
Når vi vil vide mere end "Made in Bangladesh" 
 

Et projekt med fokus på at afdække hvordan danske virksomheder kan 

rapportere mere om deres leverandørers bæredygtighed, samt engagere sig 

mere i udviklingen af leverandørernes kapacitet for bæredygtighed og 

tilvejebringe information herom. 

 

Målt på antallet af virksomheder, der forpligter sig på internationale 

standarder for bæredygtighed, så er danske virksomheder proportionalt blandt 

de meste rapporterende i verden. Men i kontrast til vores skandinaviske 

nabolande, så vælger langt størstedelen af de danske virksomheder at 

rapportere til mindre forpligtende standarder som UN Global Compact. 

Konsekvensen er, at rapporteringen er meget forskellig fra virksomhed til 

virksomhed, hvilket gør det svært for virksomhedens interessenter at vurdere 

effekten af de rapporterede tiltag og sammenligne virksomhedernes 

rapportering. Denne mangel på transparens er specielt udpræget i forhold til 

forbrugernes indsigt i bæredygtigheden i danske virksomheders globale 

forsyningskæder, som det eksempelvis var tilfældet med den danske 

tekstilindustri før de mange dødsfald i »Rana Plaza-tragedien« i Bangladesh. 

Det danske engagement i denne dimension af rapportering om 

bæredygtighed er mere reaktiv en proaktiv i både politisk og akademisk 

henseende, hvorfor der må hentes inspiration udefra.  

 

Danmarks største samhandelspartner er Tyskland og adskillige danske 

virksomheder er underleverandører til tyske virksomheder, ligesom det 

omvendte er tilfældet. På trods eller i kraft af finanskrisen oplever Tyskland i 

øjeblikket en stigende bevidsthed om bæredygtighed, hvilket også har 

resulteret i en lang række nationale initiativer som The German Sustainability 

Code. I forlængelse heraf er forskningsprojektet ”Sustainability Sourcing 

Excellence” igangsat med et specifikt fokus på at øge bæredygtigheden i 

virksomhedernes forsyningskæder. Thomas Kjærgaard fra ICOA på Aarhus 

Universitet har i efteråret 2013 arbejdet som inviteret co-researcher på dette 

projekt og vil som led i et udvidet skandinavisk-tysk samarbejde fortsat være 

tilknyttet i 2014. Det specielt med henblik på en videreformidling af 

erfaringerne og forskningsresultaterne i en skandinavisk kontekst. 


