
MLDK medlemmer kan få hjælp til CSR-arbejdet

Mange af vores medlemsvirksomheder har igennem flere år arbejdet systematisk med CSR. Mange har 
forankret arbejdet i en egentlig afdeling og har måske også kapitaliseret CSR-arbejdet i forhold til 
produktinnovation, kunder og forbrugere. Det er imidlertid også en meget stor gruppe af virksomheder, der 
ikke er nået helt så langt - måske fordi det kan synes uoverskueligt at komme i gang, men måske også fordi 
man ikke har mødt specifikke krav fra kunder eller via reguleringen. Det vil ændre sig de kommende år.

• I MLDK tilbyder vi nu derfor vores medlemsvirksomheder hjælp til at få begyndt arbejdet med CSR.

• Et arbejde med CSR opstartes altid med et indledende møde, hvor virksomheden fortæller om de udfordringer, man møder, og 
hvordan man hidtil har tacklet disse. På det indledende møde præsenteres virksomheden for et overblik over de væsentligste CSR-
problemstillinger, som virksomheden skal forholde sig til i de kommende år. Et sådant møde er dækket af medlemsbetalingen og er 
således uden omkostninger for virksomheden.

• På baggrund af det indledende møde, og de beslutninger der træffes, udformer MLDK et tilbud på en opgave, der kan hjælpe 
virksomheden videre. Omkostningerne vil afhænge af opgavens kompleksitet, men prisen vil naturligvis afspejle, at det er en 
konsulentopgave, der gennemføres af foreningen og altså ikke af en ekstern konsulent

• På de følgende slides præsenteres to tænkte opgaver, som der typisk kunne være behov for, men det er klart at opgaven altid v il 
tage udgangspunkt i den enkelte medlemsvirksomhed.

• Arbejdet gennemføres af Mogens Werge (mw@mldk.org), der har mere end 30 års erfaring i arbejdet med CSR fra Coop, 
Bestseller, Dagrofa og som konsulent for myndigheder og virksomheder.

mailto:mw@mldk.org


Et typisk konsulentforløb – CSR strategi

Et sådan opgave efterspørges typisk af en virksomhed, der måske nok laver en række aktiviteter, der har 
karakter af CSR, men virksomheden har typisk ikke nogen samlet CSR-strategi, ingen politikker, ingen 
dedikeret CSR-ansvarlig og laver ikke rapportering.

Typisk forløb

• Et indledende møde, hvor der gennem samtaler med ledelsesrepræsentanter afdækkes, hvor rekvirent-virksomheden i dag er på 
CSR-området med hensyn til organisation, politikker, rapportering osv.

• Sammen med ledelsen fastsættes et indledende ambitionsniveau

• Eventuelt gennemføre stakeholder-interviews – kunder, NGO'er, interne interessenter

• Workshop 1 for ledergruppen, hvor der gives en grundlæggende indføring i CSR/Bæredygtighed (ansvarlighed) og præsenteres, 
hvordan man kan arbejde med CSR-strategi ud fra en ramme af de 17 SDG og eksempler på, hvordan andre sammenlignelige 
virksomheder arbejder med CSR

• Udvælge fokusområder og nedsætte en intern arbejdsgruppe, der arbejder med at fastsætte konkrete handlinger og mål

• Workshop 2, hvor de forskellige arbejdsgrupper præsenterer forslag til handlinger og de konkrete mål for ledergruppen. Gruppen 
prioriterer, hvad der arbejdes videre med, og hvad der kræver budget.

• Virksomheden formulerer den endelige CSR-strateg med handlingsplan og budget. Eventuelle organisatoriske tilpasninger sker. 



Et typisk konsulentforløb – emballageoptimering

En sådan opgave efterspørges typisk af en virksomhed, der alene har et ønske om at få afdækket, om 
virksomhedens nuværende emballageanvendelse er fremtidssikret i forhold til det kommende 
producentansvar for emballage samt de vigtigste kunders forventninger.

Typisk forløb

• Et indledende møde, hvor de væsentligste reguleringsmæssige og markedsmæssige emballagekrav gennemgås. Samtidigt 
diskuteres, hvilke mål virksomheden ønsker at opnå med en emballageoptimering

• I samarbejde med den emballageansvarlige eller relevante afdelinger i virksomheden afdækkes, hvilke emballager der anvendes i
dag, vægt, materialer og volumen

• Interview med kunder om, hvordan man ser på virksomhedens nuværende emballageforbrug, og om man har nogle ønsker til 
fremtidig udvikling

• Med udgangspunkt i DagSams emballageguide og ud fra en 80/20 analyse, afdække de tekniske, lovgivnings- og funktionelle 
optimeringsmuligheder for de mest brugte emballager

• Beregne de økonomiske konsekvenser ved et skift i emballageanvendelsen

• Virksomheden beslutter, hvilke emballager der ønskes ændret.


