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Resumé

Nærværende artikel diskuterer erhvervslivets medansvar for og
bidrag til en økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig
udvikling. I invitationen til at skrive artiklen blev vi anmodet
om specielt at kigge lidt frem i tiden med henblik på at
identificere forestående udfordringer. Seks eksempler herpå er
identificeret og efterfølgende beskrevet.
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Indledning

Siden begyndelsen af 1970’erne har den stedse mere
velartikulerede og velforankrede miljøbevågenhed manife-
steret sig som en bred social bevægelse med fokus på
naturbeskyttelse, forureningsbegrænsning, afhjælpende foran-
staltninger i forbindelse med eksisterende forureninger (diffus
såvel som punktforurening), og hvordan en mere bæredygtig
udvikling kan understøttes. Det har været en udvikling, der har
været understøttet af en eskalerende offentlig regulering,
stigende energipriser samt skærpet bevågenhed fra medier og
miljøorganisationer.

Som svar på denne udvikling indledte erhvervslivet en lang og
vanskelig omstillingsproces, hvor fokus indledningsvist blev
rettet mod energi- og ressourceoptimering. Op igennem
1980’erne blev de fleste af kræfterne på dette område anvendt
til at holde trit med den efterhånden omfattende
miljøregulering i samfundet, der gang på gang betød
besværlige og bekostelige omstillingsprocesser i produktionen,
når kravene strammede til.

I en stor del af erhvervslivet bød 1990’erne på et værdi- og
holdningsmæssigt skift fra at have opfattet miljøforbedringer i
produktionen som et nødvendigt ”onde” til i stedet at blive en
mere naturlig og accepteret dimension, der også kunne bruges
som et middel til at forbedre virksomhedens omdømme.
Denne nye erkendelsesproces fandt sted, parallelt med mindre
tidsforskydninger, i en række af de vestlige OECD-lande og
banede vejen for frivillige miljøchartre og den første
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generation af integrerede miljøledelsessystemer (den nu
udgåede BS 7750, EMAS og ISO 14001).

Med dette paradigmeskift blev den hidtidige miljømæssige
kommando- og kontrolstrategi, som indtil videre havde udgjort
hovedingrediensen i samfundets miljøindsats, suppleret af en
langsomt fremadvoksende selvregulering i erhvervslivet.
Denne selvregulering er baseret på frivillighed og individuelle
hensyn samt de første spæde forsøg på at etablere en bedre
dialog mellem virksomheden og dens interessenter, herunder
miljømyndighed.

Erhvervslivets reaktioner over for ovennævnte er kommet til
udtryk gennem en række tiltag. Der har været tale om: (i)
procesinnovationer (energieffektivitet, emissionsbegrænsning,
og affaldsbegrænsning); (ii) materialeinnovationer (substi-
tution, bedre holdbarhed, forbedret separationsmulighed og
mindre toksicitet), (iii) produktinnovationer (bedre holdbar-
hed, forbedret reparationsvenlighed, mindre energiforbrug) og
(iv) ledelsesinnovationer (integrerede miljøledelsessystemer,
nye miljøinformationssystemer, miljøregnskaber, livscyklus-
vurderingsmetoder).

Disse mange og udmærkede tiltag til trods er der endnu et godt
stykke vej fra de gode intentioner til de faktiske handlinger i
den brede del af erhvervslivet. Selvom de mange små
”solstrålehistorier” fra dagspressen kan give indtryk af, at det
går ufatteligt godt, er der endnu kun tale om en meget lille del
af det samlede erhvervsliv, som trækker et relativt beskedent
læs.
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Efter nu at have haft miljøledelse på dagsordenen i mere end et
årti er det naturligt at standse op og reflektere over, hvilke nye
udfordringer der ligger forude. Seks større udfordringer er
blevet identificeret. De vil i det følgende blive gennemgået
kort.

Udfordring nr. 1: Det globale fingeraftryk

Godt hjulpet på vej af informations- og kommunikations-
teknologiens eksplosive udvikling rummer den stedse mere
fremadbrusende globalisering en række både meget
spændende, men også skræmmende muligheder. Eftersom det
ligger uden for nærværende artikels rammer at give en mere
fyldestgørende redegørelse, skal vi begrænse os til blot at
fremhæve nogle få typiske eksempler.

På plussiden kan der bl.a. peges på markant forbedrede
muligheder for alle individer (uafhængigt af geografi, politik,
religion) for på en og samme tid at få adgang til information
og data (demokratisk fordel). For producenten er der
forbedrede muligheder for at tilbyde varer og ydelser globalt
uafhængigt af tidligere skalafordele (producentfordel) og for
forbrugeren (kundefordele) bedre mulighed for at kunne
sammenligne pris og andre vigtige beslutningsvariable
(konkurrencefordele). Desuden er mulighederne for at
begrænse emissioner i forbindelse med industriel aktivitet og
for at begrænse opførelse af nye kontorbygninger i takt med
stigende hjemmearbejde forbedrede (miljømæssig fordele).
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På minussiden kan fremhæves en øget risiko for et forstærket
geografisk aftryk af globaliseringens økonomiske,
miljømæssige og sociale implikationer. Sagt på en anden måde
er der ikke meget, der synes at forhindre, at globaliseringen
fortsat vil forstærke de eksisterende økonomiske,
miljømæssige og sociale ubalancer. Det er ubalancer, der vil
vanskeliggøre et reelt sporskifte til en økonomisk,
miljømæssig og social bæredygtig udvikling; ubalancer, der
fx. kan komme til udtryk gennem en videreførelse af det
eksisterende misforhold mellem befolkningstæthed og
økonomisk velstand, mellem miljønedslidning og eksponentiel
forbrugsvækst og/eller gennem eskalerende forandrings-
hastighed og voksende sociale problemer.

I globaliseringens spæde barndom er der tydelige tegn på, at
den værdiskabende forædlingsindsats i betydeligt omfang
forbliver i de økonomisk velhavende regioner i verden,
samtidigt med at de mest befolkningstætte regioner får stedse
vanskeligere ved at imødekomme fødevarebehovet. Ligeledes
tyder meget på, at de hurtigt voksende økonomier efterspørger
miljøbelastende velstandsgoder som biler og elektriske
husholdningsmaskiner i et omfang, der ikke kan undgå at sætte
dybe miljømæssige fodspor. Udviklingen i de hastigt voksende
økonomier truer med at bryde generationers familie- og
omsorgstraditioner, der uden opbygningen af et socialt
velfærdssamfund ikke kan undgå at skabe sociale problemer.
Endelig er en ny verdensopdeling ved at formes mellem de
lande og regioner, som har adgang til ”the information
superhighway” og dem, der ikke har. Den sidste gruppe er ofte
dem, som i forvejen ikke står stærkt hvad angår økonomisk,
miljømæssig og social udvikling. Da hele bæredygtigheds-
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tanken primært bygger på oplyste beslutningstagere,
kommunikation på alle niveauer og formidling af infor-
mationer, vil disse lande få endnu sværere ved at opnå en
bæredygtig udvikling.

Et synes imidlertid sikkert, og det er, at den enkelte
erhvervsaktør i stadig mindre grad kan undgå at sætte
”fingeraftryk”, og at sådanne fingeraftryk vil tiltrække sig en
stedse større opmærksomhed fra en flerhed af forskellige
interessenter.

Udfordring nr. 2: Virksomheden (stadig) i glasboblen

I konsekvens heraf synes det bydende nødvendigt at være sig
sit økonomiske, miljømæssige og sociale ansvar bevidst –
hvad enten man overvejende opfatter sig som forbruger
og/eller producent. Ikke mindst for sidstnævnte er der et
voksende behov for en øget åbenhed og gennemsigtighed med
henblik på at minimere risikoen for at blive taget ”med
bukserne nede”. I relation til miljømæssige og sociale emner
har virksomhedsledere ofte beskrevet deres virksomheder som
værende i en glasboble, hvor de forskellige interessenter fulgte
med i, hvad virksomheden foretog sig. Denne tendens er så
småt ved at finde vej til flere og flere erhvervslederes og
politikeres bevidsthed. Og helt som i tilfældet med
miljøbevidstheden har vi set de første ”trosbekendelser” fra
erhvervslivets veletablerede og respekterede del, der har været
tidligt ude for at markere, at de er opmærksomme på, at der
følger nye og mere sociale hensyn i kølvandet på de
efterhånden alment accepterede miljøhensyn.
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I en situation, hvor forbrugeren ikke behøver at bekymre sig
om at udvise særlige anstrengelser for at sikre livets ophold
(dvs. livet har et generelt højt komfortniveau), er veluddannet
(og ikke analfabet) og får stigende alarmerende informationer
om forstærkede miljømæssige og sociale problemer, er det
næppe overraskende, at førnævnte forbruger har overskud (og
føler sig moralsk motiveret) til at begynde at stille krav til
erhvervslivet. Ud over at være den primære leverandør af varer
og serviceydelser besidder den private del af erhvervslivet i
dag størstedelen af verdens økonomiske og menneskelige
knowhow.

Eksempler på krav, som den velbjærgede forbruger i stigende
grad kan forventes at stille, er: lovoverholdelse (fx. manglende
tolerance overfor overtrædelse af miljøreguleringskrav),
ressourceeffektivitet (uhæmmet forbrug ikke-fornybare
ressourcer kan ikke længere forsvares), medansvar for
infrastruktur og uddannelse (ikke længere begrænset til kun at
skulle oppebæres af ”det offentlige”), samfundsnytte (er der
aktiviteter, der samfundsmæssigt har så store omkostninger, at
moralske ”tømmermænd” er på vej til at gøre deres entre),
respekt og øget tolerance for forskellighed, herunder interesser
(i samfundet som i virksomheden), øget fokus på
erhvervslivets bagvedliggende værdier. Det bliver en tendens,
der ikke blot vil begrænse sig til det enkelte produkt eller den
enkelte service, men vil omfatte hele værdikæden ud fra et
”vugge-til-grav-perspektiv”. Nogle af disse krav har bl.a. skabt
en rådgivningsindustri, hvor virksomheder bestiller en
uafhængig verifikation af, at virksomheden overholder fx.
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menneskerettighederne, egen ”værdistatements” samt politik-
ker mht. de tredje lande.

Behovet for at kunne kommunikere virksomhedens
samfundsmæssige og miljømæssige resultater er derfor stadigt
stigende. Historien vidner om, at det er en stor udfordring at
tage armtag med spørgsmålet om ”måling” af ikke-
økonomiske forhold. 1970’ernes kuldsejlede forsøg på at
udvikle standarder for sociale regnskaber og 1990’ernes
brogede erfaringer inden for miljø- og samfundsrelateret
rapportering vidner om, at det er store opgaver at give sig i
kast med.

Udfordring nr. 3: Halløj på sengekanten

I sin enkleste formulering drejer denne udfordring sig om,
hvordan erhvervsledere ikke alene i ord, men også i handling
vedkender sig ovennævnte udvidede ansvarsområder og
konstruktivt handler i overensstemmelse hermed på en måde,
der imødekommer samfundets forventninger bedst muligt. Det
kan imidlertid vanskeligt honoreres uden en tættere kontakt og
interaktion med den enkelte erhvervsaktørs forskellige
nøgleinteressenter.

I takt med at erhvervslivet i stigende omfang tiltrækker sig
opmærksomhed fra en voksende kreds af aktører uden for
virksomhedens umiddelbare afgrænsning samtidigt med, at der
er grænser for, hvor langt den enkelte virksomhed af
omkostningsmæssige årsager kan gå for at tilfredsstille alle
interesser, er det mere end nogensinde aktuelt og relevant at få
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et forbedret overblik over, hvilke interessenter der er vigtige,
og hvad der rører sig blandt disse interessenter.

Men det handler ikke kun om mere målrettet information og
overvågning. Det handler i lige så høj grad om at skabe en
konstruktiv dialog med de interessenter, der i særligt omfang
betyder noget for den enkelte virksomhed. Dette forudsætter,
at virksomheden – i lighed med at få indsigt i sine markeder –
også skal have indsigt i sine vigtigste interessentgrupper.  En
ny og vanskelig kommunikationsudfordring ligger således
forude for de fleste virksomheder, der endnu ikke har gjort sig
ret mange erfaringer på dette område.

At tage hul på denne udfordring vil naturligt give anledning til
at revurdere den måde, PR-indsatsen hidtil har været tacklet
på. Det vil med andre ord betyde, at erhvervslederens tidligere
relative ”promiskuitet” (over for shareholders) i stigende grad
vil komme under pres, idet der bliver behov for at skulle
”hoppe i kanen” med helt nye og tidligere ikke så ”naturlige”
partnere som fx. repræsentanter fra forskellige NGO-grupper,
fra myndighederne og fra kunder, leverandører, og
konkurrenter med henblik på at forbedre mulighederne for at
forstå gensidige forventninger, forstærke den gensidige respekt
samt forbedre muligheder for en mere effektiv (og
foregribende) læring.

Udfordring nr. 4:  ”Hvad koster det?”

Siden fremkomsten af økonomi som videnskab har samfundet
mere eller mindre accepteret, at der er en økonomi, som er: (i)
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ekstern (dvs. uden for den aktuelle aktørs ansvar), (ii) negativ
(dvs. omkostningsbelastende i form af nedslidning af
infrastruktur, miljø og sundhed) og (iii) ikke fyldestgørende
(nogle udgifter har uden videre kunnet ”videreekspederes” til
samfundets nuværende og kommende generationer. Der er
med andre ord tale om en situation, som man har lukket øjnene
for i forbindelse med driftsøkonomiske aktiviteter, hvis
samlede afledte økonomiske, miljømæssige og sociale
konsekvenser ikke er medregnet i producentens omkostninger
og dermed heller ikke i markedsprisen. Det politisk
velklingende ”forureneren skal betale” fungerer derfor ikke
altid i praksis.

Heri ligger grundlæggende en del af forklaringen på, hvorfor
markedskræfterne ikke umiddelbart alene formår at ”løse” de
miljømæssige og sociale negative følger af den økonomiske
udvikling. Spørgsmålet vedrørende ”rigtig” prissættelse, det
vil sige prisansættelse, der afspejler alle faktiske udgifter, er
selvsagt af afgørende betydning. Men det kræver, at
markedskræfterne for alvor skal kunne fungere effektivt og
således regulere udbud og efterspørgsel til fordel for en
økonomisk, miljømæssigt og socialt mere bæredygtig
udvikling. Og det kan de ikke. I dag kan der spores en
udvikling, hvor myndigheder på nationalt og internationalt
plan forsøger bl.a. at få forurenende virksomheder til at betale
nogle af de omkostninger, der tidligere er blevet væltet over på
samfundet; som fx. Kyoto-aftalen, hvor kvotaer for drivhus-
gasudledninger skal kunne handles på et marked.
Virksomhederne skal derfor betale for at kunne forurene med
drivhusgasser. I Danmark er noget lignende allerede indført i
form af de grønne afgifter blot via lovgivningen frem for
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markedet. Her er derfor tale om forsøg på at ”lappe”
markedets huller, hvad angår de samfundsbårne miljø-
omkostninger (eksternaliteter).

Værdiansættelse af eksternaliteter som fx. miljø er dog
desværre en meget ung videnskab inden for økonomi. En
problematisk videnskab, der bl.a. forværres af tilstedeværelsen
af en ufuldstændig viden (om absolutte miljøgrænseværdier,
om måling af ikke umiddelbart målbare forhold) og af en ikke
ubetydelig forsinkelseseffekt af de faktiske miljøeffekter af
erhvervsaktivitet (som fx. sammenhængen mellem brystkræft
og pesticider) samt af markedseffekten af en virksomheds
konkrete miljøindsats, herunder tidsforsinkelsen mellem
markedsintroduktion og forbrugerrespons. Det er imidlertid
heller ikke udelukkende et spørgsmål om rigtig prisfast-
sættelse, idet en sådan hurtigt kan vise sig at blive for høj til, at
den overvejende ”egennytteoptimerende” forbruger vil bakke
den op (så længe der fortsat måtte være billigere, men mindre
miljøvenlige alternativer).

Udfordring nr. 5: Virksomheden på den tynde is

Hidtil har de fleste forbrugere opnået ”syndsforladelse” ved at
dække sig ind under producenternes manglende eller
mangelfulde dokumentation (for postulerede miljø- og
socialhensyn). Det er imidlertid yderst uheldigt, idet vi alle
som forbrugere er med til at efterspørge varer produceret til en
pris og under forhold, der kan have betydelige miljømæssige
omkostninger for samfundet som helhed til følge.
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Vi ved imidlertid meget lidt om den faktiske sammenhæng
mellem intentionel og reel adfærd hos den almindelige
forbruger (dvs. dem, der ikke brænder for enkeltsager og lader
dem have indflydelse på deres indkøb), herunder spørgsmål
om grænsen for en miljøbegrundet merpris, idet undersøgelser
heraf i overvejende grad har karakter af at undersøge
intentionel adfærd eller af at teste ”hypotetiske” forsøgs set-
ups; dvs. hvor forbrugeren bliver konfronteret med en
hypotetisk situation. Personligt hælder vi til den opfattelse, at
det at ville tækkes den socialt- eller miljøbevidste forbruger
bedst kan sammenlignes med at begive sig ud på ny og tynd is.

Det er med andre ord med forbrugeren som med den
bestandigt flirtende og svigefulde elsker – hurtig på
aftrækkeren og altid åben for et nyt og fristende ”knald”. I en
tid hvor forbrugere synes stedse mere troløse, er den
traditionelle PR-strategis fordummende og utroværdige
påstande næppe en farbar vej til at tiltrække og fastholde
stedse mere veluddannede og kritiske kunder. Ligeledes kan
det være en farlig fælde at fristes til at oversætte denne
”troløshed” til ene og alene at være et spørgsmål om pris. I
takt med at udbuddet i en stadigt mere liberaliseret
verdensøkonomi vokser, skrumper marginalerne inden for en
sådan strategi. Forbrugere i forskellige regioner i verdenen har
og vil sandsynligvis i et ikke ubetydeligt omfang fortsætte med
at have forskellige værdier og holdninger.

For virksomheder, der primært opererer på de økonomisk mest
velstillede markeder, er der indikationer på, at der fremover vil
efterspørges andre attributter end pris og kvalitet. Der er tegn
på, at bl.a. image og oplevelse i stigende grad vil spille ind i
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det, nogle kalder for produktets historie – dvs. hvad er det for
en historie vi køber når vi køber et produkt. Miljø- og sociale
hensyn er imidlertid begge eksempler på forhold, der i et vist
omfang vil kunne nyde fordel af udviklingstendensen blandt
de velhavende forbrugere til at ”pleje den dårlige
samvittighed” ved at stille krav til producenten om at tilgodese
miljøet og tage sociale hensyn. Autenticitet og seriøsitet vil
være en forudsætning i en sådan strategi. Det kritiske
spørgsmål bliver imidlertid at finde grænsen for ”premium
price” for sådanne produkter, eftersom der vil være en grænse
for, hvor meget ”aflad” der er behov for, når forbrugeren står
med pengepungen i hånden.

Udfordring nr. 6: Når lykkepiller ikke længere er nok!

De sidste par årtier har budt på hyppigere konfrontationer
mellem erhvervsrepræsentanter fra ”de dårlige æbler i
kurven”, der umiddelbart forekommer at have et direkte ansvar
for en betydelig negativ miljøpåvirkning og relaterede sociale
problemer, og mediehungrende og militante NGO’er, der på
vegne af et påberåbt almenvældeansvar sætter eget og andres
liv og helbred i forbindelse med opsøgende konfrontationer på
spil.

Hvor førstnævnte enten med stor kynisme (i de få, men mest
grelle eksempler) eller stor munterhed grænsende til det frivole
fører sig frem med en iøjnefaldende brug af overdrevne
positive og indholdsløse hensigtserklæringer (i tilfælde hvor
de pågældende erhvervslederes miljøindsats mest ligger i
munden), der snarere forekommer at være båret frem af gode
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intentioner end af nøgterne kendsgerninger, så synes recepten
for den mere handlingsorienterede, aggressive og gennem-
gående deprimerede gruppe af radikale NGO’er og miljø-
aktivister snarere at have bestået af lige dele Prozac og fysisk
kamptræning.

I kølvandet heraf er der opstået en hurtigt voksende
rådgivningsindustri, hvor enkelte  aktører synes at være alt for
nemme at friste til at tilbyde en ny portefølje af
”håndspålæggende” tilbud, der indimellem kan forekomme at
udvise endog meget stor tolerance overfor, hvad der kan
”accepteres” hos den auditerede for at opnå den
legitimitetsomgærdede absolution.

Ovennævnte eksempler er uheldige, fordi de er med til at kaste
smuds på og tiltrække sig alt for stor opmærksomhed fra det
store tavse flertal i alle lejre, der gennem dialog og gensidig
respekt har opnået en lang række værdifulde resultater.

Skulle erhvervsledere og rådgivere, som ikke har så meget
andet end ”gode” intentioner på miljøområdet at byde på, lade
sig friste til at tage springet til et højere moralsk stadium, må
de imidlertid nok være forberedt på at skulle kigge sig om
efter noget stærkere end Prozac, hvis det ellers så
fortrøstningsfulde humør skal videreføres. Imens kan de øvrige
erhvervsledere og konsulenter, der gennem mange år har
opbygget konkrete erfaringer inden for miljøområdet, glæde
sig over at være langt bedre rustet til at tage dette spring!

Med mindre et sådant moralsk skred virkelig indtræffer,
samtidigt med at en omfattende udviklingsaktivitet på
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metodesiden gennemføres af de toneangivende rådgivere og
forskere inden for området, så svinder håbet om hurtige og
implementerbare løsninger inden for fremtidens miljøledelse.
Og sker det, er virksomhedernes evne til at bidrage til
løsningen af bl.a. miljøproblemer nok snarere at sammenligne
med næsehornets evne til at forøge potensen!

Epilog

Når vi normalt ikke giver os i kast med at gøre forudsigelser
om eller beskrivelser af fremtiden, er det fordi fremtiden
uanset den investerede intensitet og vedholdenhed udvikler sig
uafhængigt og oftest meget anderledes, end diverse ”orakler”
forudser. Hermed håber vi ikke at have underkendt den
potentielle underholdningsværdi i førnævnte, der som bekendt
kan være stor.


