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 ...projektorer
Viptec har projektorer fra kr. 3.695,- 
til kr. 1.000.000,-
HVAD ER DIT BEHOV?

AVERS motorlærred:
Stratus 180 x 180 cm., 
4:3 .........................kr. 2.597,-
Stratus 210 x 210 cm., 
4:3 .........................kr. 2.995,-
Stratus 240 x 150 cm., 
16:9 .......................kr. 3.985,-
Stratus 240 x 240 cm., 
4:3 .........................kr. 3.375,-

Skal vi installere 
for dig???

Mitsubishi projektorer:
EW-270
WXGA, 2600 ANSIlumen, 16:9, DLP, VGA, 
HDMI & seriel .............................kr. 5.495,-

EW-330
WXGA, 3000 ANSIlumen, 16:9, DLP, VGA, 
HDMI & seriel .............................kr. 5.995,-

WD-620U
WXGA, 4000 ANSIlumen, 16:9, DLP, VGA, 
HDMI & seriel .............................kr. 9.895,-

WD-3300
WXGA, 4000 ANSIlumen, 16:9, DLP, VGA, 
HDMI, seriel, lens shift H/V, 
udsk. optik, ultra stille, forbedret farvehjul, 
9 forskellige input ...................kr. 17.495,-

Få et tilbud 
på leasing!

Hold konference 
og sommerudfl ugt 

sammen
12-timers dag 
fra 800,00 kr. 
pr. person.

Onsdag 16. maj 2012

Af adjunkt, ph.d. Annabeth 
Aagaard ved Institut for Ledelse 
og Virksomhedsstrategi,  
Syddansk Universitet

Bæredygtig innovation, der også 
bliver kaldt Corporate Social In-
novation (CSI), går kort fortalt ud 
på at indarbejde social ansvarlig-
hed i virksomhedens innovations-
proces. 

Ud over at være med til at løse 
nogle af verdens sociale og mil-
jømæssige udfordringer kan 
virksomhederne udvikle nye pro-
dukter, markeder og forretnings-

områder, der både kan øge deres 
vækst og konkurrencedygtighed. 
CSI vinder også indpas i en dansk 
kontekst, blandt andet viser ini-
tiativer som websitet www.ide-
kompasset.dk, hvordan danske 
virksomheder kan skabe god for-
retning ved at lade bæredygtighed 
være udgangspunkt for deres pro-
dukt- og serviceudvikling.

Et supplement til CSR

Det globale pres på virksomhe-
dernes miljørigtighed i forhold til 
produktion og udvikling startede 
for snart tre årtier siden, da man 
i 1970’erne begyndte at tale om ’sy-
reregn’ og ’huller i ozonlaget’. 

Her blev man især opmærksom 
på de skadelige bivirkninger, som 
brugen af kemikalier og fossile 
brændstoffer i virksomhedernes 
produktion bevirker. 

Flere faktorer driver CSI i dag. 
Herunder en øget opmærksom-
hed fra kunder, samarbejdspart-
nere og medier, begrænsninger 
på naturlige ressourcer og fossile 
brændstoffer, som øger fokus på 
alternative energiformer, og de 
muligheder der opstår gennem ny 
teknologi og nye markedsmulig-
heder i ulandene.

CSI erstatter ikke CSR, men er 
et supplement og en forankring af 
bæredygtighed i virksomhedens 
innovation og udvikling. 

Når en virksomhed igangsætter 
et CSI-baseret udviklingsprojekt, 

er profit et mål, men især invol-
veringen af interessenter og in-
novationens bæredygtighed er i 
centrum. CSI handler om at skabe 
bæredygtige forretningsmulighe-
der og udtænke nye produktideer 
med udgangspunkt i at forbedre 
de sociale og miljømæssige udfor-
dringer, som vi oplever i verden.

Et eksempel på en CSI-drevet in-
novation er produktet LifeStraw, 
som er et sugerør til at rense vand 
med ved hjælp af et tekstil-mikro-
filter. 

Filtret i sugerøret gør det muligt 
at drikke urent vand direkte igen-
nem sugerøret. Opfindelsen er 
især tiltænkt mennesker, som har 
svært ved at anskaffe rent vand.

Ny innovation

I Erhvervs- og Byggestyrelsens 
rapport fra 2009 »CSI. Corporate 
Social Innovation: Companies’ 
participation in solving global 
challenges« har man undersøgt 
tendensen i en række virksomhe-
der, der arbejder med CSI i prak-
sis. 

Rapporten viser blandt andet, at 
en vigtig udfordring for bæredyg-
tig innovation er, at de infrastruk-
turer og systemer, der eksisterer 
i dag, er baseret på gårsdagens 
måde at leve, producere og forbru-
ge på og derfor ikke inkorporerer 
bæredygtighed, etik og miljø i ret-
te omfang. 

Systemerne i både staten og de 

store virksomheder er ofte rigide, 
komplekse og svære at ændre. CSI 
kræver en mere åben struktur, 
hvilket betyder, at virksomheder-
ne må omlægge måden, hvorpå de 
skaber innovation og samarbejder 
med kunder og interessenter ved 
at ty til åben innovation. 

Gennem åben innovation invite-
rer virksomhederne deres kunder, 
leverandører og samarbejdspart-
nere ind i innovationsprocessen, 
hvilket øger mængden af ideer og 
skaber mere markedsorienterede 
løsninger.

Fordel for SMV’er

Ser man på CSI-drevet innova-
tion, har især små og mellemstore 
virksomheder (SMV’er) en fordel. 
Sådan lød konklusionen på en 
undersøgelse med fokus på kon-
kurrencedygtighed og vækstmu-
ligheder blandt SMV’er, som blev 
udarbejdet af Harvard Business 
School i 2005. 

Undersøgelsen viste, at 66pro-
cent af de adspurgte SMV’er me-
ner, at CSI bidrager til et positivt 
økonomisk resultat. Til trods for 
dette havde kun 26 procent af de 
adspurgte SMV’er udviklet CSI-
orienterede produkter eller ser-
vices, så der er fortsat et enormt 
udviklingspotentiale.

Undersøgelsen fastslog desuden 
CSI som den mest betydelige kon-
kurrenceparameter for SMV’er. 
Det skyldes bl.a. SMV’ernes 

fleksibilitet, der gør dem i stand 
til at tilpasse deres produktion til 
nyopståede nichemarkeder. De 
kan derfor hurtigt omstille sig og 
differentiere deres produkter fra 
konkurrenternes. 

Desuden kræver stadig flere 
af de større virksomheder, som 
SMV’erne typisk leverer til, at de-
res underleverandører arbejder 
bæredygtigt. Der kan derfor også 
høstes gevinster ved at komme i 
betragtning som leverandør til de 
store, CSR-fokuserede virksomhe-
der såsom Novo Nordisk, LEGO, 
Codan og Aalborg Kommune.

Læs mere om CSI og CSR i Anna-
beth Aagaards nye bog: CSR med 
succes - fra teori til praksis. Bogen 
er udkommet.
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