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

Virksomhed for det  

fælles bedste

Som SMV’ere forpligter vi os til at være værdibaserede og samfundsansvarlige aktører med  

respekt for liv og natur samt til at være værdiskabende for økonomien og kulturen såvel lokalt,  

nationalt og globalt. Vi forpligter os til at være værdifulde og bæredygtige for samfundet og  

fremtiden samt til at være samfundsansvarlige og bæredygtige foregangsvirksomheder. 

Vi forpligter os i dette manifest overfor 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 korruption. 

2. Medarbejderne

Vi vil behandle medarbejdere værdigt, organisere tillidsfuldt, aflønne retfærdigt og 

respektere livsbalancer. Vi er rummelige og udvikler kompetencer, arbejdsmiljø og trivsel. 

3. Ejerne

Vi forventer et afkast, der også finansierer investeringerne. Vi vil tænke langsigtet, og handle 

bæredygtigt. Vi forpligter os på godt lederskab, og et aktivt og samfundsansvarligt ejerskab.

4. Leverandørerne

Vi vil behandle leverandører fair og betragter dem som partnere i værdiskabelsen. 

Vi vil integrere bæredygtighed, miljøhensyn, arbejdstager- og menneskerettighederne 

i hele forsyningskæden. Vi opfatter konkurrence som kvalitets- og værdiskabende. 

5. Samfundet

Vi vil være værdiskabende og værdifulde for de samfund, vi er en del af og engagerede i. 

Vi respekterer familie- og fritidsliv. Vi værdsætter nationale og lokale rammevilkår 

for virksomhedsdrift. Sammen er vi forvaltere af og forpligtede på disse rammevilkår. 

6. Naturen 

Vi vil forpligte os på ansvarligt forvalterskab og ressourceforvaltning samt 

bæredygtighed overfor naturen. Vi vil ikke efterlade ubetalte “regninger” til 

kommende generationer, og udviser lederskab efter et forsigtighedsprincip. 

Baggrund  
SMV-manifestet



" 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, siger Karsten 
Høgild, direktør i KA og KA Pleje.
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Arbejdsgiverforeningen KA vedtog på generalforsamlingen i august 
2021 et SMV-manifest, der sætter ord på, hvad det vil sige at drive små og 
mellemstore virksomheder på en samfundsansvarlig måde. KA's mål er at 
motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres samfundsansvar og 
bæredygtighed.  

- 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, fortæller Karsten Høgild, direktør i KA og KA Pleje. 

Arbejdesgiverforeningen KA mener, at det er helt afgørende, at 
erhvervslivet går forrest i bestræbelserne på at skabe ansvarlighed og 
bæredygtighed for alle interessenter. 

- 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 på de lokalsamfund, som de får værdi 
fra og skaber værdi til. SMV'er spiller en helt særlig rolle i vores fælles 
bestræbelserne på at skabe ansvarlighed og bæredygtighed for både 
økonomien, mennesker, naturen og samfundet, siger Karsten Høgild. 

KA's arbejde med SMV-manifestet, samfundsansvar og bæredygtighed er 
omfattende og involverer medlemmerne af KA og KA Pleje, 
interesseorganisationer, det politiske system og eksperter på området.  

KA står også bag udviklingen af et magasin om SMV'eres samfundsansvar 
samt videns- og ressourcehjemmesiden smvmanifest.dk. 

Formålet med  
SMV-manifest 2021
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Revitaliser 
samfundskontrakt: 

samfundskontrakten 
mellem borgere, stat, 

marked og civilsamfund.

Inspirer 
samfundsdebat: 
forankring i historien, 

fornyelse i tiden.

Legitimer 
medlemmer: 

legitimere medlems-
virksomhederne.

KA's formål med  
SMV-manifest 2021

Marker KA's 90 
års jubilæum: 

forankring i 
historien, fornyelse i 

tiden.

Kvalificer 
samfundsansvar: 
kvalificer medlemmers 

samfundsrolle,  
-relationer og  

-ansvar.

Profiler KA: 
profilere KA som 

organisation.
Relancer 

virksomhedsfilosofi: 
en etisk og 

samfundsansvarlig 
virksomhedsfilosofi for det 

fælles bedste.
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SMV-manifest

SMV 
Virksomhed

Ejerne  
- langsigtet værdi for 

aktionærerne, kapital, 
investere, vokse og 

innovere.

Medarbejderne  
- vilkår og værdighed, 

uddannelse og 
dannelse, udvikle og 

socialt ansvar.

Leverandørerne  
- handle retfærdigt og 

etisk, partnerskab, 
ansvar og 

bæredygtigt.

Samfundet  
- respekterer 

mennesker i vores 
samfund og fremtid, 

engagement og ansvar 
lokalt og globalt.

Små og mellemstore virksomheders samfundsbevidsthed og 
samfundsansvarlighed handler om at tænke og handle i helhed og 
bæredygtighed. Virksomheder får værdi fra og skaber værdi til både a) ejerne, 
b) kunderne, c) medarbejderne, d) naturen, e) leverandørerne og f) samfundet. 
Virksomheden bæres af værdierne respekt, ansvar og omsorg og ledes ud fra 
principperne om lederskab, tillid og engagement.

Kunderne  
- producere, levere, 

servicere, imødekomme 
og overgå kundens 

forventninger.

Naturen  
- miljø, klima, affald, 

sundhed, biodiversitet, 
landbrug, energi ,vand 

og bæredygtighed.

Lederskab

Til
lid

Respekt O
m
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Ansvar

Engagem
ent
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SMV-manifest

SMV 
Virksomhed 

Ejerne 

Medarbejderne  

Leverandørerne  

Samfundet 

Små og mellemstore virksomheders samfundsbevidsthed og 
samfundsansvarlighed handler om at tænke og handle i helhed og 
bæredygtighed. Virksomheder får værdi fra og skaber værdi til både a) ejerne, 
b) kunderne, c) medarbejderne, d) naturen, e) leverandørerne og f) samfundet. 
Virksomheden bæres af værdierne respekt, ansvar og omsorg og ledes ud fra 
principperne om lederskab, tillid og engagement.

Kunderne  

Naturen  

Menneskesyn, Virksomhedssyn  
og Samfundssyn bag samfundsansvar 

Værdier  
og principper  

for samfundsansvar

Ansvarsområde og målgruppe 
for virksomhedsansvar og 

samfundsansvar:  
Interessenter.
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KA's initiativer for 
samfundsansvar

SMV-manifest om 
samfundsansvar  

KA's 1200 SMV'ere har udviklet og 
vedtaget et manifest om SMV'eres 
samfundsansvar. Et manifest med 

kvalitet og anvendelighed. Manifestet 
blev vedtaget på KAs 

generalforsamling i august 2021 som 
startskuddet på et flerårigt arbejde 

med samfundsansvar.

Survey blandt SMV'ere om 
samfundsansvar 

I samarbejde med CSR.dk og CBS 
Sustainability har KA gennemført en 
kvantitativ undersøgelse om SMV'ers 
viden om, holdninger til, erfaringer 

med, prioriteringer af og udfordringer 
med samfundsansvar.  

 
Resultaterne er udgivet som rapport. 

Ekspertgruppe  

I arbejdet har KA indbudt  
en række eksperter til et kvalificerende 

samarbejde, herunder CSR.dk, CBS 
Sustainability, Erhvervsstyrelsen, Rådet 
for Samfundsansvar og Verdensmål, 

UNDP SDG Accelerator, SMV Danmark, 
RETHINK, CSR-rådgivning.dk, Gate 21, 

Erhvervshusene, TANIA ELLIS,  
Hansen & Ersbøll Agenda, foregangs 

SMV'er mfl.

Praktisk arbejde med 
samfundsansvar   

På baggrund af manifestet,  
survey'en og samarbejdet med 

eksperter vil KA og de 1200 
medlemsvirksomheder i de kommende 

år arbejde praktisk og konkret med 
samfundsansvar og bæredygtighed, 

herunder udvikle redskaber, et 
magasin og videns- og 
ressourcehjemmesiden  

smvmanifest.dk.
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Eksperter 
Faglig følgegruppe
I arbejdet med SMV-manifestet og survey'en blandt SMV'ere om samfundsansvar har 
Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje inviteret en række eksperter til et 
kvalificerende samarbejde.  

Eksperterne i den faglige følgegruppe har bidraget til at kvalificere undersøgelsen 
og manifestet samt deler en fælles interesse i netværk og vidensdeling samt 
udrulning, praksis og udvikling af bæredygtigt samfundsansvar i danske SMV'er. 

Lars Konggaard, 
CSR-rådgivning.dk:

Nette Kirkegaard, 
Founding partner  
and advisor,  
RETHINK 

Steen Vallentin,  
associate professor, CBS 
Sustainability, tidl. Etisk Råd 

Eva Harpøth Skjoldberg,  
CSR.dk, redaktør, 
CSR Quarterly

Stine Junge, 
FN, UNDP, 
SDG Accelerator

Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, 
Seniorprojektleder, Cirkulær 
Økonomi & Ressourcer, Gate 21



SMV-manifest 

Survey blandt SMV'er
I samarbejde med bl.a. CBS Sustainability og CSR.dk har KA gennemført en kvantitativ 
spørgeskemaundersøgelse om SMV'eres viden om, holdninger til, erfaringer med, prioriteringer 
af og udfordringer med samfundsansvar. Undersøgelsen blev gennemført i november 2020 
blandt KA's 1200 medlemmer og CSR.dk's abonnenter. 
 
Resultaterne blev publiceret på CSR.dk og udgivet som rapport i 2021.  

Spørgeskemaundersøgelsen har givet et værdifuldt vidensgrundlag til arbejdet med 
SMV'ernes samfundsansvar og bæredygtighed.

Viden  

Hvilken viden har  
og mangler SMV'er om 

samfundsansvar?

Holdning  

Hvad er  
SMV'ers holdninger til 

samfundsansvar?

Erfaring  
 

Hvilke erfaringer har 
SMV'er med 

samfundsansvar?

Prioritering  
 

Hvilke indsatser  
prioriterer SMV'er  

indenfor  
samfundsansvar?

Udfordringer  

Hvad kan hindre eller 
støtte SMV'ers arbejde 
med samfundsansvar?

Manifest 
 

Spørgsmål til  
principperne i udkastet  

til SMV-manifest om 
samfundsansvar.
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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


