
Manifestet forklaret  
afsnit for afsnit

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. 



SMV-manifest 
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.

 
I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, 
lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden. 

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et 
menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage. 
Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder. 

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem 
civilsamfund, marked og stat. SMV'ere er en del af og skaber værdi inden for disse 
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, 
WTO og FN. 

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder 
(SMV'ere).  

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV'ere skaber vækst, 
arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV'ere er forankrede og 
forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til. 

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i 
helheder og bæredygtighed. 

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og 
manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og 
ansvaret for løsningerne på os. 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. 
Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens 
handlinger.

Manifest 
 
Et manifest er et håndslag og 
en forpligtelse på de 
værdier, principper og mål, vi 
tror, skal lede vores vej. 

Ordet manifest (fra latin, 
manifestus) kommer af 
manus "hånd" og fendo 
"slag". Et manifest er et 
håndslag. 
 
Ordbøger definerer et 
manifest som en tekst, der 
danner grundlaget for en 
ideologi, en kunstnerisk 
retning eller en anden slags 
kulturel bevægelse ved at 
gøre rede for principperne 
og intentionerne, som ligger 
til grund.  

Eksempler:  
USAs uafhængigheds-
erklæring, 1776. Erklæringen 
om menneskets og 
borgerens rettigheder, 1789. 
Mary Wollstonecraft: Et 
forsvar for kvindens 
rettigheder, 1792. 
Det kommunistiske manifest, 
1848. Det Futuristiske 
Manifest, 1909 (et eksempel 
på et kunstnerisk og litterært 
manifest).
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SMV-manifest 
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.

 
I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, 
lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden. 

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et 
menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage. 
Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder. 

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem 
civilsamfund, marked og stat. SMV'ere er en del af og skaber værdi inden for disse 
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, 
WTO og FN. 

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder 
(SMV'ere).  

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV'ere skaber vækst, 
arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV'ere er forankrede og 
forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til. 

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i 
helheder og bæredygtighed. 

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og 
manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og 
ansvaret for løsningerne på os. 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. 
Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens 
handlinger.

Overskriften 
 
At være virksom og skabe en 
virksomhed. Et virksomt liv på 
jord. 

Det fælles bedste sigter på 
en forbundethed og 
ansvarlighed overfor 
fællesskabet - mellem 
arbejdsgiver og arbejdstager, 
mellem nuværende og 
kommende generationer, 
mellem stat, marked og 
civilsamfund osv. 

Begrebet "det fælles bedste" 
har dybe idéhistoriske rødder 
og findes i fx personalisme og 
hos Grundtvig.
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SMV-manifest 
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.

 
I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, 
lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden. 

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et 
menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage. 
Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder. 

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem 
civilsamfund, marked og stat. SMV'ere er en del af og skaber værdi inden for disse 
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, 
WTO og FN. 

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder 
(SMV'ere).  

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV'ere skaber vækst, 
arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV'ere er forankrede og 
forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til. 

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i 
helheder og bæredygtighed. 

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og 
manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og 
ansvaret for løsningerne på os. 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. 
Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens 
handlinger.

Sammenfatning  
 
Manifestet starter med en 
sammenfattende forpligtelse 
til samfundsansvar og 
bæredygtighed.  

SMV'erne er og bliver aldrig 
perfekte, vi når aldrig i mål,  
men vi forpligter os på at 
tage forpligtelsen op, forsøge 
at gå foran og arbejde mod 
målet.
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SMV-manifest 
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.

 
I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, 
lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden. 

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et 
menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage. 
Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder. 

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem 
civilsamfund, marked og stat. SMV'ere er en del af og skaber værdi inden for disse 
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, 
WTO og FN. 

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder 
(SMV'ere).  

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV'ere skaber vækst, 
arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV'ere er forankrede og 
forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til. 

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i 
helheder og bæredygtighed. 

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og 
manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og 
ansvaret for løsningerne på os. 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. 
Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens 
handlinger.

Interessenter / stakeholders  
 
SMV'erne forpligter sig på 
deres ansvar overfor de seks 
grupper af interessenter 
(ansvarsområder): 

1. Kunderne 
2. Medarbejderne 
3. Ejerne 
4. Leverandørerne 
5. Samfundet 
6. Naturen 

For hver af de seks 
interessenter 
(ansvarsområder) beskrives 
de værdier, principper og 
mål, som SMV'erne forpligter 
sig til med manifestet. 

Den gode virksomhed for det 
fælles bedste skaber værdi til 
og tager ansvar for alle seks 
interessenter.
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SMV-manifest 
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.

 
I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, 
lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden. 

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et 
menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage. 
Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder. 

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem 
civilsamfund, marked og stat. SMV'ere er en del af og skaber værdi inden for disse 
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, 
WTO og FN. 

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder 
(SMV'ere).  

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV'ere skaber vækst, 
arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV'ere er forankrede og 
forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til. 

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i 
helheder og bæredygtighed. 

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og 
manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og 
ansvaret for løsningerne på os. 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. 
Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens 
handlinger.

SMV'er og Norden er særlig 
 
SMV'er er en afgørende del 
af de nordiske lande og 
vores samfundsmodel. 

De nordiske lande og vores 
samfundsmodel beundres i 
hele verden og rangerer 
øverst i alle opgørelser over 
parametre for gode 
samfund. 

Vores privilegerede situation 
og status i Norden giver os 
mulighed og ansvar for at 
vise vejen. 
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SMV-manifest 
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.

 
I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, 
lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden. 

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et 
menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage. 
Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder. 

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem 
civilsamfund, marked og stat. SMV'ere er en del af og skaber værdi inden for disse 
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, 
WTO og FN. 

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder 
(SMV'ere).  

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV'ere skaber vækst, 
arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV'ere er forankrede og 
forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til. 

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i 
helheder og bæredygtighed. 

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og 
manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og 
ansvaret for løsningerne på os. 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. 
Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens 
handlinger.

Menneskesyn og værdier 
 
Vores værdier er vigtige og 
spejler sig i vores syn på 
mennesker, ledelse, 
virksomhed og i sidste ende 
samfundet. 

Vores værdier og 
menneskesyn farver også 
vores forståelse af 
samfundsansvar og 
bæredygtighed. 

Værdierne respekt, ansvar 
og omsorg er centrale. 
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SMV-manifest 
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.

 
I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, 
lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden. 

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et 
menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage. 
Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder. 

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem 
civilsamfund, marked og stat. SMV'ere er en del af og skaber værdi inden for disse 
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, 
WTO og FN. 

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder 
(SMV'ere).  

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV'ere skaber vækst, 
arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV'ere er forankrede og 
forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til. 

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i 
helheder og bæredygtighed. 

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og 
manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og 
ansvaret for løsningerne på os. 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. 
Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens 
handlinger.

Rammevilkår 
 
Manifestet anerkender 
balancen mellem og 
behovet for både stat, 
marked og civilsamfund. 

Herunder behovet for 
statslige rammer, vilkår, 
regulering og love. 

Manifest slår fast, at 
virksomheder og SMV'ere 
både er underlagt, 
afhængige af og en del af 
de rammevilkår. 

De internationale normer og 
konventioner er nødvendige i 
international handel, hvor de 
kan sikre fx fair konkurrence 
og menneskerettigheder, 
beskytte investeringer og 
erhvervsrettigheder samt 
opsætte fælles mål.
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SMV-manifest 
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.

 
I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, 
lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden. 

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et 
menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage. 
Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder. 

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem 
civilsamfund, marked og stat. SMV'ere er en del af og skaber værdi inden for disse 
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, 
WTO og FN. 

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder 
(SMV'ere).  

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV'ere skaber vækst, 
arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV'ere er forankrede og 
forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til. 

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i 
helheder og bæredygtighed. 

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og 
manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og 
ansvaret for løsningerne på os. 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. 
Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens 
handlinger.

SMV'er er store i betydning 
 
Manifestet minder om og 
fremhæver at dansk 
erhvervsliv langt overvejende 
består af SMV'ere. 

Ifølge Danmarks Statistik er 
hele 99 procent af alle 
danske virksomheder små og 
mellemstore virksomheder - 
de såkaldte SMV'ere med 
under 250 ansatte. 
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SMV-manifest 
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.

 
I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, 
lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden. 

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et 
menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage. 
Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder. 

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem 
civilsamfund, marked og stat. SMV'ere er en del af og skaber værdi inden for disse 
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, 
WTO og FN. 

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder 
(SMV'ere).  

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV'ere skaber vækst, 
arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV'ere er forankrede og 
forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til. 

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i 
helheder og bæredygtighed. 

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og 
manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og 
ansvaret for løsningerne på os. 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. 
Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens 
handlinger.

SMV'ere skaber værdi 
 
Afsnittet slår fast, at SMV'ere 

• både er et fællesskab af 
mennesker og en 
foretagsomhed af 
virksomhed, forretning, 
løsninger og udvikling. 

• skaber vækst, velstand, 
velfærd, arbejdspladser 
mm. 

• at i SMV'eres merkantile liv 
og værdi hænger det 
nationale og 
internationale sammen.   

• at SMV'ere har en særlig 
forståelse for, forankring i 
og forpligtelse overfor 
deres lokalsamfund. 
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SMV-manifest 
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.

 
I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, 
lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden. 

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et 
menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage. 
Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder. 

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem 
civilsamfund, marked og stat. SMV'ere er en del af og skaber værdi inden for disse 
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, 
WTO og FN. 

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder 
(SMV'ere).  

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV'ere skaber vækst, 
arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV'ere er forankrede og 
forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til. 

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i 
helheder og bæredygtighed. 

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og 
manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og 
ansvaret for løsningerne på os. 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. 
Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens 
handlinger.

Samfundsansvar 
 
Manifestet slår fast, at 
samfundsbevidsthed og 
-ansvarlighed forudsætter, at 
virksomheder både tænker 
og handler i helheder og 
bæredygtighed. 

Helhed er fx alle involverede 
aktører og interessenter i 
værdiskabelsen: Alt det og 
alle dem, der deltager i og 
påvirkes af virksomhedens 
aktiviteter.  
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SMV-manifest 
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.

 
I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, 
lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden. 

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et 
menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage. 
Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder. 

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem 
civilsamfund, marked og stat. SMV'ere er en del af og skaber værdi inden for disse 
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, 
WTO og FN. 

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder 
(SMV'ere).  

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV'ere skaber vækst, 
arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV'ere er forankrede og 
forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til. 

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i 
helheder og bæredygtighed. 

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og 
manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og 
ansvaret for løsningerne på os. 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. 
Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens 
handlinger.

Erkendelse af problemer  
 
I manifestet erkender 
SMV'ere, at industrialisering, 
urbanisering, 
befolkningsvækst og 
globalisering har skabt 
problemer, der skal løses.  

At erkende problemer og 
ansvar er en forudsætning 
for at tage lederskab for 
forandringer og en udvikling, 
der kan forbedre vores 
samfunds levedygtighed. 
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SMV-manifest 
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.

 
I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, 
lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden. 

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et 
menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage. 
Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder. 

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem 
civilsamfund, marked og stat. SMV'ere er en del af og skaber værdi inden for disse 
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, 
WTO og FN. 

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder 
(SMV'ere).  

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV'ere skaber vækst, 
arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV'ere er forankrede og 
forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til. 

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i 
helheder og bæredygtighed. 

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og 
manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og 
ansvaret for løsningerne på os. 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. 
Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens 
handlinger.

Bæredygtighed  
 
Manifestet definerer 
bæredygtighed i tråd med 
Brundtland rapportens (1987) 
forståelse og definition af 
bæredygtighed. 

Kort sagt: vi skal dække vores 
behov uden at bringe 
fremtidige generationers 
behov i fare. 
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SMV-manifest 
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.

 
I Danmark er små og mellemstore virksomheder med til at skabe et enestående frit, 
lige og tillidsfuldt samfund. Det beundres vi for i hele verden. 

Vores rige og fredelige samfund er båret af vores kultur og værdier; og af et 
menneskesyn med respekt for liv, ansvar for hinanden og omsorg for de svage. 
Menneskesynet afspejles i ledelsen af vores virksomheder. 

De gode rammevilkår for liv og samfund er skabt i et balanceret samspil mellem 
civilsamfund, marked og stat. SMV'ere er en del af og skaber værdi inden for disse 
nationale rammevilkår samt internationale normer og konventioner fra EU, OECD, 
WTO og FN. 

Dansk erhvervsliv består langt overvejende af Små og Mellemstore Virksomheder 
(SMV'ere).  

SMV’ere er kraftcentre af fællesskab og foretagsomhed. SMV'ere skaber vækst, 
arbejdspladser, innovation og velfærd lokalt og nationalt. SMV'ere er forankrede og 
forpligtede i deres lokalsamfund, som de får værdi fra og skaber værdi til. 

Samfundsbevidste og samfundsansvarlige virksomheder tænker og handler i 
helheder og bæredygtighed. 

Vi erkender industrisamfundets og globaliseringens alvorlige udfordringer og 
manglende bæredygtighed. Vi har et medansvar og vil fortsat tage lederskabet og 
ansvaret for løsningerne på os. 

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden 
at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 

Virksomhedsansvaret omfatter et medansvar for alle interessenters bæredygtighed. 
Interessenter er enhver, der enten påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens 
handlinger.

Interessenter 
 
Manifestet fastlægger 
virksomheders ansvar som et 
bredt samfunds- og 
helhedsorienteret ansvar. Et 
såkaldt stakeholder- eller 
interessentansvar i 
modsætning til et snævert 
ejer- eller aktionæransvar. 
 
Manifestet definerer 
forståelsen af interessenter 
(stakeholders og 
ansvarsområder). 

Manifestet ønsker ikke at 
fokusere ensidigt eller smalt 
på fx miljø, men sigter bredt 
på helheden af og 
bæredygtighed i alle værdi- 
og ansvarsområder: 
mennesker, økonomi, 
samfund og natur.
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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


