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Virksomhedernes sociale ansvar og arbejdsmiljø
Det er en inspirerende og strategisk vigtig udvikling, at virksomheder 
af alle størrelser og typer i stigende grad prioriterer virksomhedernes 
sociale ansvar. Arbejdsmiljøet er en væsentlig del af virksomhedernes 
sociale ansvar, og dette stiller ledere og arbejdsmiljøeksperter over for 
en række muligheder og udfordringer.

Dette faktablad forklarer, hvad virksomhedernes sociale ansvar 
indebærer, og hvordan det hænger sammen med arbejdsmiljøet. 
Faktabladet giver desuden grundlæggende vejledning om, hvordan 
det sociale ansvar kan integreres med gode resultater.

Hvad er virksomhedernes sociale ansvar?

»Virksomhederne tager socialt ansvar, når de frivilligt integrerer sociale 
og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres 
samspil med interessenter« (1).

Konceptet socialt ansvar indebærer, at virksomhederne går længere 
end til blot at opfylde de juridiske krav ved at investere »mere« i 
menneskelig kapital, miljøet og relationer til andre interessenter. Det 
er et frivilligt instrument, men det må gennemføres troværdigt, så det 
skaber tillid hos interessenterne.

Hvorfor er virksomhedernes sociale ansvar vigtigt?

✓  Kunder og klienter påvirkes af en virksomheds ry på det sociale og 
miljømæssige område.

✓  Der er konkurrence på arbejdsmarkedet, og dygtige arbejdstagere 
ønsker at arbejde for og blive i firmaer, som er engagerede.

✓  Den sociale indsats har i stadigt stigende grad indflydelse på 
investorernes beslutninger, da det etiske investeringsmarked 
vokser stadigt hurtigere.

✓  Virksomhedernes sociale ansvar muliggør den strategiske 
håndtering af interne og eksterne risici på både sociale og 
miljømæssige områder.

✓  Eksisterende socialt ansvarlige foranstaltninger bliver mere synlige 
og formidles bedre.

✓  Det er bevist, at en social og miljømæssig ansvarlig indsats 
begrænser driftsomkostningerne.

Hvordan passer arbejdsmiljøet ind sammen med virksomhedernes 
sociale ansvar?

Virksomhedernes sociale ansvar er et frivilligt initiativ, der altid skal 
sigte mod mål og foranstaltninger, der ligger over de mindstekrav til 

arbejdstagernes sikkerhed, der er fastsat i EU-lovgivningen og den 
nationale lovgivning. Virksomhederne bør tage socialt ansvarlige 
initiativer, da dette på langt sigt er i deres egen interesse.

Med fokus på virksomhedens interessenter omfatter virksomhedens 
sociale ansvar både de interne behov hos de ansatte og de eksterne 
behov i samfundet. Set fra en arbejdsmiljømæssig synsvinkel 
indebærer dette både at sørge for arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed ud over de retlige krav og at tage hensyn til eksterne 
påvirkninger, fx anvendelse af arbejdsmiljø som kriterium ved 
udvælgelse af underleverandører eller ved markedsføring.

Virksomhedernes sociale ansvar vil sandsynligvis bringe arbejdsmiljøet 
nærmere andre vigtige spørgsmål, fx:

✓  menneskelige ressourcer

✓  balancen mellem arbejdsliv og familieliv

✓  andre grundlæggende rettigheder for arbejdstagerne

✓  miljøspørgsmål

✓  offentlig sikkerhed og sundhed (herunder produktsikkerhed)

✓  rentabilitet og produktivitet.

Virksomhedernes sociale ansvar giver virksomhederne mulighed for 
at øge deres engagement i arbejdsmiljøet. Dette indebærer imidlertid 
at gå omhyggeligt til værks og bygge på eksisterende resultater 
inden for arbejdsmiljø og dermed undgå de faldgruber, som endnu 
et prioriteret område kan resultere i.
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People — Planet — Profit (mennesker, jorden og udbytte). 
Med den stigende globalisering, større miljømæssig og social 
bevidsthed og mere effektiv kommunikation har opfattelsen om, 
at virksomhederne har et ansvar ud over det rent retlige og 
rentable, fået ny drivkraft. Virksomhederne skal give indtryk af at 
handle ansvarligt, hvad angår »mennesker, jorden og udbytte«.

(1)  Grønbog (2001): »Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar«.

Ti tips om integrering af arbejdsmiljø og virksomhedernes 
sociale ansvar

1. Byg på eksisterende aktiviteter

Virksomheder, der udvikler en strategi for deres sociale ansvar, skal 
se deres indsats for arbejdsmiljøet som en væsentlig og positiv 
hjørnesten af virksomhedens sociale ansvar. Undersøg derfor de 
allerede eksisterende foranstaltninger og initiativer (fx 
virksomheds-/og varemærkeværdi), og brug dem som basis for 
nye og nyskabende idéer. Overvej at forbinde arbejdsmiljø med 
forskellige områder, fx personale, markedsføring osv. Overvej at 
udbrede den interne kommunikation, fx om arbejdsmiljøindsats, 
til et bredere publikum (jf. tip nr. 10 om rapportering).
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For yderligere information

Corporate social responsibility and safety and health at work — 
Agency report 2004

Corporate social responsibility and work health — Agency Forum 2001

http://europe.osha.eu.int/topics/csr/ Agenturets websted om 
virksomhedernes sociale ansvar

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_
index.htm Europa-Kommissionens websted om virksomhedernes 
sociale ansvar

2. Lær af andre

Aktiviteter i forbindelse med socialt ansvar indføres i vid 
 udstrækning af virksomheder af alle typer og størrelser. Mange 
oplysninger herom kan normalt findes gratis via internettet eller i 
offentliggjorte rapporter. Kontakt en virksomhed direkte, hvis De 
ønsker at vide mere, fx om gennemførelse eller eventuelle 
 vanskeligheder. I virksomheden vil de sikkert være glade for at 
kunne hjælpe. Netværk om arbejdsmiljøspørgsmål i faglige 
 sammenslutninger eller brancheorganer, arbejdsgiverorganisati-
oner, fagforeninger, ngo’er og lokale samfundsgrupper er en 
 værdifuld informationskilde. Overvej et engagement i et af de 
mange etiske erhvervs- eller oplysningsprogrammer, der findes på 
nationalt og internationalt plan.

3. Fastsæt strategiske mål

Virksomhedernes sociale ansvar kan ses som en ny ramme, der 
kan anvendes til at placere arbejdsmiljøet mere strategisk i en 
organisation. Langsigtede arbejdsmiljømål kan være knyttet til 
andre strategiske sociale mål og til miljømæssige mål eller 
bæredygtig udvikling, således at dobbeltarbejde eller dårlig 
koordinering af foranstaltninger undgås. Klare bånd omfatter 
spørgsmål i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø og den 
nære sammenhæng med moderne forvaltning af menneskelige 
ressourcer og medarbejdertilfredshed. Det er vigtigt, at målene 
kommunikeres til interessenterne, særligt de ansatte, og at de 
inddrages i forberedelsesfasen.

4. Identificér og inddrag de relevante interessenter

Det er af afgørende betydning for virksomhedens sociale ansvar at 
lytte til interessenterne, så sørg for at identificere de vigtigste, 
såsom ansatte, kunder, aktionærer, regering, ngo’er, forbrugere 
eller samfund. Arbejdsmiljøeksperter spiller en vigtig rolle, da de 
bedre end de fleste ved, hvor vigtigt det er at vinde de ansattes 
tillid og inddrage dem i strategiske initiativer. Nogle virksomheder 
inddrager allerede deres lokalsamfund i sundheds- og især 
sikkerhedsrelaterede spørgsmål, og dette giver igen mulighed for 
at koordinere og bygge på erfaringer.

5. Balance mellem »people, planet, profit«

Virksomhedernes sociale ansvar betyder, at sociale (mennesker), 
miljømæssige (jorden) og økonomiske (udbytte) hensyn 
inddrages i forretningsmæssige aktiviteter og kommunikationen 
med interessenterne. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, 
som faktor for de ansattes velbefindende, er en naturlig del af det 
»menneskelige« aspekt af virksomhedernes sociale ansvar. 
Arbejdstagernes og deres familiers opfattelse af sikkerhed er af 
afgørende betydning for en virksomhed. Det er vigtigt at kende 
disse opfattelser og lytte til dem. Spørgsmål, der berører hjemmet, 
bør ikke glemmes i strategierne for virksomhedernes sociale 
ansvar, sammenlignet med eventuelle profilerede spørgsmål som 
fx etisk handel eller mijømæssig indsats.

6.  Balance mellem eksterne og interne aspekter af virksomhedernes 
sociale ansvar

Til tider betragtes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen alene 
som et internt spørgsmål. De eksterne aspekter af arbejdsmiljøet 
er imidlertid forbundet med spørgsmål i forbindelse med socialt 

ansvar, fx indvirkningen af forretningspartnernes aktiviteter langs 
forsyningskæden. Dette vil sige at sikre, at risici ikke flyttes til andre 
ved indgåelse af aftaler med andre organisationer. Kerneværdier 
skal udvikles åbent og anvendes konsekvent internt og eksternt.

7. Gennemførelse: Vær et godt eksempel

Troværdighed mistes let. Lederne bør derfor være et godt 
eksempel og undgå at antage værdier og indgå forpligtelser, der 
ikke holdes eller kun anvendes eksternt. Arbejdsmiljøeksperter er 
allerede bevidste om, at det er nødvendigt, at den øverste ledelse 
engagerer sig, både for så vidt angår virksomhedernes sociale 
ansvar som arbejdsmiljøet. Udviklingen af initiativer for 
virksomhedernes sociale ansvar indebærer en mulighed for at 
give arbejdsmiljøet en øget strategisk betydning.

8. Nyskabelse

Det er vigtigt at integrere arbejdsmiljøet i virksomhedskulturen, og 
derfor er arbejdsmiljøforanstaltninger ofte vel indarbejdede i de 
regelmæssige aktiviteter. Virksomhedernes sociale ansvar giver 
mulighed for at indføre forskellige, supplerende initiativer og 
dermed undgå, at arbejdsmiljøet anses som forudsigeligt. Prøv at 
være nyskabende, og vær ikke bange for at fremsætte etiske 
standpunkter — de kan til tider have større påvirkning på 
menneskers adfærd end rationelle argumenter!

9. Læring og udvikling i organisationen

Virksomhedernes sociale ansvar er ikke noget, der kan 
gennemføres hurtigt, da det tager tid at udvikle nye værdier og 
ændre virksomhedskulturen. Dette betyder, at ansvaret skal 
indarbejdes i alle politikker og i processer rettet mod risikostyring. 
Uddannelse af ansatte i, hvad virksomhedens sociale ansvar 
indebærer, og hvordan de kan deltage, giver ikke bare en 
fornemmelse af ejerskab, men vil også medføre, at virksomhedens 
ansigt udadtil forbedres.

10. Rapportering

Rapportering og ekstern kommunikation er en vigtig del af 
virksomhedernes sociale ansvar og er ikke længere begrænset til 
at omfatte de største multinationale virksomheder eller de, der 
opererer inden for kontroversielle områder. Troværdighed er 
afgørende, hvis beskyldninger om blot at ville give udtryk for at 
føre en »grøn« politik skal undgås, og dette betyder at være klar og 
ærlig. Undgå jargon, fokusér på målgruppen, og ret 
kommunikationen mod de forskellige interessenter, hvis dette er 
nødvendigt.


