de samfund, vi er en del af
og engagerede i.
Vi respekterer familie- og fritidsliv.
Vi værdsætter nationale og lokale ramm
evilkår
for virksomhedsdrift. Sammen er vi
forvaltere af og forpligtede på disse
rammevilkår.
6. Naturen
Vi vil forpligte os på ansvarligt forva
lterskab og ressourceforvaltning samt
bæredygtighed overfor naturen. Vi
vil ikke efterlade ubetalte “regninger
” til
kommende generationer, og udviser
lederskab efter et forsigtighedsprincip.

smvmanifest.dk

SMV-manifestet

På hjemmesiden smvmanifest.dk
kan du læse alt om manifestet,
skrive under og få adgang til viden, eksempler, redskaber, videoer
og inspiration:

SMV-manifestet "Virksomhed for
det fælles bedste" sætter ord på de
værdier og principper, der kendetegner SMV’erne og deres arbejde med
at tænke og handle til fælles bedste.

• Skriv under på manifestet og
få tilsendt startpakke til arbejdet med samfundsansvar
og bæredygtighed.

B
aggr
SMV
-man und
ifeste
t

- Den, der har evnen, har pligten.
Det er det livssyn, jeg er rundet af.
At rettidig omhu skaber resultater,
og at vi tager vare på hinanden. Det
kan lyde gammeldags. Jeg synes,
det er livsvisdom og er fundamentet
for vores succes. Derfor skriver jeg
under på SMV-manifestet og tager
ansvar for verdensmål.
Carsten Schmidt, medejer og direktør,
SkatePro

• Læs om filosofien og teorien
bag manifestet.

• Læs dokument, som forklarer
manifestet afsnit for afsnit.
• Download redskaber til fx
arrangementer, verdensmål,
samtalekort og organisering.

Manifestet beskriver SMV’ernes
ansvar overfor ejere, kunder, medarbejdere, naturen, leverandører og
samfundet som helhed.
Med manifestet som både grundlag
og målsætning kan den enkelte
virksomhed arbejde målrettet med
hjælp fra den værktøjskasse, der
stilles til rådighed på sitet
smvmanifest.dk

”

Den, der
har evnen,
har pligten

Samfundsansvar er ikke noget, man bare taler om hos SkatePro.
Det gennemsyrer hele virksomheden, hvor der er plads til skæve
eksistenser, og hvor man engagerer sig i almennyttige formål.

I 1996 startede Jakob Høy Biegel SkatePro
som et hobbyprojekt. Han var en passioneret iværksætter, der bare brændte for
rulleskøjter. Rulleskøjter, hjul og tilbehør
var på det tidspunkt svære at skaffe. Så
Jakobs passion kombineret med et behov
for kvalitetsprodukter var afsættet for
SkatePro. Virksomheden voksede stille og
roligt, og i 2010 købte nuværende direktør
Carsten Schmidt sig ind i SkatePro, som
de seneste år er vokset eksplosivt.
I sin ledelse bliver Carsten Schmidts
passion for aktiv sport kombineret med
en faglighed inden for software og systemer, en vindermentalitet og endelig en
forståelse for godt og ansvarligt købmandskab. Og så sætter han dyder som arbejdsomhed, ordentlighed og troværdighed
højt.
- I min opvækst i Sønderjylland var
ordentlighed og arbejdsomhed dyder. Vi
lærte at komme først og gå sidst – at tage
ansvar, være ordentlige og ikke bruge

mere end du har. Jeg arbejdede som pakke- og fejedreng og kan huske, at vi børn
betalte halvdelen af vores julegaver selv. Vi
var relativt fattige på penge, men rige på
kultur og dannelse, siger Carsten Schmidt.
Direktøren har taget barndommens
samfundssind og sociale sindelag med sig.
- Den, der har evnen, har pligten. Det
er det livssyn, jeg er rundet af. At rettidig
omhu skaber resultater, og at vi tager vare
på hinanden. Det kan lyde gammeldags.
Jeg synes, det er livsvisdom og fundamentet for vores succes. Konkret betyder det
for eksempel, at vi er socialt rummelige
i vores rekruttering, at vi engagerer os i
almennyttige formål, at vi arbejder med
grønne tiltag og behandler vores samarbejdspartnere respektfuldt, siger Carsten
Schmidt.

Give back Friday
"I år giver vi tilbage til fællesskabet! 		
Derfor donerer vi 5 procent fra hver ordre

købt den 27. november til en velgørende
skateboard-organisation."
Sådan greb SkatePro Black Friday an i
2020 og sendte pengene til velgørenhedsprojekter i organisationen "Make life skate
life".
- Ved ’Give back Friday’ farvede vi
dagen med vores værdier. Vi sælger altid
kvalitetsprodukter, der holder, til gennemsigtige priser. Året rundt. Det, synes vi, er
troværdigt. Vi brænder for action sport og
tager ansvar for at skabe det - og dele det
med mindre privilegerede. Dét, synes vi, er
ansvarligt, siger Carsten Schmidt.
SkatePro har formuleret et DNA for
virksomheden, en grundfortælling, som
gennemsyrer alt: "Support. Inspire. Grow."

SkatePro's DNA
SkatePro vil støtte, inspirere og skabe
vækst inden for action sport, så endnu
flere får et aktivt og sundt liv i fællesskaber. Men DNA'et er i samme grad ret-
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SkatePro bidrager til og tager
ansvar for blandt andet følgende verdensmål:

OM
VIRKSOMHEDEN
SkatePro startede i 1996 og er i dag
en af de største internationale online
actionsport-butikker, der tilbyder
et bredt udvalg af udstyr, tilbehør
samt beklædning inden for løbehjul,
rulleskøjter, skateboards, BMX, surf
og vintersport.
SkatePro, der har flere end 300
medarbejdere, sælger til over 30
lande. Virksomheden har hovedsæde
i Hinnerup ved Aarhus.
SkatePro arbejder ud fra værdier om
at være troværdige, professionelle og
kompetente i relation til såvel salg
af produkter, service, rådgivning og
kundeservice. SkatePros vision er at
udvikle, inspirere og støtte mennesker i alle aldre til at dyrke actionsport overalt i verden. Derfor sponsorerer og støtter virksomheden mere
end 500 initiativer og events hvert
år, samtidig med at de har opbygget
deres eget skate team, der inspirerer
action sport-miljøet internationalt.

ningsgivende i egen organisation, over for
partnere og i samfundet.
- I SkatePro taler vi for eksempel ordentligt om hinanden, vi løfter hinanden
i ord og handling og fremmer fælles mål.
Et eksempel er vores partner PostNord.
Vi er gensidigt afhængige, så selv om det
måske er tidsånden at nedgøre dem, så
gælder vores DNA også dem: Vi vil støtte
dem, vi vil inspirere dem ved for eksempel
at dele nyttige data med dem, og vi ønsker, at de udvikler sig og vokser. Support.
Inspire. Grow. Vi skal lykkes som et team,
siger Carsten Schmidt.
I SkatePro er samfundsansvar og verdensmål en naturlig del af deres DNA - og
ord skal udleves i handling.
- I SkatePro er vi drevet af værdier,
der skaber virkelighed, så gode mål skal
måske stå på papir, men de skal først og
fremmest leves ud i praksis, siger han. •

GODE RÅD
SkatePro's gode råd til samfundsansvar:
1. Flittighed: Arbejdsomhed er
forudsætningen for at flytte
noget fra ord til handling.
2. Købmandskab: Godt gammelt købmandskab er drevet
af ordentlighed og troværdighed.
3. Partnerskaber: Vi skal lykkes
sammen. Støt, inspirer og
skab vækst for dine partnere.
4. Formål: Find dit formål og
din passion. Det er hjertet i
succes og samfundsansvar.
5. Forretningsudvikling: En
virksomhed skal løbende udvikles, tilpasses og optimeres
for at være bæredygtig.

Verdensmål

FN og Verdensmål:
Hvad, hvorfor,
hvor og hvordan?
Verdensmålene er verdens svar på jordens
økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer. Verdens 193 lande blev i 2015 enige
om 17 Verdensmål og 169 delmål for bæredygtig udvikling og en bæredygtig fremtid. Og vi
skal alle helst bidrage.
Verdensmålene definerer globale prioriteter frem mod 2030, og ønsket er, at alle
trækker et læs, ikke mindst virksomheder,
som spiller en central rolle i opfyldelsen af
målene.
- Verdensmålene er ikke perfekte,
men det er verdens bedste bud på et fællesskab om at passe på og forbedre verden;
et globalt sæt af mål, en fælles strategi, et
fælles koncept, et fælles sprog og et fælles
ansvar, forklarer Stine Kirstein Junge, som
leder UNDPs program "SDG Accelerator"
og har været faglig ekspert på SMV-manifestet.
FN's 17 Verdensmål er opdelt i 169
konkrete og handlingsrettede delmål, der
uddyber de områder, som målet dækker

over. For at måle på hvert delmål har FN
formuleret en række indikatorer for de
enkelte delmål. De 17 Verdensmål og 169
delmål er fælles for alle: Rige og fattige,
store og små, personer, stater, markeder og
civilsamfundet skal alle finde deres vej for
at bidrage og tage ansvar.

SMV'ere er afgørende
- SMV’ere er afgørende for, at vi når i mål
med Verdensmålene. Verdensmålene er en
formulering af verdens største udfordringer, men også de største muligheder for
virksomheder. Og mange SMV’ere er godt
gearede til at komme med løsninger - med
deres agilitet, innovationskraft og knowhow, siger Stine Kirstein Junge. •
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Transforming our world: the 2030 Agenda for
Sustainable Development

The General Assembly
Adopts the following outcome document of the United Nations summit for the
adoption of the post-2015 development agenda:

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development
Preamble
This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks
to strengthen universal peace in larger freedom. We recognize that eradicating
poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest
global challenge and an indispensable requirement for sustainable development.
All countries and all stakeholders, acting in collaborative partnership, will
implement this plan. We are resolved to free the human race from the tyranny of
poverty and want and to heal and secure our planet. We are determined to take the
bold and transformative steps which are urgently needed to shift the world on to a
sustainable and resilient path. As we embark on this collective journey, we pledge
that no one will be left behind.
The 17 Sustainable Development Goals and 169 targets which we are
announcing today demonstrate the scale and ambition of this new universal Agenda.
They seek to build on the Millennium Development Goals and complete what they
did not achieve. They seek to realize the human rights of all and to achieve gender
equality and the empowerment of all women and girls. They are integrated and
indivisible and balance the three dimensions of sustainable development: the
economic, social and environmental.
The Goals and targets will stimulate action over the next 15 years in areas of
critical importance for humanity and the planet.
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Start: Enstemmigt vedtaget i 2015
På FNs Generalforsamling den 25. september 2015 vedtog verdens lande enstemmigt
verdensmålene som resolution A/RES/70/1
"Transforming our world: The 2030 agenda for
sustainable development."

Navn: Kært barn, mange navne
FN verdensmål bliver også kaldt Global Goals,
Bæredygtighedsmålene, Agenda 2030, UN
Goals eller forkortelsen SDG efter sustainable
development goals. Målene har sloganet: Leave
no one behind (LNOB).

Mål: Målstreg i 2030
Verdensmålene har målstreg i 2030. Verdens
lande har forpligtet sig på målet. Der er ikke
nogen plan B - eller "Planet B", som FNs tidligere generalsekretær formulerer det. "There is no
‘Plan B’ because we do not have a ‘Planet B’.”
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- Over 90 procent af danske
virksomheder er SMV'ere,
og de er en vækstmotor i det
danske samfund. Denne vækst
skal være bæredygtig, og her
er Verdensmålene centrale.
Verdensmålene kan fungere
som ramme for udvikling af
nye bæredygtige produkter,
services og forretningsmodeller. Men vi skal have endnu
flere SMV'ere med på rejsen
for at nå i mål.
Stine Kirstein Junge,
Global Head of SDG Accelerator, UNDP

The Sustainable Development Goals Report

2021
5 trin
med Verdensmål
mod udviklingsmål
FAKTABOKS

Verdensmål i virksomheder
På FNs site "The Global Goals
Are in Business" findes
inspiration og redskaber til
virksomheders arbejde med
verdensmålene.
Se https://
business.globalgoals.org

Et redskab fra holding til handling

Visualisering. Vis verdensmål og manifestet.

COVID-19: Katastrofe og mulighed
Ifølge FNs nuværende generalsekretær er COVID-19 en katastrofe – samt en mulighed for
forandringer. "Alt, hvad vi gør under og efter
denne krise, skal fokusere på at opbygge mere
lige, inkluderende og bæredygtige økonomier
og samfund, der er mere modstandsdygtige
over for pandemier, klimaforandringer og
andre globale udfordringer."

Årlig rapport
FN udgiver hvert år en statusrapport om
verdensmålene. Den årlige rapport om
bæredygtig udvikling præsenterer et overblik
over verdens implementering til dato samt
fremhæver fremskridts- og problemområder.

Find dine verdensmål
Hvis du har lyst til at finde dine verdensmål
og arbejde mere med samfundsansvar og
bæredygtighed finder du viden, eksempler,
redskaber, videoer og inspiration på hjemmesiden smvmanifest.dk

Hos BM Silo går
god bundlinje og
samfundsansvar
hånd i hånd
For BM Silo er det helt naturligt at tage et stort samfundsansvar. Medejer Dorte Zacho Martinsen fortæller,
at det handler om at skabe en bæredygtig bundlinje for
både mennesker, miljøet, økonomien og samfundet.

Hos BM Silo tager de ansvar sammen.
Tager ansvar for virksomhedens produktion af siloer. Tager ansvar for hinanden og
for verden.
Virksomhedens vægge fortæller i fotos
og figurer om værdier, visioner og de verdensmål, BM Silo har valgt at fokusere på:
Sult, kvalitetsuddannelse samt ansvarlig
produktion og forbrug.
BM Silo er en familiedrevet virksomhed, og medejer Dorte Zacho Martinsen
fortæller, at det har været helt naturligt at
tage FNs Verdensmål til sig.
- FNs 17 Verdensmål repræsenterer
egentlig dem, vi er - vores værdier og det,
vi vil, vores vision. Ikke bare i BM Silo,
men i Danmark. Vi vil skabe en bæredygtig bundlinje for både mennesker, miljøet,
økonomien og vores samfund. Så for mig
har det været nemt og naturligt at tage
verdensmålene til mig, siger Dorte Zacho
Martinsen.
Hun var administrerende direktør i
BM Silo frem til 2020 og er nu stoppet for
blandt andet at koncentrere sig om sit
engagement i blandt andet SMVdanmark,
Erhvervsfremmebestyrelsen og Arbejdsgi-

verforeningen KA. Fra december i år tager
Dorte Zacho Martinsen hul på et nyt kapitel i sit arbejdsliv som selvstændig med
virksomheden SMV360°, hvor hun gerne
vil hjælpe andre ejerledere med sparring,
projektopgaver og bestyrelsesposter samt
oplæg og foredrag.

Fællesskab og fælles ansvar
Det ligger i virksomhedens historie at tage
ansvar for at løse udfordringer og finde
sammen om gode bæredygtige løsninger.
- Ledelse handler om at sige: Jeg har
brug for dig, du har potentiale. Vi skal
tage ansvar, løse og skabe noget sammen.
Et fælles ansvar om alt fra det visionære,
menneskenære og jordnære. Vi skal have
et fælles mål og gøre tingene sammen,
siger hun og uddyber:
-Man skal aldrig være for fin til at
spørge om hjælp. Der er altid noget, man
ikke har lært, ikke har prøvet før, eller som
andre bare er bedre til. Hvis vi hjælpes ad
i virksomheden og i samfundet, så opstår
der samarbejde og partnerskaber, og så får
vi ting til at ske i fællesskab, siger hun.
Hos BM Silo har man en tro på, at

medarbejderdrevet innovation, en god
bundlinje og et stort samfundsansvar kan
gå hånd i hånd.
- Hvor traditionelle industrivirksomheder måske mest fokuserer på kunder,
leverandører og økonomi, har det været afgørende for mig også at tage det personlige
og sociale med i mit ledelsesgrundlag, siger
Dorte Zacho Martinsen og fortsætter:
- Det personlige handler om faglig passion, uddannelse og positivt bidrag. Det
sociale handler om en varm og personlig
kultur og et socialt ansvar og samfundsansvar.
Hos BM Silo mærker de en passion for
både produkt, proces og personer.
- Det er vigtigt at have passion i det,
man gør. Man skal brænde for noget. Hvis
man ikke brænder for noget, kommer
der ikke til at ske noget. Din passion skal
være din drivkraft, pointerer Dorte Zacho
Martinsen.
Coronakrisen har – nøjagtig som
finanskrisen - udfordret BM Silo, men
Dorte byder udfordringen velkommen og
opfordrer til, at vi bruger krisen til sammenhold, ansvar og nytænkning.

OM
VIRKSOMHEDEN
BM Silo bidrager til og tager ansvar for blandt andet følgende
verdensmål:

BM Silo er en familieejet virksomhed, grundlagt af landmand Bent
Martinsen, som siden 1965 har
udviklet og produceret modulsiloer
til blandt andet landbrug, industri og
biobrændsel.
Familien har sammen løbende
udviklet produkterne, processerne
og personalet. Grundlægger Bent
Martinsen havde fokus på produktudvikling, sønnen Claus Martinsen
optimerede produktionsprocesserne
i perioden 1996-2009, mens Dorte
Zacho Martinsen har været direktør
det seneste årti med fokus på personaleudvikling.

- Hvor traditionelle
industrivirksomheder måske mest
fokuserer på kunder, leverandører og
økonomi, har det
været afgørende for
mig også at tage det
personlige og sociale med i mit ledelsesgrundlag.
Dorte Zacho Martinsen, medejer,
BM Silo

- Kriser repræsenterer muligheden for at
gøre noget andet. Kriser er som en pauseknap, hvor vi tænker og står sammen
om et svært vilkår, vi ikke kan komme
uden om. Kriser tvinger os til at tænke
forretningskoncept anderledes, justere
produkter, uddanne medarbejdere og finde nye måder og markeder. Vi skal bruge
krisen til at udvikle, ikke til at afvikle,
siger Dorte Zacho Martinsen. •

På virksomheden i Tvis nær Holstebro arbejder cirka 40 medarbejdere,
og modulsiloerne bliver designet,
stykproduceret og afsendt direkte
til kunder i hele verden. BM Silos
nedpakning i ”Kit-form” gør siloerne
ideelle til eksport og cirka 80 procent
af omsætningen sendes ud af landet.
BM Silo tager et stort samfundsansvar med fokus på socialt ansvar
(CSR), personaleuddannelse, FNs 17
Verdensmål, partnerskaber og bæredygtighed samt har engageret sig i et
udviklingsprojekt i Uganda.

GODE RÅD
BM Silos gode råd til samfundsansvar:
1. Fællesskab: Ledelse handler
om at sige: Jeg har brug for dig,
du har potentiale, vi skal tage
ansvar, løse og skabe noget
sammen.
2. Passion: Du skal brænde for noget, din passion er din drivkraft.
3. Fejl er læring: Medarbejderdrevet innovation skabes, når man
inviterer til og tør prøve og lære
af fejl.
4. Fejre succes: Hverdagens små
og store sejre skal fremhæves og
fejres.
5. Kultur: Værdier og visioner skaber kultur, hvis det dyrkes. Sig
"godmorgen", spis kage sammen,
dyrk virksomheden i ord, foto
og film.
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Undersøgelse

SMV'ere vil tage ansvar,
men mangler tid og viden
Ny undersøgelse viser en markant bevidsthed om og vilje til bæredygtighed
og samfundsansvar blandt små og mellemstore virksomheder i Danmark.
Hele 79 procent af virksomhederne er
bevidste om deres samfundsansvar og
næsten 60 procent vil, uanset corona-udfordringer, gerne arbejde mere med samfundsansvar. Kun tre procent vil ikke.
Undersøgelsen viser ifølge Steen Vallentin, der er lektor ved CBS Sustainability,
at der er en høj grad af bevidsthed om
bæredygtighed og eget sociale og miljømæssige ansvar blandt SMV'erne.
- Der synes at være det rette mindset
og den rette indstilling til, at det med
bæredygtighed ikke kun hører til på de
store virksomheders bord. Det er et fælles
ansvar. Undersøgelsen viser dog også, at
SMV'erne i mange tilfælde mangler tid,
ressourcer og viden om bæredygtige løsninger. Det er derfor vigtigt at finde nye
måder at understøtte deres arbejde med

bæredygtige løsninger på, siger Steen
Vallentin.
CBS Sustainability er et tværfagligt forskningscenter på Copenhagen
Business School. Centret er anerkendt
som et af de førende af sin art i Europa.
Undersøgelsen om samfundsansvar
blandt danske små og mellemstore virksomheder er gennemført i et samarbejde
mellem Arbejdsgiverforeningen KA, CBS
Sustainability og internetmediet CSR.dk
samt en faglig følgegruppe af eksperter.

Verdensmål kan være svære
Virksomheder vil ifølge undersøgelsen
gerne tage samfundsansvar, men har
svært ved eksempelvis FNs Verdensmål,
hvor de skal have hjælp.
- Det kan måske virke overraskende,

at SMV'ernes viden om FNs Verdensmål
er ret begrænset. Det kan afspejle en
grundlæggende svaghed ved Verdensmålene. Desuagtet deres øvrige kvaliteter
og generelle vigtighed er de ikke særlig
konkrete og operationelle, siger Steen
Vallentin og tilføjer:
- De er yderst brugbare til at sætte,
understøtte og kommunikere en bæredygtighedsdagsorden, men kan være
svære at omsætte til konkret handling
eller integrere strategisk, ikke mindst for
SMV'ere. Det er en udfordring, som også
store virksomheder kæmper med. Derfor
er det positivt, at Arbejdsgiverforeningen
KA hjælper SMV'ere på vej, siger Steen
Vallentin. •

Hovedresultater

Undersøgelsen viser en markant bevidsthed om og vilje til bæredygtighed og samfundsansvar
blandt små og mellemstore virksomheder.
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SMV'ere vil tage ansvar
Hele 79 procent af SMV'erne er enige
eller meget enige i, at de er bevidste
om deres samfundsansvar. Næsten 60
procent vil gerne arbejde mere med
samfundsansvar, kun tre procent vil
ikke. Samfundsansvaret skal ifølge
SMV'erne integreres i organisationen,
kultur og forretningsmodellen.

Stakeholder tankegang
SMV'erne mener, at virksomheder
skal skabe værdi for alle interessenter:
Ejere, kunder,
medarbejdere, leverandører, naturen
og samfundet.

21%

48%

Fokus stiger
Hele 65 procent af SMV'erne er enige
eller meget enige i, at de oplever et stigende behov for at kende til og arbejde
med samfundsansvar. Kun ni procent
er uenige.
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- Samfundssindet synes at stikke dybt blandt SMV'ere.
De har begrænset tid og ressourcer, men lægger
vægt på, at bæredygtighed og samfundsansvar bliver integreret - ikke kun i forretningsmodellen, men
også i virksomhedens organisation og kultur. Ifølge
SMV'erne er det vigtigt af hensyn til virksomhedens
brand og bundlinje, men også af etiske og
moralske grunde.
Steen Vallentin, lektor, CBS Sustainability

Undersøgelse
om SMV'ers
samfundsansv
ar

Om
undersøgelsen
I samarbejde med forskningscenteret CBS Sustainability og internetmediet CSR.dk har Arbejdsgiverforeningen KA undersøgt små og mellemstore
virksomheders viden om, holdninger til, erfaringer
med, prioriteringer af og udfordringer med samfundsansvar.
Undersøgelsen blev gennemført blandt KA og KA
Plejes 1200 medlemmer samt blandt læserne på
internetmediet CSR.dk

3

gode råd fra
Steen Vallentin:

1. Verdensmål: Brug verdensmålene som
rettesnor og inspiration.
2. Kerneforretning: Sæt ord på og styrk de
områder i jeres kerneforretning, hvor I
allerede gør en positiv forskel for verden.
3. Lavthængende frugter: Tag fat og kom igang
med bæredygtighed ved at indfri lavthængende
frugter.

Værdifulde redskaber

Specialredskaber til
SMV'eres bæredygtige
bundlinje

En ny værktøjskasse hjælper små og mellemstore virksomheder
med at skabe værdi for både bundlinjen og samfundet.
På hjemmesiden smvmanifest.dk ligger redskaberne sammen
med viden og helt konkret inspiration fra andre virksomheder.

Find dine Verdensmål på en time. Afhold
en workshop om bæredygtighed. Brug
samtalekort til en dialog om samfundsansvar. Læg en plan for, hvordan I markedsfører jeres værdi for samfundet.
Det er overskrifterne på nogle af de
redskaber, der er udviklet til at hjælpe
SMV'ere.
- Samfundsansvar og bæredygtighed
er blevet et forbrugerkrav og konkurrenceparameter. Fremtidens virksomheder
skal også gøre godt, hvis de vil rekruttere
de bedste, styrke deres brand, sælge og

+

tjene godt, siger Jonas Norgaard Mortensen, der som forfatter og rådgiver selv ejer
og leder en SMV og har været med til at
udvikle redskaberne.

Specialredskaber til SMV'ere
- SMV'ere vil gerne tage ansvar, det ligger
i vores værdier, men mange mangler tid,
viden og konkrete redskaber. Redskaberne er derfor specialudviklet til SMV'eres
verden og virkelighed, for eksempel en
ejerleder, få ansatte eller en mindre virksomhed, siger han.

!

Et redskab fra holding til handling

Et redskab fra holding til handling

Rådgivning og viden. Få hjælp.

Arrangementer. Skab fælles mål.

Rådgivning, konsulent og uddannelse
På hjemmesiden smvmanifest.dk er samlet
nogle af Danmarks bedste rådgivere, foredragsholdere og uddannelsesmuligheder til
SMV'ere, som gerne vil arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Samarbejdspartnerne kender og har været med på rejsen mod
SMV-manifestet.

Arrangementer om fælles mål
Arbejdsgiverforeningen KA har i samarbejde
med en række faglige eksperter udviklet en
værktøjskasse, der kan hjælpe SMV'ere på vej
med kendskab, redskaber og fællesskab om
arbejdet med samfundsansvar. Ét redskab
guider til arrangementer, som kan skabe fælles
mål.

Redskaberne kan hjælpe med at
realisere de stærke samfundsværdier, der
kendetegner SMV'ere.
- SMV-manifestet er forankret i et
stærkt etisk syn på menneske og samfund. Det er et håndslag om værdi- og formålsdrevet forretning. En vilje til at tage
ansvar for verden. Ikke kun i ord, men
også i handling. Redskaberne på hjemmesiden smvmanifest.dk hjælper på vej,
så SMV'ere kan realisere de værdier. Helt
konkret, siger Jonas Norgaard Mortensen. •

Et redskab fra holding til handling

Samtalekort om samfundsansvar
& bæredygtighed

Samtalekort
En række samtalekort hjælper med at komme
godt omkring virksomhedens værdi, samfundsansvar og bæredygtighed overfor alle
interessenter: ejerne, kunderne, medarbejderne, leverandørerne, samfundet og naturen.
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Et redskab fra holding til handling

Visualisering. Vis verdensmål og manifestet.

#

Et redskab fra holding til handling

Verdensmålskompasset. Naviger i mål.

- SMV’ere skaber værdi og
tager ansvar. I arbejdslivet,
for produkter, kunder og løsninger, overfor naturen og i
det lokale liv. Kunsten er at
få det frem i lyset, sætte ord
på det, udvikle det og bringe
det i spil som en værdiskabende forretningsfordel. Det
kan få konkrete greb, redskaber og rådgivningstimer
give liv.

Q&A om verdensmålene

Jonas Norgaard Mortensen, direktør,
forfatter og rådgiver
Et redskab fra holding til handling

Find dine verdensmål
Verdensmål for bæredygtig udvikling

Et redskab fra holding til handling

Verdensmål. Indsigt og udsyn.

FNs Verdensmål
Alle SMV'ere bidrager allerede til Verdensmålene og kan skabe værdi ved at udvikle og
synliggøre indsatsen. En række redskaber
hjælper SMV'ere med at forstå og finde deres
verdensmål, lægge en konkret plan for arbejdet og synliggøre verdensmålene i virksomhedens kommunikation.
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Et redskab fra holding til handling

Beslutning, roller & organisering
Kom i gang.

Inspiration til efterfølgelse. Gode eksempler.

Beslutning og organisering
Dette redskab hjælper SMV'ere med at
beslutte og organisere arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed. I både
beslutningsprocessen og udførelsen er der en
række ansvarsområder, opgaver og roller, der
skal varetages og organiseres.

Virksomheder viser vej
På hjemmesiden smvmanifest.dk fortæller en
række virksomheder om, hvordan SMV-manifestet og verdensmålene har styrket deres
forretning og bundlinje - og hvilken betydning
det har fået for firmaets kultur, produkter og
services.

”

Vi vil meget gerne
undgå, at vi
reducerer hinanden
til kun at være en vare
Som en mindre værdibåret virksomhed kan
vi skabe en anden ledelseskultur end i de
store virksomheder eller store offentlige
systemer, siger Hans Jensen, medejer af
Privat Pleje og Omsorg.

Væggene på Privat Pleje & Omsorgs hovedkontor i Herning prydes af kunst. Alle
kunstværker er nøje udvalgt for at skabe
kultur og fortælle historien om virksomhedens værdier og vision.
Èt kunstværk viser ens hvidklædte og
udtryksløse mennesker med stregkoder
på armene, som en poetisk kommentar
til, at mennesker ikke skal reduceres til
standardiserede varer.
- Vi vil meget gerne undgå, at vi ser
hinanden som ens og reducerer hinanden
til kun at være en vare, en arbejder, en borger eller en kunde. Hvert menneske er en
unik person. Både vores medarbejdere og
de borgere, vi tjener med pleje og omsorg.
Det handler om menneskesyn, siger medejer Hans Jensen om kunstværket, der
hænger ved indgangen til virksomheden.
Privat Pleje & Omsorgs ledelsesfilosofi er klar: Hvis medarbejderne trives,
fordi de ledes med personlig omsorg, en
værdibåret kultur, tydelig og tillidsfuld
ledelse og engagerende medansvar, så vil
medarbejderne også yde en tilsvarende
personlig omsorg og pleje af høj kvalitet
for borgerne båret af samme værdier.
- Da vi startede virksomheden, kunne
vi se, at vi som en mindre værdibåret

virksomhed kunne skabe en anden ledelseskultur end i de store virksomheder eller
store offentlige systemer. Vi kender og kan
lede vores medarbejdere personligt, vi kan
reagere og beslutte hurtigt og prøve noget
nyt, forklarer Hans Jensen og fremhæver modet til at prøve, fejle og lære som
vigtigt.

Forskellighed er en styrke
Et kunstværk i frokoststuen viser flere
skøre, skæve og sårbare ansigter og fortæller historien om, at vi alle er unikke og
forskellige.
- Vi har alle sammen noget forskelligt,
og vi kan give og har behov for noget
forskelligt, både som personligheder, men
også i de forskellige dags- og livssituationer vi står i, siger Hans Jensen og fortsætter:
- Medarbejdernes personlighed, faglighed og trivsel er kernen i at levere god omsorg og pleje. Vi er forskellige og skal have
forskellighederne i spil. Det gælder både
i ledelsen af personalet, med borgernes
velfærd og hos kommunens forskellige
aktører.
Et tredje kunstværk i virksomheden
hænger i møderummet og viser en klar vej

mod horisonten og en vippe i vejkanten:
Tør vi tage springet, holder vi os på vejen
mod målet?
- Kunstværket skal minde os om at
holde os på banen og inden for en retning
af vores vision. Vi skal have en fælles horisont og ikke falde ud, hvor det kan blive
svært at komme på banen igen. Vippen
viser, at vi har et valg. Det kræver mod at
turde springe ud i det uvisse, i det personlige, siger Hans Jensen om kunstværkets
symbolik.

Samfundsansvar som drivkraft
Kunsten at drage omsorg er blevet en
mission for ægteparret Gitte Sundstrup
Nielsen og Hans Jensen og deres virksomhed.
- Det, der virkelig er vores drivkraft,
er lysten til at kigge på vores personale,
borgerne og kommunens pleje og omsorg
på en anden måde - og være med til at
udvikle det. Tage et samfundsansvar.
Naturligvis inden for de rammer, kommunen sætter. Vi er en del af kommunen og
ønsker at tage ansvar for faget, fagligheden og fagpersonalet inden for omsorg og
pleje, siger Hans Jensen. •
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Privat Pleje & Omsorg bidrager
til og tager ansvar for blandt
andet følgende verdensmål:

OM
VIRKSOMHEDEN
Privat Pleje & Omsorg leverer omsorg, pleje
og praktisk hjælp døgnet rundt til over 600
borgere i kommunerne Ikast-Brande og Herning. Virksomheden har tre afdelinger med
flere end 100 medarbejdere.
I 2003 vedtog Folketinget, at borgerne skulle
have frit valg og selv skulle kunne vælge
mellem en offentlig eller privat leverandør af
pleje og praktisk hjælp.
Privat Pleje & Omsorg blev grundlagt i 2010
under navnet "Privathjælpen" af en ejerkreds i Holstebro og Struer. I 2010 blev Gitte
Sundstrup Nielsen ansat til opstart af en ny
afdeling i Herning.
I 2012 voksede afdelingen til 14 ansatte, og her
købte og overtog Gitte Sundstrup Nielsen i
samarbejde med sin mand Hans Christian
Jensen afdelingen i Herning og omdøbte det
til Privat Pleje & Omsorg.

- Da vi startede virksomheden, kunne
vi se, at vi som en
mindre værdibåret
virksomhed kunne skabe en anden
ledelseskultur end i
de store virksomheder eller store offentlige systemer.
Hans Jensen, medejer, Privat Pleje
& Omsorg

Her i 2021 har Privat Pleje & Omsorg fusioneret med Kær.dk, der driver fire selskaber
med base i kommunerne Holstebro, Lemvig,
Struer og Skive. Privat Pleje & Omsorg og
Kær.dk drives som selvstændige selskaber
under et fælles holdingselskab.
Privat Pleje & Omsorg arbejder ud fra værdierne: Kommunikation, udvikling, trivsel og
kvalitet. Virksomheden er organiseret i KA
Pleje og følger KA Plejes etiske regelsæt for
god virksomhedsførelse.

GODE RÅD
Privat Pleje & Omsorgs gode råd til samfundsansvar:
1. Personligt lederskab: Vær personlig i
dit værdigrundlag, dit lederskab og i
din service til kunderne.
2. Råderum: Du skal have økonomisk
råderum til investeringer og udvikling.
3. Investere: Du skal turde investere i
udvikling og mennesker.
4. Arbejdsomhed: Det kræver hårdt
arbejde og flid.
5. Tillid og partnerskab: Tillidsfulde
relationer og gensidige partnerskaber
er guld værd.

Fremtidens
medarbejdere vil
se samfundsansvar
Hvis man som virksomhed skal tiltrække dygtige
medarbejdere, vil der fremover blive stillet endnu
større krav til virksomhedens samfundsengagement, vurderer SMVdanmarks direktør.
- Mange SMV’er er
stærkt båret af en
kultur mere end en
iskold kalkule om,
at det skal være for
profittens skyld, at
man driver virksomheden.
Jakob Brandt, adm. direktør,
SMVdanmark

Virksomheder, der udelukkende fokuserer på egen kortsigtede bundlinje, får det
sværere i fremtiden. Den enkelte virksomheds samfundsengagement kommer
nemlig til at spille en endnu større rolle,
når det handler om at tiltrække dygtige
medarbejdere. Det mener Jakob Brandt,
administrerende direktør i erhvervsorganisationen SMVdanmark.
- Jeg tror, at unges engagement i
samfundet og klimaet gør, at hvis man
som virksomhed skal tiltrække dygtige
medarbejdere, så vil de i højere grad stille
krav til virksomhedens engagement. Det

bliver simpelthen en nødvendighed for
mange små og mellemstore virksomheder – ikke bare at tage ansvar, men også
fortælle, at man gør det. Det vil være en
forventning fra de unges side, når de skal
finde det sted, de gerne vil arbejde, siger
Jakob Brandt.
Selv om mange virksomheder allerede
i dag tager samfundsansvar, hilser Jakob
Brandt SMV-manifestet velkommen.
- Det er spændende at prøve at få
SMV’ernes samfundsansvar mere frem i
lyset. Give virksomhederne en mulighed
for at shine på noget af det, de allerede

gør. Det er også positivt, at man fra KA og
KA Plejes side ønsker at hjælpe og inspirere virksomheder, som måske kan gøre
endnu mere i forhold til at tage samfundsansvar, siger han.

Personligt engagement
spiller en rolle
Jakob Brandt har en forklaring på, hvorfor
det er så naturligt for mange SMV’ere at
tage samfundsansvar.
- Når vi taler små og mellemstore
virksomheder, er der typisk en ejerleder, så
det er ejerens eget personlige engagement,
som er drivende og bliver den kultur, som
bærer hele virksomheden. Mange SMV’ere
er stærkt båret af en kultur mere end en
iskold kalkule om, at det skal være for pro-
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Hvilke perspektiver
ser du i KA’s initiativ
om manifestet og
samfundsansvar?
- SMV’erne har ofte ikke de samme ressourcer som
store virksomheder til at investere i omstillingen.
Derfor er SMV’erne afhængige af, at brancheorganisationer, som for eksempel KA, hjælper deres
medlemmer med at navigere og træffe de rigtige
valg. Det kan for eksempel være brancheanalyser og strategisk risikohåndtering, men også at
facilitere partnerskaber på tværs af brancher og
lobbyarbejde ikke mindst.
fittens skyld, at man driver virksomheden, siger han og minder om, at SMV’erne
allerede gør meget.
- SMV’erne er en afgørende del af
dansk økonomi og det samlede danske
samfund, og derfor er det helt naturligt,
at de små og mellemstore virksomheder
kerer sig om lokalområdet, medborgerne
og medarbejderne, men også de store
globale udfordringer, som vi står over for
– blandt andet hele klimadagsordenen,
siger Jakob Brandt og sætter flere ord på
det at tage ansvar:
- De har uddannet masser af lærlinge,
taget hånd om folk, der har haft det svært
og befundet sig på kanten af arbejdsmarkedet. De har udvist hjerterum og overskud i forhold til mennesker, som havde
brug for noget ekstra, siger han.
Han opfordrer SMV’erne til at blive
bedre til at fortælle om de gode ting, de
gør.
- Hvis man tager FNs Verdensmål,
så er der rigtig mange af målene, som
SMV’erne allerede kan sætte flueben ved.
Men mange SMV’ere tænker ikke, at det
er noget, de skal brande sig på og gøre et
stort nummer ud af, siger Jakob Brandt
og uddyber:
- Ofte er ejerledere ydmyge mennesker, som gør det, de synes, er rigtigt, men
de behøver ikke at stå på en ølkasse og
prale af det. •

Nette Kirkegaard, stifter og partner,
RETHINK

- I sagens natur har hver af de små og mellemstore virksomheder færre ressourcer til at arbejde
med bæredygtighed end de muligheder, der findes
i de store multinationale koncerner. Her kommer
KA’s initiativ med manifestet og samfundsansvar
ind i billedet som en meget væsentlig brik. Via
KA’s nye værktøjer skabes der mulighed for, at
SMV’ere kan arbejde professionelt og effektivt
med bæredygtighed, uden at det lægger dem ned
med hverken store tidsforbrug eller omkostninger.
Fælles løsninger er en god vej at gå.

Lars Konggaard, senior CSRrådgiver, CSR-rådgivning.dk

- Det er et stærkt signal, at en arbejdsgiverforening som KA går ind og skaber et fælles manifest
for samfundsansvar og for små og mellemstore
virksomheder generelt. Det er godt, at det ikke
bare er politiske visioner og flotte ord, men også
konkret og nede-på-jorden hjælp til virksomhederne til at komme i gang med eller komme videre
med bæredygtighed.

Line Bech, programleder, Cirkulær
Økonomi & Ressourcer, Gate21

Hvor vigtigt synes du, det
er, at små og mellemstore
virksomheder tager
samfundsansvar?

- Man skal huske, at samfundsansvar
ikke kun er relevant i forhold til de ting,
der er oppe i tiden. SMV’erne løfter et
enormt samfundsansvar med de produkter og services, de leverer til glæde for
danskerne. Og samfundsansvar løftes
bedst i det nære og lokale, hvor SMV’erne
spiller en stor rolle.

- I DF er vi optaget af, at båndene mellem
borgere og virksomheder er så stærke
som muligt. Det gør fællesskabet og
ansvarlighedsfølelsen stærkere for alle
parter. Derfor er det sund fornuft, at både
store og små virksomheder byder ind der,
hvor de har mulighed for at bidrage til
fællesskabets bedste.

Hvad mener du – helt generelt - om KAs
initiativ med at lave et SMV-manifest?

Hvad mener du – helt generelt - om KAs
initiativ med at lave et SMV-manifest?

- Samfundsdebatten er ofte præget af
store virksomheders vilkår, men det er
vigtigt at få sat fokus på de mindre virksomheders enorme bidrag til det danske
samfund. Derfor er SMV-manifestet et
rigtig godt initiativ.

- KAs initiativ er et godt bud på, hvordan
organisationer og virksomheder i højere
grad kan bidrage til fælles mål og ikke
mindst resultater. Med ord følger ofte
handling, og når virksomheder byder ind
med konkrete tiltag, mener jeg klart, at
det fremmer et fælles mål om eksempelvis øget samfundsansvar.

Alex Vanopslagh, partiformand,
Liberal Alliance

Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører,
Dansk Folkeparti

- Langt de fleste virksomheder i Danmark er små eller mellemstore, og har
ligesom store virksomheder et stort
ansvar for det samfund, de og vi er en
del af. Samfundsansvar kommer i mange
former, og jeg synes, det er vigtigt, at
hver virksomhed gør op med sig selv,
hvad meningen er med lige præcis deres
virksomhed – og hvad de i så fald kan
bidrage med.
Hvad mener du – helt generelt - om KAs
initiativ med at lave et SMV-manifest?
- Jeg kan rigtig godt lide ordet manifest.
For mig er det en bevægelse. En retning.
Og det er også sådan, jeg læser initiativet.
Med plads til egen fortolkning. 		
Det kan jeg rigtig gode lide.
Mona Juul, erhvervsordfører,
Det Konservative Folkeparti
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- De små og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv.
De repræsenterer stor fleksibilitet og
idérigdom, som på mange måder bringer
nytænkning og tilpasning til markeder
i hastig udvikling ind i hverdagen. En
stor og helt nødvendig samfundsopgave
er uddannelsen af faglærte - også her
har vi brug for at små og mellemstore
virksomheder løfter deres samfundsansvar og medvirker til at sikre fremtidens
arbejdskraft!
Hvad mener du – helt generelt - om KAs
initiativ med at lave et SMV-manifest?
- Fra socialdemokratisk side hilser vi altid
konstruktive indspil til at udvikle dansk
erhvervsliv og dermed bidrage til en
stærk samfundsøkonomi velkommen.

- De små og mellemstore virksomheder
er rygraden i dansk erhvervsliv, og derfor
er det utrolig vigtigt, at SMV-virksomheder tager samfundsansvar. Det gør de
i forvejen, men som med de meste her i
livet, kan vi altid blive bedre.
Hvad mener du – helt generelt - om KAs
initiativ med at lave et SMV-manifest?
- Da vi altid kan blive bedre, og ofte bliver
bedre til det, som vi fokuserer på, er det
virkelig godt, at KA kommer med et
SMV-manifest. Når det samtidig betoner
vigtigheden af mennesker, økonomi,
samfund og natur spiller det helt sammen med Alternativets tanker om flere
bundlinjer end den økonomiske.
Torsten Gejl, politisk ordfører,
Alternativet

Orla Hav, erhvervsordfører,
Socialdemokratiet

- Det er enormt vigtigt og godt, at KA
sætter fokus på det. Min oplevelse er, at
der i forvejen er stort fokus på samfundsansvar blandt danske virksomheder
i dag. Ser vi på majoriteten af danske
virksomheder er bæredygtighed og
samfundsansvar essentielt for den måde,
virksomheder opererer på. Det er i hvert
fald det, jeg oplever, når jeg besøger små
og mellemstore virksomheder over alt i
Danmark. Hermed ikke sagt, at vi ikke altid skal arbejde for at blive endnu bedre.
Hvad mener du – helt generelt - om KAs
initiativ med at lave et SMV-manifest?
- Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at der
gives konkret vejledning for virksomheder, der ønsker at tage samfundsansvar.
Netop det har KA gjort med SMV-manifestet, og det er et vigtigt skridt på
vejen for SMV’ere, der lige har brug for et
kærligt skub i den rigtige retning. Det er
noget, der er stort fokus på blandt danske
virksomheder, men det er positivt, at KA
nu sætter afgørende ord på, hvordan man
som lille eller mellemstor virksomhed
kan agere mere samfundsansvarligt.
Torsten Schack Pedersen,
erhvervsordfører, Venstre

- Jeg synes alle - borgere, foreninger, institutioner og virksomheder - skal tage et samfundsansvar. Herunder ikke mindst et klimaansvar. Her spiller de små og mellemstore
virksomheder en afgørende rolle. For dels er der mange af dem, og dels er det også der,
de fleste nye jobs bliver skabt.
Hvad mener du – helt generelt - om KAs initiativ med at lave et SMV-manifest?
- Det er et fremragende initiativ med et SMV-manifest. Fordi det både inspirerer og
forpligtiger. Jeg håber, at rigtig mange vil tage det til sig. Ikke som en festtale, men som
et konkret strategisk ledelsesredskab. Og dejligt at det ikke er et ideologisk projekt der
splitter. Men et, der samler.
Uffe Elbæk, folketingsmedlem, Frie Grønne

Gør en god forretning
– skriv under for det
fælles bedste
Samfundsansvar, bæredygtighed og respekt for liv og natur
har altid kendetegnet en god og sund forretning i Danmark.
For hverken kunder, kommende kolleger eller investorer
vil samarbejde med virksomheder, der ikke er bevidste om
deres ansvar og forpligtelser over for de lokale, nationale og
internationale samfund, vi alle er en del af. Sådan er det.
Med SMV-manifestet går de danske SMV’er forrest og
viser vejen til samfundsansvarlig virksomhedsdrift. Det
er derfor vigtigt, at du tilslutter dig manifestet ved at
skrive under. Det gør du ved at besøge smvmanifest.dk
på nettet.
Her finder du også vigtig viden og værdifulde værktøjer, der kan hjælpe dig til at gøre holdning til
handling – og så har vi en lille overraskelse til dig.
For når du skriver under, får du også et synligt bevis
på, at du tager ansvar og tænker bæredygtigt til
gavn for kunder, medarbejdere, ejere, leverandører,
samfundet og naturen. Til fælles bedste.

Læs hele manifestet på smvmanifest.dk – og få adgang
til viden, eksempler og redskaber, der hjælper SMV’ere
til at gøre en forskel til fælles bedste.
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Se mere og skriv under på
smvmanifest.dk eller ring 82 132 132
SMV-manifestet “Virksomhed for det fælles bedste” har til formål at motivere,
inspirere og kvalificere alle SMV’ernes samfundsansvar og bæredygtighed. Manifestet,
hjemmesiden og de tilhørende materialer er udviklet af Arbejdsgiverforeningen KA
og KA Pleje i samarbejde med eksperter, samarbejdspartnere og en faglig følgegruppe,
som du kan læse meget mere om på smvmanifest.dk
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