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Et redskab fra holding til handling

Virksomhedsfilosofi bag ansvarlighed.
Værdier er vigtige.

"

Vi har set en enorm stigning i antallet af
sager om skattesnyd, økonomisk bedrageri
og tilfælde, hvor samfundets spilleregler er
blevet overtrådt. De sager har skabt en
generel mistillid til institutioner,
organisationer, politikere og erhvervslivet.
Som ansvarlige arbejdsgiverforeninger er
det helt naturligt at gå forrest i arbejdet
med at genoprette tilliden til erhvervslivet,
siger Karsten Høgild, direktør i KA og KA
Pleje.

2

Karsten Høgild,
direktør i KA og KA Pleje.

Virksomhedsfilosofi farver forretningen…
Alle personer og fællesskaber har nogle grundlæggende antagelser om livet; om hvad der er rigtigt og
forkert, godt og skidt, rolle og ansvar.
Livs- og menneskesyn kan være bevidste eller ubevidste, men uanset påvirker de grundlæggende
antagelser vores syn på livet - også virksomhedslivet.
Vores livs- og menneskesyn folder sig ud, farver og former vores værdier og principper, sprog og kultur,
beslutninger og prioriteringer. Dem, vi er, og det, vi gør.
Vores relationer til hinanden, virksomheden, kunderne, leverandører, medarbejdere og i samfundet.
Ud fra KA's livs- og menneskesyn tror vi på værdierne om respekt for menneskeliv, ansvar for naturen og
omsorg for de svage.
Vi mener, at vi alle har ansvar for den måde, vi behandler hinanden og vores omgivelser på. Derfor
vægter vi også det personlige engagement og de sociale kompetencer lige så højt som det faglige.
Vi mener, at en verden i forandring kræver både omstillingsevne og faste holdepunkter. Derfor ønsker vi
en harmonisk udvikling, der tager hensyn til såvel den enkelte som til helheden. Det fælles bedste.
Karsten Høgild, direktør i KA og KA Pleje.
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Kapitalismens tre forskellige modeller

$

O

Aktionær-kapitalisme
Shareholder

Interessent-kapitalisme
Stakeholder

Stats-kapitalisme
State

Aktionærkapitalisme
er et økonomisk system, hvor den
dominerende virksomhedsform er
juridisk uafhængige virksomheder, der
kan samle kapital fra mange
aktionærer med begrænset ansvar
suppleret med et åbent aktiemarked
hvor disse aktier kan handles frit for at
profitmaksimere og skabe afkast til
aktionærer.

Interessentkapitalisme
er et system, hvor virksomheder er
orienteret mod at tjene alle deres
interessenters interesser. Tilhængere af
interessentkapitalisme mener, at det at
tjene alle interessenters interesser, i
modsætning til kun aktionærer, er
vigtigt for enhver virksomheds
langsigtede succes og sundhed samt
ansvarligt overfor miljø, mennesker og
samfund.

Statskapitalisme er et økonomisk
system, hvor staten påtager sig
forretningsmæssig og kommerciel
økonomisk aktivitet, og hvor
produktionsmidlerne er organiseret og
ledet i statsejede (eller
statsdominerede) virksomheder,
herunder processer med
kapitalakkumulering, centraliseret
ledelse og lønarbejde.

USA er et eksempel på
aktionærkapitalisme.

Europa har eksempler på
interessentkapitalisme.
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Kina er et eksempel på
statskapitalisme.

Virksomhedsfilosofi bag ansvarlighed

Forretningstrappen
En succesfuld forretningsrejse betræder en række bærende trin, som netop kun
er bærende eller bæredygtige, hvis de bliver respekteret og forvaltet ansvarligt. Virksomheder og samfundet
er gensidigt forpligtede i en samfundskontrakt og skaber gensidigt værdi. Forretningsrejsen mod succes går
forbi bæretrin både lokalt, nationalt og internationalt. Rejsen kan kun gentages nu og i fremtiden, hvis trinene
ikke nedslides, men bevares.

Marked
SMV'ere får og
skaber værdi ud fra
et frit, fair
og
åbent marked.

Lov
og orden
Lov, orden og
sikkerhed sikrer
mennesker,
investeringer,
materiel og aftaler.

Viden &
innovation

Viden, forskning,
uddannelse og
kvalificeret
arbejdskraft skabes i
samarbejde.
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Natur &
ressourcer

Materialer og mad
skabes af naturen
og transporteres og
sikres via livsvigtig
infrastruktur som fx
veje og varme.

Liv, sundhed
& kultur

Sundhed, familieliv,
foreningsliv, kultur
og demokratiet er
fundamentet i de
nordiske
medborgersamfund.
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Share and stake
Shareholders eller aktionærer ejer virksomheden. Stakeholders eller interessenter har interesse i virksomheden.
En interessent er enhver person, gruppe eller part, der har interesse i en organisation og resultatet af dens
handlinger, fx medarbejderne, kunderne, ejerne, leverandørerne, naturen og samfundet. Alle interessenter
påvirkes økonomisk, socialt eller miljømæssigt af virksomheden.
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Samfundsansvar for tredobbelt bundlinje
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Donuts økonomi
Donut-økonomien er en visuel ramme for
bæredygtig udvikling - formet som en
donut eller livsbælte - der kombinerer
begrebet planetariske grænser med det
supplerende koncept for sociale
grænser. Navnet stammer fra
diagrammets form, dvs. en skive med et
hul i midten. Modelens midterhul viser
andelen af mennesker, der mangler
adgang til livsvæsentlige forhold
(sundhedspleje, uddannelse,
egenkapital osv.). Skorpen repræsenterer
det økologiske loft (planetariske
grænser), som livet afhænger af og ikke
må overskride. Diagrammet er udviklet af
Oxford-økonom Kate Raworth i Oxfampapiret "A Safe and Just Space for
Humanity" og uddybet i bogen "Donut
Economics: Seven Ways to Think Like a
21st-Century Economist."
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CSR - Corporate Social Responsibility

Hvad er CSR &
samfundsansvar?
Ansvarlig virksomhed
med hensyn til
naturen, mennesker
og økonomi.

Naturen

Forebyggelse af
forurening,
naturbeskyttelse, holdbar
ressourcebrug og
bekæmpelse af
klimaforandringer.

Organisering

Menneskerettigheder

Organisering og god
ledelse af virksomhed.

Menneskeværd og
ligeværdighed, uanset
status eller baggrund.

Arbejdsforhold

God forretningsskik

Arbejdsforhold og
arbejde udført på og for
virksomhed af egne
ansatte og af andre.

Etisk adfærd i relation til
virksomheden og dens
omgivelser, mennesker,
miljø og samfund.
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Forbrugerforhold

Virksomhedens ansvar
over for de kunder, der
køber eller bruger
virksomhedens varer eller
ydelser.

Samfund

Virksomhedens
engagement i og ansvar
for det samfund, den er
en del af. I Danmark og
udlandet - og for
fremtiden.
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Helhed i
værdisætning
Et bæredygtigt samfundsansvar kræver,
at virksomheders pris afspejler hele
inputtet. For
eksempel hele prisen for og belastningen
af mennesker, miljø og samfund. En
samfundsansvarlig virksomhed efterlader
ikke ubetalte regninger til hverken
mennesker, miljøet, samfundet eller
kommende generationer. I økonomiske
termer kaldes det at internalisere alle
eksternaliteter: at alle både umiddelbare
og afledte omkostninger integreres og
indregnes i prisen.
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Verdens værdier og virksomheder
Små og mellemstore virksomheder spiller en afgørende rolle for verdens værdier og udvikling. I FNs
menneskerettigheder fra 1948 og i de 17 Verdensmål fra 2015 er verdens lande blevet enige om de værdier og
de mål vi efterstræber. Værdierne skal udleves og målene indfries i det liv og virke, der udfolder sig i staten
(det offentlige), markedet og civilsamfundet (familier, foreninger mm). Markedet i Danmark består
overvejende af små og mellemstore virksomheder, som dermed spiller en helt afgørende rolle
for verdens værdier og udvikling.

Markedet

Små og mellemstore
virksomheder
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Etiske virksomhedsvalg
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Feltet for SMV'eres samfundsansvar
Business
roundtable

FN Global
Compact

Tripple
bottomline

Rådet for
samfundsansvar

Førende amerikanske
virksomheder går fra
share- til stakeholder
formål.

Ti grundlæggende
principper for
virksomheders
samfundsansvar.

Værdiforståelse,
-bæredygtighed og
balance af people,
planet and profit.

Regeringens arbejde
med samfundsansvar
2008-2015.

SDG
Accelerator

Rådet for
samfundsansvar

God selskabsledelse

CSR

UNDP-program,
accelerere SMV og
verdensmål.

og verdensmål.

Komitéen for god
Selskabsledelse samt
selskabslove.

Virksomheders
sociale ansvar Corporative Social
Repsonsibility.

World
Economic
Forum

FN
Verdensmål

OECD

Forskning

principper samt
mæglings- og
klageinstitutionen for
ansvarlig
virksomhedsadfærd.

CBS, KU og andre har
centre med forskning
i samfundsansvar.

Davos Manifesto
2020. Stakeholder
capitalism.

FNs 17 verdensmål og
169 delmål for
bæredygtig
udvikling.
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Materialet er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje.
KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres
samfundsansvar og bæredygtighed.
Se smvmanifest.dk

