
Virksomheders	  profit	  bør	  understøtte	  liv	  
	  
Professor	  Steen	  Hildebrandt	  argumenterer	  i	  ny	  personlig	  bog	  for,	  at	  bæredygtighed	  bør	  forstås	  
bredt	  og	  for,	  at	  det	  gammeldags	  begreb	  ”en	  sund	  forretning”	  skal	  revitaliseres.	  	  
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Steen	  Hildebrandt	  plæderer	  i	  sin	  nye	  bog	  for,	  at	  begrebet	  ”en	  sund	  forretning”	  bør	  
genindføres	  og	  nyfortolkes.	  Ledelsesprofessoren	  mener,	  at	  Danmark	  har	  en	  enestående	  
mulighed	  for	  at	  placere	  sig	  i	  et	  globalt	  førerfelt,	  når	  det	  handler	  om	  en	  ny	  sund	  
forretningsmoral	  og	  forretningsmodel.	  
	  
Profit	  er	  bestemt	  heller	  ikke	  et	  fyord	  ifølge	  Hildebrandt;	  men	  profit	  skal	  understøtte	  og	  tjene	  
liv.	  I	  følge	  Hildebrandt	  findes	  der	  to	  virksomhedsopfattelser.	  Den	  ene	  ser	  på	  kloden	  som	  
menneskers	  ejendom	  og	  som	  noget,	  mennesker	  har	  i	  besiddelse	  og	  kan	  udnytte	  efter	  
forgodtbefindende.	  Den	  anden	  giver	  kloden	  og	  det	  liv	  og	  den	  natur,	  som	  den	  består	  af,	  
selvstændig	  værdi	  –	  profit	  kan	  kun	  opstå	  ud	  af	  liv;	  de	  økonomiske	  systemer	  er	  delsystemer	  af	  
biologiske,	  levende	  systemer.	  	  
	  
Opfattelse	  nummer	  to	  er	  en	  beskrivelse	  af	  ”den	  sunde	  forretning”,	  hvor	  profit	  tjener	  liv.	  Profit	  
kommer	  ud	  af	  liv,	  og	  derfor	  må	  virksomhedens	  profit	  støtte	  og	  understøtte	  liv.	  Afhængighed	  
og	  forbundethed	  er	  et	  vilkår	  og	  en	  dyd.	  
	  
Virksomhedernes	  	  måde	  at	  håndtere	  deres	  ansvar	  på	  er	  afgørende	  for	  klodens	  fremtid.	  Den	  
øjeblikkelige	  og	  dybt	  alvorlige	  globale	  klimasituation	  er	  en	  konsekvens	  af	  alle	  vore	  
individuelle	  og	  fælles	  beslutninger,	  herunder	  beslutninger	  i	  virksomheder.	  Der	  bør	  tages	  flere	  
langsigtede	  beslutninger,	  og	  den	  enkelte	  skal	  være	  opmærksom	  på,	  at	  han	  eller	  hun	  kan	  gøre	  	  
en	  forskel,	  mener	  Hildebrandt.	  Virksomheder	  og	  stater	  består	  af	  mennesker,	  og	  mennesker	  
kan	  beslutte	  at	  ændre	  købs-‐	  og	  forbrugsvaner	  og	  dermed	  gøre	  en	  forskel.	  
	  
I	  bogen	  nævnes	  verdens	  største	  producent	  af	  tæppefliser	  Interface	  inc.,	  som	  i	  2.000	  havde	  
knap	  10.000	  ansatte.	  I	  starten	  af	  1990’erne	  var	  virksomheden	  i	  alvorlig	  krise,	  og	  stifteren,	  
som	  ellers	  havde	  trukket	  sig	  tilbage,	  blev	  hidkaldt.	  Han,	  Ray	  C.	  Anderson,	  anede	  ikke,	  hvad	  han	  
skulle	  gøre,	  men	  ved	  en	  tilfældighed	  læste	  han	  Paul	  Hawkens	  bog	  ”The	  Ecologi	  of	  Commerce”	  
–	  og	  så	  var	  han	  ikke	  længere	  i	  tvivl.	  En	  radikal	  strategisk	  ændring	  blev	  sat	  i	  gang,	  og	  Interface	  
transformerede	  sig	  til	  den	  virksomhed,	  som	  vi	  i	  dag	  kender	  som	  en	  virksomhed	  med	  en	  
bæredygtig	  vision	  –	  en	  virksomhed,	  hvor	  ansvarsfølelsen	  er	  større	  end	  de	  produkter,	  den	  
fremstiller	  og	  sælger.	  
	  



Hildebrandt	  opfatter	  begrebet	  bæredygtighed	  bredt.	  Begrebet	  er	  i	  sin	  vorden	  og	  vil	  i	  de	  
kommende	  år	  udfoldes	  og	  konkretiseres	  til	  en	  slags	  livsvidenskab,	  en	  videnskab	  for	  kloden;	  
en	  videnskab	  om	  liv	  på	  kloden	  og	  om	  klodens	  og	  livets	  bæredygtige	  udvikling.	  Bæredygtighed	  
kommer	  inde	  fra	  det	  enkelte	  menneske.	  Derfor	  er	  bæredygtig	  ledelse	  i	  første	  omgang	  et	  
individuelt	  anliggende,	  nemlig	  en	  indre	  kontakt,	  en	  indre	  fordybelse	  hos	  det	  enkelte	  
menneske,	  der	  resulterer	  i	  en	  indre	  orientering	  og	  en	  indre	  selv-‐	  og	  verdensopfattelse,	  der	  
dernæst	  giver	  sig	  udslag	  i,	  hvad	  vi	  kunne	  kalde	  en	  bæredygtig	  lederadfærd.	  
	  
Steen	  Hildebrandt	  –	  der	  er	  født	  i	  1944	  –	  har	  ikke	  tidligere	  været	  så	  personlig	  i	  sine	  bøger,	  som	  
han	  er	  her.	  Han	  beretter	  om	  sin	  barndom,	  sine	  lærere	  og	  sin	  mor,	  som	  fylder	  100	  år	  i	  år.	  Han	  
ønsker	  at	  tegne	  et	  billede	  af	  de	  seneste	  100	  år,	  hvor	  der	  er	  sket	  ubegribeligt	  meget	  i	  Danmark	  
og	  på	  kloden.	  Der	  er	  sket	  svimlende	  meget	  godt,	  og	  de	  næste	  100	  år	  vil	  også	  bringe	  meget	  
godt.	  Vi	  kan	  utroligt	  meget,	  hvis	  vi	  kan	  anvende,	  syntetisere	  og	  fusionere	  den	  viden	  og	  
teknologi,	  som	  vi	  allerede	  besidder.	  Det	  skaber	  meget	  berettiget	  håb	  for	  fremtiden,	  mener	  
Hildebrandt.	  På	  mange	  områder	  er	  det	  ikke	  viden,	  vi	  mangler,	  men	  evnen	  til	  at	  udnytte	  den	  
viden,	  som	  vi	  allerede	  har,	  kombineret	  med	  modet	  til	  	  læne	  os	  op	  ad	  den	  ankommende	  fremtid	  
og	  se	  de	  potentialer,	  den	  indeholder.	  
	  
Ifølge	  Steen	  Hildebrandt,	  som	  refererer	  til	  Brundtland-‐rapporten,	  kan	  vi	  slet	  ikke	  diskutere,	  
om	  bæredygtighed	  skal	  være	  en	  væsentlig	  overskrift	  for	  de	  næste	  100	  år	  –	  for	  det	  skal	  
bæredygtighed	  selvfølgelig	  være.	  Han	  citerer	  den	  britisk-‐amerikanske	  forfatter	  W.H.	  Audens,	  
som	  skrev	  ”We	  must	  love	  one	  another	  or	  die”.	  Vore	  børn	  og	  børnebørn	  er	  bærere	  af,	  hvad	  vi	  
besinder	  os	  til	  at	  gøre	  lige	  her	  nu	  og	  her.	  Hvad	  kan	  vi	  gøre	  for	  dem?	  Og	  hvilke	  potentialer	  kan	  
de	  på	  den	  baggrund	  forløse?	  
	  
Her	  skal	  nævnes	  et	  par	  af	  kapiteloverskrifterne:	  Velfærdssamfundet	  under	  forvandling	  –	  nye	  
mål	  og	  visioner?,	  Fra	  lokal	  til	  globalt	  ansvar	  –	  1968’	  erne,	  Profit	  skal	  tjene	  liv	  og	  Den	  tredje	  
industrielle	  revolution.	  	  
	  
Bogen	  har	  også	  et	  appendiks	  med	  artikler	  relateret	  bæredygtighed	  skrevet	  af	  professor,	  
overlæge	  dr.	  med.	  Bente	  Klarlund	  Petersen,	  professor,	  ph.D	  Lene	  Tanggaard	  og	  professor,	  
ph.D	  Gert	  Tinggaard.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


