
I Arbejdsgiverforeningen KA, som organiserer 1200 SMV’er, har de netop vedtaget manifestet 
"Virksomhed for det fælles bedste" og lancerer snart en vidensportal for SMV'eres arbejde 
med bæredygtighed og samfundsansvar. Det er KA's håb, at SMV-manifestet vil finde 
opbakning bredt blandt SMV'ere og dermed samle, inspirere og kvalificere SMV'eres rolle i 
samfundet. 

"Små og mellemstore virksomheder (SMV'ere) oplever i stigende grad, at bæredygtighed 
bliver et forbrugerkrav, et lovkrav og et konkurrenceparameter. De har begrænset viden, 
men stor interesse i at tage ansvar for bæredygtighed, samfundet og FNs Verdensmål. Det er 
KAs ønske og opgave at understøtte SMV'eres arbejde med det," udtaler direktør Karsten 
Høgild. 

På generalforsamlingen fredag den 27. august vedtog KAs 1200 medlemmer manifestet 
"Virksomhed for det fælles bedste". Et manifest betyder håndslag og SMV-manifestet bliver et 
håndslag om samfundsansvar og bæredygtighed.  

Holdninger og handling 
"Manifestet definerer og fastlægger principperne for, hvordan små og mellemstore 
virksomheder er samfundsbevidste og samfundsansvarlige. Det er KA's håb, at SMV-manifestet 
vil finde opbakning bredt blandt SMV'ere og dermed samle, inspirere, kvalificere og profilere 
SMV'ers værdifulde rolle i samfundet," udtaler Karsten Høgild. 

Holdninger skal ifølge KA følges op af handling. Så den tværfaglige arbejdsgiverforening er 
klar til at hjælpe SMV'ere på vej med helt konkrete redskaber, som bliver lanceret på den nye 
videns- og ressourceportal smvmanifest.dk. 

Manifestet og redskaberne er udviklet i samarbejde med en faglig følgegruppe af eksperter 
samt praktikere og rådgivere på feltet. I samarbejde med universitetet CBS og nyhedsmediet 
csr.dk har KA for eksempel kortlagt SMV'eres arbejde med samfundsansvar og 
bæredygtighed. 

Undersøgelse med CBS: SMV'ere vil tage ansvar 
Den stor undersøgelse, gennemført af KA, CBS og csr.dk, viser, at SMV'ere vil styrke 
samfundsansvaret og bæredygtigheden. Og det på trods af corona-udfordringer. 

Hele 79 % SMV'ere er bevidste om deres samfundsansvar og næsten 60 % vil uanset corona-
udfordringer gerne arbejde mere med samfundsansvar. Kun 3 % vil ikke. Lektor Steen Vallentin 
fra CBS Sustainability ser en klar tendens. 

"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 fra CBS.

PRESSEMEDDELELSE, 27.08.2021 
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om nyt manifest og samfundsansvar



Corona-krisen kan blive game changer 
Arbejdsgiverforeningen KA har de seneste år haft fokus på at støtte medlemsvirksomheder 
igennem corona, men direktøren ser også, hvordan mange SMV'er bruger krisen til udvikling.  

"De fleste små og mellemstore virksomheder kæmper med corona. Det er en helt historisk 
udfordrende situation, så bare det at holde virksomheder og arbejdspladser i live er mange 
steder at tage ansvar for vores samfund og fremtid. Samtidigt bruger mange SMV'ere krisen 
på en kreativ måde til forretningsudvikling. Tilpasninger, der øger bæredygtigheden. Hvor de 
tager et stort samfundsansvar. Det har imponeret mig," udtaler Karsten Høgild. 

Videns- og ressourceportalen smvmanifest.dk lanceres den 1. oktober 2021. På portalen kan 
alle virksomheder læs om og tilslutte sig manifestet og de kan finde viden og inspiration samt 
redskaber til arbejdet med samfundsansvar, bæredygtighed og verdensmål. 

Info & kontakt 
For yderligere information, udlevering af CBS-undersøgelse og interviewkontakt: 
• Karsten Høgild, direktør Arbejdsgiverforeningen KA & KA Pleje, mobil 40 40 33 56, mail 

karsten@ka.dk  
• Steen Vallentin, lektor, CBS Sustainability, mobil 60 37 29 19, mail sv.msc@cbs.dk  

Download materialepakke her med a) manifestet, b) Q&A om manifestet, c) undersøgelse 
med CBS, d) logo og foto 



Q&A om manifestet 

HVORFOR SKAL SMV'ERE HAVE DERES EGET SMV-MANIFEST?  
Dansk erhvervsliv består langt overvejende af SMV'ere og deres størrelse giver dem 
både nogle begrænsninger og muligheder, som gør det relevant at tilpasse ansvar, 
opgaver og fx verdensmål til SMV'ernes verden og virkelighed.  

En tømmermester, en landmand, en mindre fabrik, en lokal plejevirksomhed eller en 
lille videns- og servicevirksomhed har en særlig forståelse for, forankring i og 
forpligtelse overfor deres lokalsamfund.  

Omvendt har de fleste SMV'ere ikke ressourcer til fx at have en fuldtids 
bæredygtighedsmedarbejder, tid til at tage en uddannelse i bæredygtighed eller 
mulighed for at bruge 3 måneder på at udvikle en bæredygtighedsstrategi.  

Samfundsansvaret og bæredygtigheden i SMV'ere skal derfor realistisk og konkret 
tilpasses SMV'erens verden og virkelighed. 

Det er også bedre for SMV'ere proaktivt at være på forkant end på hælene. Hvis 
SMV'ere selv løbende og proaktivt styre vejen mod ansvarlighed og bæredygtighed 
er de på forkant med de krav, love og reguleringer der kommer. 

HVORDAN FORSTÅR KA OG MANIFESTET BÆREDYGTIGHED?  
I SMV-manifestet og KA's arbejde med samfundsansvar betones en 
helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. I øvrigt ligesom FN og 
Verdensmålene. Bæredygtighed kan og skal ikke begrænses til kun at handle om fx 
miljø og klima eller økonomi. I livet såvel som i erhvervslivet hænger de afgørende 
livsforhold sammen: mennesker, økonomien, samfundet og naturen. Den 
langsigtede bæredygtighed sikres kun med overskud og en god bundlinje på alle 
områderne.  

KAN ALLE SMV'ERE TILSLUTTE SIG MANIFEST?  
Alle SMV'ere kan tilslutte sig SMV-manifestet "Virksomhed for det fælles bedste" og 
bruge den viden, inspiration og de redskaber, som KA stiller til rådighed på 
platformen smvmanifest.dk
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