
 

 

Strategisk brug af corporate sustainability i danske virksomheder 

Hvornår og hvordan skal virksomheder være bæredygtige? 

Ph.d.-projektets art og formål 

I de senere år har flere og flere virksomheder revideret deres virksomhedsstrategi med 

henblik på at indarbejde sociale og miljømæssige hensyn, også kaldet corporate 

sustainability. Corporate sustainability stopper ikke længere ved matrikelgrænsen, men er 

rykket ind i bestyrelseslokalet, og fra at være et spørgsmål om overholdelse af regler er det 

blevet til et spørgsmål om konkurrenceevne og markedsorientering. Spørgsmålet er ikke 

længere, om corporate sustainability kan betale sig, men snarere "hvornår" og "hvordan". 

Dette ph.d.-projekt sigter mod at undersøge, om der er forståelse blandt 

virksomhedsledere af, at corporate sustainability kan føre til værdiskabelse i 

virksomhederne. Projektet vil specielt afdække, om corporate sustainability kan styrke en 

virksomheds strategiske kapacitet og forbedre dens resultater. 

Anvendelse af donationen 

Donationen fra COWIfonden vil blive brugt til at udvikle, organisere og gennemføre en 

undersøgelse af danske produktionsvirksomheder i løbet af sommeren/efteråret 2014. 

Formålet med undersøgelsen er at afdække toplederes syn på corporate sustainability som 

et konkurrenceparameter via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der retter sig mod 

bestyrelsesmedlemmer, administrerende direktører eller topledere i forretningsenheder. 

To repræsentanter fra hver virksomhed vil blive kontaktet for at sikre, at både den 

overordnede ledelses og forretningsledelsens syn på corporate sustainability bliver 

indsamlet. 

På grund af ønsket om at inddrage to respondenter fra hver virksomhed og om at involvere 

det øverste ledelseslag i virksomhederne er svarprocenten en kritisk faktor. Af samme 

årsag er det hensigten at kontakte alle medvirkende virksomheder telefonisk, inden 

spørgeskemaet udsendes. Dette indebærer, at i omegnen af 300-350 virksomheder skal 

kontaktes, hvilket kræver assistance fra studentermedhjælpere. 

Forventede resultater og projektets relevans 

Traditionelt har corporate sustainability været betragtet som en aktivitet uden forbindelse 

til virksomhedens økonomiske aktiviteter på et givet marked og uden relevans for 

virksomhedens formål og strategi. Imidlertid er denne opfattelse ved at ændre sig. I praksis 

kan vi se, at der er en stigende interesse for de strategiske aspekter af corporate 

sustainability. Formålet med dette projekt er derfor at øge forståelsen af, hvordan 

corporate sustainability kan anvendes i konkurrenceøjemed, både for virksomheder og 

forskere. I forretningsøjemed vil projektet styrke virksomhedernes evne til at anvende 

corporate sustainability som et strategisk værktøj. I forskningsverdenen vil projektet 

bidrage til at videreudvikle den teoretiske viden om og teste effekten af corporate 

sustainability som et strategisk værktøj. 

De indsamlede data fra undersøgelsen vil blive brugt i forbindelse med et seks måneders 

forskningsophold i Canada i vinteren 2014. Derudover vil resultaterne af undersøgelsen 



 

 

blive offentliggjort i to tidsskrifter inden for strategisk ledelse og bæredygtighed. Endelig vil 

resultaterne blive præsenteret på internationale og velrenommerede konferencer i løbet 

af 2015. 

 


