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Kontrol er godt. Tillid er billigere. Danske virksomheder
nyder godt af et samfund, hvor samspillet mellem
velstand og velfærd sikrer et stabilt samfund uden
ødelæggende social uro. Sådan et samfund er ikke en
selvfølge, siger forfatteren Tor Nørretranders, som fra
sit hjem på Samsø fortæller om de psykologiske
mekanismer, som får det bedste – og det værste – frem
i os. Vi har en skarp sans for, hvad der er rimeligt, og
overtrædes de, reagerer vi.
Tor Nørretranders

Forfatteren Tor Nørretranders
på sin favoritplads i huset på Samsø.
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At køre rundt på Samsø er noget særligt. Vi har mange øer i Danmark, men
Samsø har en størrelse, som på én gang er stor nok til at rumme adskillige
byer og forskellige landskaber og samtidig lille nok til, at man aldrig er i tvivl
om, at man er på en ø. Om vinteren er der ikke mange færger, og selv om der
i årevis har været debatter om en bro til Samsø, er øen foreløbig ret isoleret.
Det er ikke kun en ulempe – man bliver tvunget til at komme ned i tempo,
til eftertanke. Noget, vi indimellem glemmer vigtigheden af. Selv lærte jeg
det på den hårde måde efter en tid, hvor jeg havde haft alt for meget fart på.
En af måderne, jeg håndterede det på, var at genoptage min meget korte
og ikke så gloværdige ungdomskarriere som konkurrencesvømmer i en
alder af ca. 40 år. Og jeg piskede af sted, indtil min træner sagde til mig, at
“hvis jeg ville svømme hurtigere, skulle jeg sætte farten ned.” Tager man
svømmetagene rigtigt, og ligger man stabilt i vandet, er man langt mere
effektiv, og man sparer energi og kan svømme både hurtigere og længere.
På Samsø er der tid til at tage de mentale svømmetag rigtigt, at tænke
sig om og mærke efter i stedet for hele tiden at jagte den næste aftale,
den næste succes. Meget af Samsø er landbrug. Når vi holder Halloween
i Danmark, kommer græskarrene herfra, og Samsø-kartofler har ry for at
være særligt gode. Og man kan altså ikke få græskar og kartofler til at gro
ved at opsætte måltal for dem. Nogle ting tager bare tid. Det er en lektion,
vi har brug for i vores samfund, hvor vi gerne vil effektivisere os til alt.
Omkring den lille by Stavns på det nordlige Samsø er naturen dramatisk
efter danske forhold. Bakker og dale, skår kaldes de her, og et mylder af
græs- og kratklædte holme ude i Stavns Fjord. Arkitekten bag er isen, der
flere gange under sidste istid masede og mosede og æltede landskabet for
så at bakke, holde pause, skubbe sig frem igen og til sidst, for cirka 12.000
år siden, at efterlade den herlighed, som i dag er Samsø. Mols Bjerge, som
man kan se heroppefra på klare dage, er resultatet af samme aktivitet.
Stavns Fjord er den perfekte naturhavn, og vikingerne benyttede sig af
den. De gravede Kanhavekanalen tværs over øen på det smalleste sted, så
de kunne spare tid og komme væk i en fart eller gemme sig, hvis der kom
fjendtlige skibe.
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I dag er Stavns Fjord mest besøgt af fugle. På kanten af den har forfatter og
videnskabsjournalist Tor Nørretranders flyttet sig selv og sin familie hen
efter år i Klampenborg i Nordsjælland. Og fra et stort vindue oppe under
taget kan han skue ud over det hele og glæde sig. Og glæde sig, det gør han.
Det er derfor, jeg har opsøgt ham.

Kan man gøre sig fortjent til privilegier?
Jeg har været Tor Nørretranders-fan, siden jeg læste ‘Mærk Verden’, som
han udgav i 1991. Det var min første flirt med filosofiske begreber, og jeg
gik i gymnasiet, da jeg læste den. Den blev definerende for hele min generation. Men det er især hans seneste bog, ‘Samfundsglæde’, som jeg godt
vil tale med ham om. Hvis nogen ved noget om den samfundskontrakt, jeg
er så optaget af, må det være ham.
Tor henter mig ved færgen, og da der først er en afgang tilbage igen om
aftenen, har vi god tid til at tale sammen, både hos ham og i bilen, da han
viser mig rundt på øen. Jeg holder meget af de samtaler, man kan have i
en bil. At man kan tale sammen uden at skulle se hinanden i øjnene hele
tiden, giver plads til refleksioner. Man kigger ud på noget, kan krydre samtalen med det, man ser, og det fører den nye og uventede steder hen. “Vi
ordnede hele verden på den strimmel af globussen,” som Poul Krebs, en
anden dansker med tilknytning til Samsø, engang sang om en lang biltur.
Tor og jeg ordner ikke hele verden, men vi gør fra tid til anden stop i gletsjerlandskabet og vandrer, mens vintervinden bider, og solen endnu ikke har
fået videre varme. Tor sætter nogle ting på plads undervejs. Blandt andet
at de socialt bedst stillede ofte også føler sig bedre. De begynder at tro på,
at de har fortjent deres placering og helt uden hjælp udefra har nået den.
“Vi har forsøg fra blandt andet Californien, der viser, at de rigeste tager
mindre hensyn til andre. Man målte ved et fodgængerfelt, hvor bilerne skal
holde tilbage for mennesker, der skal krydse vejen. Nogle holdt tilbage,
andre kørte bare igennem,” siger Tor.
“Bagefter kiggede man på, om der var et mønster. Og de dyreste biler kørte
igennem, mens bilisterne i de billige modeller stoppede op og tog hensyn.

Stavns fjord på Samsø
inviterer til refleksion, så langt
øjet rækker.
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« Faktisk burde de rigeste være dem,
der er allergladest for samfundet,
for det er samfundet, der har gjort
det muligt for dem at blive rige. »
Tor Nørretranders, forfatter

Det er bare et af eksemplerne. Nogle rige bliver solipsister, der er ligeglade
med andre.”
Tor bruger ikke udtrykket solipsisme i helt klassisk forstand – i filosofien
handler solipsisme om, at ens egen bevidsthed er den eneste, der eksisterer, og derfor er den eneste, man behøver at tage hensyn til. For Tor
handler det om, at nogle rige holder op med at være interesserede i andre.
De andres tanker og følelser er ligegyldige.
Når de når det punkt, holder de også op med at være glade for samfundet.
De forstår ikke, hvorfor de skal bidrage til for eksempel en metro, for den
bruger de jo ikke selv. Og hvorfor betale til et offentligt sygehusvæsen?
De har private sygeforsikringer, det kunne alle andre jo også bare have.
Og hvorfor skal de betale så meget i skat, bare for at andre folks børn kan
få en gratis uddannelse?
“Det er jo en helt skæv måde at se det på,” siger Tor.
“Faktisk burde de rigeste være dem, der er allergladest for samfundet, for
det er samfundet, der har gjort det muligt for dem at blive rige. De kunne
ikke få ansatte frem til deres virksomheder, hvis det ikke var for offentlig
transport eller et vejnet. De kunne ikke få kvalificerede ansatte, hvis samfundet ikke uddannede så mange. Men solipsisterne tror på, at de har nået
deres status uden hjælp fra andre, og så begynder de at brokke sig over, at
de skal bidrage til samfundet.”
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Heldigvis, siger han, er der også virksomheder, som er helt klar over, hvad
de skylder samfundet. Og i Danmark er brokkeriet over staten ikke så
udpræget som i mere ulige samfund. Det er også min erfaring. Langt de
fleste af de mennesker, jeg har talt med, og som står i spidsen for nogle
af Danmarks mest værdifulde virksomheder, synes, at Danmark leverer
varen, og de er bevidste om, hvor afhængige de er af et velfungerende
samfund. Sikkert nok, fordi mange af dem har prøvet at være i samfund,
som leverer meget mindre.

Fairness og rimelighed
Det har jeg også selv. Jeg har boet en del af mit liv i en række forskellige
lande og rejst i mange flere, og når man på den måde får mulighed for at
se Danmark udefra, kan man se, hvor enestående et samfund vi har skabt.
Det betyder ikke, at alt er idyl. Det viser sig i løbet af dagen på Samsø, at
Tor og jeg deler en forkærlighed for spilteori. Det er en økonomisk teori
om, hvordan man maksimerer sin mulighed for gevinst, men spilteori
bruges også til at forklare, hvordan mennesker reagerer i forskellige
sociale situationer. Tor nævner i ‘Samfundsglæde’ et forsøg, hvor to
mennesker sættes sammen i et rum. Den ene er rig, den anden ser ud til
at være fattig.
Det udspiller sig som regel sådan, at den rige ignorerer den fattige. Dels er
den rige måske solipsist, som ikke ænser andre, dels har han eller hun ikke
noget at opnå fra den fattige. Den fattige derimod prøver at opnå kontakt
og er nysgerrig. Måske er der noget at hente? Hvisker man så den rige i øret,
at den, der tilsyneladende er fattig, har en formue i gigantstørrelsen, sker
der noget. Så bliver den rige pludselig interesseret. Måske er der alligevel
chance for at profitere af bekendtskabet.
Også i andre sammenhænge kommer spilteorierne til syne, for eksempel i
vores syn på, hvad der er fair. De færreste af os kan sige os fri for en misundelse, og den synes jeg også, at man kan mærke i det danske samfund. Det
er en af vores skyggesider. Det er ikke unikt dansk, men det er også dansk,
og vi har en mistro til mennesker, som har gjort det godt og ikke er bange
for at sige og vise det. ”Vi er ikke skabte til højhed og blæst, ved jorden at
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blive, det tjener os bedst,” skriver Grundtvig i ‘Langt højere bjerge’, og det
udtrykker nok en del af den danske folkesjæl, hvis man kan tale om sådan
en. Janteloven er et andet eksempel, selv om den efterhånden er blevet lidt
fortærsket og misbrugt.
Vi er ikke så rationelle, som de økonomiske teorier regner med. Tor
fortæller om et forsøg, der er gentaget mange gange. To personer skal
dele en sum, lad os for nemheds skyld sige 1.000 kroner. Begge personer skal være enige om fordelingen, ellers får ingen af dem penge. Det
er den første person, som beslutter, hvor meget de hver især skal have,
men person to kan altså nedlægge veto. Hvis man skulle læne sig op ad
økonomisk teori, burde person to acceptere en hvilken som helst sum
over nul kroner. En krone er trods alt bedre end ingenting. Men den går
ikke. Forsøgene viser, at person et skal tilbyde omkring 20 pct., eller 200
kroner, før person to går med til fordelingen. Det er hujende irrationelt,
men vi skal have en fornemmelse af en vis fairness, ellers protesterer vi
og vil hellere undvære.

Du skal gøre en forskel
Tor bemærker, at det kan oversættes til vores forhold til erhvervslivet og
særligt erhvervsledere.
“I 70’erne sagde vi, at kapitalister skal vi af med, folket skal overtage produktionsmidlerne. I dag er holdningen ændret. Problemet er ikke, at de er
kapitalister, men vi bliver vrede, hvis de er dårlige til at være kapitalister,
hvis de fedtspiller og ikke tør gøre noget. De må gerne tjene penge, men
de skal gøre noget unikt, noget specielt. Det gør ikke noget, at de får en
gevinst, hvis de har satset, løbet en risiko, tilført samfundet noget. Altså
dem, som tør og vil. Det gode ved kapitalismen er jo, når den belønner
risikovillighed, altså en sammenhæng mellem risiko og afkast,” siger Tor,
mens Samsøs landskab ruller forbi derude.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Tors opråb til kapitalisterne om
at turde mere passer overens med Tommy Ahlers’ opfordring til danskerne
om at gøre op med nulfejlskulturen. For at vi skal turde mere, skal det også
accepteres, at vi fejler.
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Måske netop derfor bliver det bredt accepteret, når en mand som Tommy Ahlers tager sin iværksættertilgang med ind i politik. Han er sikkert
god for 100 millioner, men det bliver han ikke kritiseret for. Han viser
følsomhed, og han er nede i øjenhøjde. En af de bedste valgvideoer under folketingsvalget i 2019 var, da Tommy interviewede sin far på video i
Tønder og talte om dengang, Tommy var barn. Faren sad i arbejdstøj og
talte drævende sønderjysk. Tommy forstår tydeligvis de paragraffer i den
danske samfundskontrakt, som ganske vist ikke er skrevet ned, men som
gælder alligevel. Det mest troværdige er, når det falder en naturligt at være
sådan. Ligesom i tilfældet Tommy.
Hvis du har gjort en forskel, tænkt nyt og skabt en succes, som danskere
kan være stolte af, så er det helt fint. Bare man betaler sin skat og ikke skader miljøet eller fællesskabet. Du skal have gjort dig fortjent til pengene,
og du skal stadig vise ydmyghed.
Kolby Mølle på Samsø stoppede med
at male mel i slutningen af 1940’erne,
men også i dag er Samsø kendt for
både landbrug og vedvarende energi.
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« Vi behøver ikke væbnede vagter
og indhegnede boligkvarterer med
overvågningskameraer og pigtråd
for at kunne leve sikkert. »
Tue Mantoni

Kontrasten er de erhvervsledere, som får enorme gyldne håndtryk, selv om
de tilsyneladende har kørt en virksomhed i sænk eller solgt, hvad mange
betragter som et nationalt klenodie, til udlandet. Vi skal synes, at de har gjort
noget godt for samfundet, før vi accepterer, at deres gevinster er så meget
højere end vores. Vi gider heller ikke rigtig at høre på personer, der vælger
at bosætte sig i Schweiz med deres formuer for så at kritisere den danske
model på sikker afstand fra krav og forventninger. Man må gerne kritisere
Danmark og forholdene her – og konstant kritik er nødvendig for at holde
vores samfundsmodel skarp – men man skal selv have noget på spil.
Det er alt sammen en del af vores samfundskontrakt, som er sådan en diffus
størrelse, men som ikke desto mindre er grundlaget for samspillet mellem
samfund og erhvervsliv. Så længe den fungerer usagt som en slags usynligt klister og et sæt spilleregler, reagerer vi ikke. Men når en af parterne forsømmer
at levere sin del, bliver der ballade. Erhvervslivet skal opføre sig ordentligt,
men samfundet skal også give noget til gengæld. Mulighed for arbejdskraft,
for eksempel. Det skal uddanne mennesker godt. Den offentlige transport skal
fungere, og de ansatte skal ikke spilde timer i kø på overfyldte veje.
Tor og jeg er stille lidt. Vi kører forbi en klynge vindmøller – Samsø blev
i 1997 udnævnt til Danmarks Vedvarende Energi-Ø af Energiministeriet,
og øen er i dag helt selvforsynende med vedvarende energi. Målet er at
være fossilfri i 2030. Øen har sin egen samfundskontrakt, hvor det lokale
erhvervsliv, kommunen og civilsamfundet arbejder sammen om at oprette
fællesskaber baseret på gode løsninger. Grøn energi. Gode fødevarer. Et liv
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med plads og tid til hinanden. Det er meget opløftende, men som Tor siger,
kan der jo ikke være fem millioner mennesker på Samsø, så vi skal kunne
skabe det samme overalt.
Det er vi heldigvis generelt gode til, og jo mere jeg kigger på den danske
samfundskontrakt, desto gladere bliver jeg for den. Tors samfundsglæde
smitter. Samfund med stor lighed har mindre stress og mindre sygdom.
Der er undersøgelser, der viser, at levealderen i meget ulige samfund
generelt er lavere. Det er næppe overraskende, at de fattige hyppigt dør
tidligt. Mere overraskende er det måske, at også de rigeste i gennemsnit
lever kortere, end de ville gøre det i et mere ligestillet samfund, også selv
om de har samme formue til rådighed.
Hvorfor? Fordi ulige samfund er præget af social uro og dermed frygt. De
fleste af os kan sove trygt om natten i Danmark, og vi behøver ikke væbnede vagter og indhegnede boligkvarterer med overvågningskameraer og
pigtråd for at kunne leve sikkert. Der er mange storbyer, hvor indbyggerne
ikke tør gå på gaden, men kører overalt, fordi risikoen ellers er for stor. Det
er ikke et sundt liv, og jeg tvivler oprigtigt på, at det er særligt lykkeligt,
uanset hvor rig man måtte være.

Den misundelige silkeabe
Der er også en anden mekanisme i spil i ulige samfund. Det fænomen, som
amerikanerne kalder ‘Keeping up with the Joneses’, altså ikke at sakke bagud
socialt i forhold til naboerne, giver et ræs, hvor man aldrig er tilfreds. Fordi
den sociale status er så afgørende i ulige samfund og ofte også definerer, hvilke muligheder man har, bliver det en evig kamp om at holde sig på toppen.
Tor fortæller om et forsøg med to silkeaber. De lærer, at de ved at stikke en
lille sten igennem et hul i et glasvindue kan få en skive agurk af en dyrepasser. Det er de glade for, de gnasker agurker og stikker sten gennem hullerne i ét væk. Men pludselig får den ene abe vindruer, når den stikker sten
gennem hullet, mens den anden stadig må nøjes med agurk. Vindruerne
er sødere og saftigere. Den abe, som får agurk, bliver frustreret og er ikke
længere tilfreds med agurken og ender med i arrigskab at kaste både sten
og agurkeskiver mod vinduet.
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Det svarer til, at du køber en ny racercykel og er sindssygt glad for den – lige
indtil naboen får en dyrere model. Så svinder glæden, og du vil have naboens.
‘Keeping up with the Joneses’ er en håbløs affære, men i samfund med større
lighed er presset for at gøre det ikke så stort. Det handler ikke alene om penge.
Det handler om, at du føler dig anerkendt, og at du har muligheder, selv om
du ikke er rig. At du generelt har tillid til samfundet og dine medmennesker.
En del af den danske samfundsmodel er netop tillid. Vi har en af de højeste grader af tillid i verden. Når anti-korruptionsorganisationen Transparency International måler, hvilke landes befolkninger som oplever
mindst offentlig korruption, ender Danmark altid i toppen. Det betyder
ikke nødvendigvis, at vi ER det land med mindst korruption, men at vi
har tillid til, at vi er det.

Tillid er billigere end kontrol
Professor i statskundskab Gert Tinggaard fra Aarhus Universitet, som forsker i tillid, taler om, at tillid er Danmarks skjulte råstof. Det er med til at
forklare, hvorfor vores velfærdssamfund overhovedet fungerer. Vi slipper
for en masse dyre kontrolforanstaltninger. Som Gert Tinggaard siger med
et twist på Lenins gamle talemåde ‘tillid er godt, kontrol er bedre’: “Kontrol
er godt, tillid er billigere.”
Jeg faldt over en af hans betragtninger i en artikel, han udgav i magasinet
‘Baggrund’ for nogle år siden, hvor han beskriver tillid som en konkurrencefordel. Danske ledere tør uddelegere ansvar, og vi tør indgå aftaler uden
en hær af advokater.
Ifølge Gert Tinggaard ved erhvervslederne godt, at de bliver snydt af og
til og taber lidt en gang imellem, men omkostningerne til øget kontrol
ville være langt større. Alle de sparede kontrol- og advokatudgifter gør, at
de er billigst i konkurrencen. Det kan simpelthen gøre dig bedre og mere
værdifuld at blive stolet på og stole på andre.
Gert Tinggaard advarer til gengæld også om, at vi kan sætte tilliden over
styr, hvis vi begynder at kontrollere alt for meget. Det gælder også erhvervslivet. Det var helt sikkert ikke godt, hvad der skete i Danske Bank
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« Kontrol er godt,
men tillid er billigere. »
Gert Tinggaard, Publikationen‘Tillid’

i hvidvaskningssagen fra Letland, men hvis vi begynder at lovgive om
alle tænkelige forhold, så begynder vi at skulle bruge mange flere penge
på at kontrollere, sikre os med dyre advokatfabrikerede kontrakter osv.
Samfundskontrakten indebærer, at erhvervslivet skal opføre sig ordentligt, men til gengæld skal samfundet også have tillid til, at størstedelen af
erhvervslivet ikke alene opfører sig ordentligt, fordi loven er sådan, men
fordi størstedelen af erhvervslivet faktisk ønsker at bidrage positivt.

Positive bidrag kan betale sig
Bevidstheden om ansvar for at bidrage positivt er en stigende tendens,
synes jeg, og den gælder også internationalt. Amerikanske erhvervsledere
som Larry Fink, der står i spidsen for den store investeringsvirksomhed
BlackRock, har skrevet til sine porteføljeselskaber, at socialt ansvar er vigtigere end grådighed. Jamie Dimon, topchef i finansgiganten JP Morgan og
formand i Roundtable, har på vegne af 200 amerikanske topchefer udtalt,
at virksomhedernes primære mål er at varetage alle amerikaneres interesse, ikke bare aktionærernes. Unilevers tidligere topchef Paul Polman
pressede den enorme detailvirksomheds produktion i mere bæredygtig
retning, både i forhold til miljø og klima og i forhold til leverandørerne og
den betaling, som de får.
Gør erhvervslederne det af lutter godgørenhed? Nej, de kan også se en
fordel i at arbejde for at skabe løsninger, der gavner bredere. Dels er
der en god forretning i at bidrage til at løse verdens problemer med klima, vandmangel, forurening osv., så mange kan se en direkte fordel. En
koncern som Unilever er helt afhængig af, at der er en stor middelklasse
– den kan ikke leve af den mest velhavende en procent, for der er trods alt
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20%

af verdens vækst og
udvikling gik tabt på
grund af ulighed i 2018.
Kilde: UNDP

grænser for, hvor mange pakker havregryn og hvor mange flasker shampoo
man skal bruge. For Unilever var det altså fornuftigt at begynde at hjælpe
sine leverandører op i betaling, ganske som det i sin tid var fornuftigt af
Henry Ford at begynde at betale sine medarbejdere mere, så de også kunne
få råd til de biler, de selv fremstillede.
Men der er et andet aspekt, som også er kommet frem i World Economic Forum,
OECD samt Davos-topmøder: Stor ulighed skader på sigt forretningen. De gule
veste i Frankrig, Brexit i Storbritannien – en række sociale protester verden over
har ikke så forskellige årsager, som det umiddelbart ser ud. Den bagvedliggende
årsag er en protest mod uligheden. Ikke bare økonomisk, men i muligheder.
Og så skal man ikke se bort fra, at virksomheder, der bryder samfundskontrakten, har svært ved at tiltrække dygtige mennesker, og de mister
kunder i stor stil. De får også politisk modvind. Det er ikke cool at arbejde
for en virksomhed, som man skammer sig lidt over at være i. Der skal være
et formål, man kan identificere sig med, og som giver en lyst og engagement til at bidrage. Derfor vil virksomheder med et beundringsværdigt
formål stå stærkere i kampen om at tiltrække talent.
Derfor giver det mening for virksomhederne at være socialt ansvarlige.
Det er ikke, fordi de alle sammen er blevet en flok hippier.
Kloge erhvervsfolk ved, at det er vigtigt med et dansk samfund i balance.
Der er en stor og stigende forståelse for, at det er værdifuldt med et sam-
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fund med en høj grad af lighed og stabilitet. At værdien af tillid og tryghed
er ekstremt høj. Det er billigere, og det gør det lettere for en virksomhed
at drive forretning, og derfor støtter de den del af samfundet, som leverer
varen.
Og måske er de alligevel også ramt af den samfundsglæde, som Tor taler så
varmt om. De fleste af os kan godt lide at gøre godt. Det ligger dybt i os som
mennesker, også selv om nogle rige altså ender som kedsommelige egoister.
Den britiske naturforsker Charles Darwin talte aldrig om, at ‘den stærkeste
overlever.’ Han talte ikke engang om, at ‘den bedst egnede overlever’, som
er en bedre oversættelse af det engelske udtryk ‘survival of the fittest’ – det
er en senere opsummering af en del af hans store arbejde. Darwin sagde
til gengæld, at sympati er menneskets stærkeste instinkt, og med sympati
mente han noget bredere, end hvad vi lægger i ordet i dag: medfølelse, empati, sympati, evne til at aflæse hinandens humør og blive smittet af det.
Vi er blevet stærke af at arbejde sammen og leve os ind i hinandens følelser,
tanker og behov. Sammen er vi noget.
Det er på tide at gøre et stykke arbejde for at konkretisere mere, hvad vi
mener, at samfundskontrakten i Danmark skal dække over. At blotlægge,
hvor vi er verdensledere, og hvor vi er ved at falde bagud. Alle ledelser bør
skrive ned, hvad samfundskontrakten betyder for dem og deres virksomhed. Hvordan de bidrager til et sundere Danmark og en bedre verden.
Vi kan finde inspiration hos professor Robert Eccles fra Harvard University, som har beskæftiget sig med emnet i flere år og konkluderet, at virksomheder bør binde sig igennem et offentligt tilgængeligt ’Statement of
Purpose’, hvis vi skal se varige ændringer i den måde, som virksomhederne
opfører sig på. Professor Eccles definerer seks egenskaber, som skal være
gældende for et effektivt ‘Statement of Purpose’. Det skal:
1. Være kort, dvs. en til to sider
2. Komme fra bestyrelsen for at vise alvoren og vigtigheden
3. Udtrykke virksomhedens formål på en præcis måde, og
hvordan kommerciel success følges med social ansvarlighed

148 | SAMFUNDSKONTRAKTEN

4. Identificere de interessenter, som er afgørende i forhold til at
levere langsigtet værdi og bæredygtighed
5. Definere tidshorisonten, som virksomheden benytter til at
evaluere strategi og afkast
6. Indeholde en handlingsplan og en metode til at måle, om
handlingerne har den ønskede virkning.
På den måde kan erhvervslivet også bedre stille krav til samfundets del af
kontrakten. Hvis virksomhederne leverer deres del, må samfundet levere
sin del. Det skal hænge sammen og give mening for begge parter.
Lykkes det, vil det skabe et kolossalt momentum og gøre det muligt for
Danmark at blive ved med at være et foregangsland, når det gælder samfundskontrakten og alle de positive effekter, den medfører.
På færgen tænker jeg igen lidt over langsomheden, mens Samsø bliver
mindre agterude. Jeg husker mine svømmelektioner som voksen: at lægge
sig rigtigt i vandet og koncentrere sig om de effektive bevægelser i stedet
for at plaske løs for at komme hurtigt frem.
Nogle gange er hurtige beslutninger nødvendige, for eksempel i akutte
kriser, men for ofte får vi i erhvervslivet mere lyst til at vise handlekraft
end eftertænksomhed. For eksempel den måde, vi træffer beslutninger på:
Hvis vi skal signalere, at en beslutning er stor og meget vigtig, så booker
vi et møde med alle beslutningstagere til torsdag klokken 14, hvor ingen
må gå, før vi er enige. Det er nærmest komisk, når man tænker over det.
Tine og jeg overvejede på et tidspunkt, om vi skulle have barn nummer fire.
Det må siges at være en stor beslutning. Hvis jeg havde indkaldt Tine til et
møde for at signalere vigtigheden og sagt, at vi ikke måtte forlade rummet,
før vi var enige, havde hun nok troet, at jeg havde mistet forstanden. Store
beslutninger i livet besluttes ved at veje fordele og ulemper op mod hinanden. Lytte til den anden part og være klar til at ændre holdning: ”Du, jeg
tænkte over, hvad du sagde. Det kan jeg godt se, at du har en pointe i. Du
har ret, jeg tog fejl.” Hvis et emne er vigtigt, kræver det omtanke, plads til
at skifte mening. I virksomhedsledelse bliver det ofte set som svagt, men
man skal være klar til at vise svaghed. At tage sit ledelsesteam med ind i
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et tillidsrum og sige: ”Jeg har ikke løsningen på den her situation. Hvad
mener I, at vi skal gøre sammen?”
Vores del af samfundskontrakten er også at udvise den nødvendige omtanke i erhvervslivet indimellem. At positionere sig rigtigt. At gøre forarbejdet og tage tiden til at træffe de store beslutninger i stedet for at
spurte af sted, fordi adrenalin er fedt, og det føles vældigt godt for egoet at
beslutte. At feje tvivl til side. Men netop tvivlen kan gøre os bedre. Mange
af erhvervslivets brud på samfundskontrakten opstod netop, fordi tvivl
blev ignoreret eller fejet til side, og vi glemte, hvad meningen med vores
virksomhed egentlig var.

Debatten om en bro til Samsø er ikke
overstået. Foreløbig er færge stadig
eneste mulighed.

SAMFUNDSKONTRAKTEN

EN DANMARKSREJSE PÅ JAGT EFTER FREMTIDEN
Tue Mantoni, tidligere direktør i Bang & Olufsen og Triumph Motorcycles,
tager i ‘Samfundskontrakten’ Danmark rundt for at finde svaret på, hvordan
vi skaber et stærkere Danmark, hvor samspillet mellem velfærd og velstand
får de bedste betingelser.
Undervejs fortæller han om sine egne erfaringer, om Danmarks rolle
internationalt og om pligten til at give et bedre Danmark videre til næste
generation. En opgave, der ikke er blevet mindre vigtig med en corona-krise,
der demonstrerer, hvor gensidigt afhængige erhvervsliv og samfund er.

« Vi har brug for en bred debat i samfundet, hvor vi ikke
tager hele det velfungerende danske samfund for givet,
og hvor vi kan diskutere samfundskontrakten og sørge
for, at den også bliver brugt til at skabe noget nyt. »
- Tommy Ahlers, iværksætter, tidligere uddannelses- og forskningsminister

« Faktisk burde de rigeste være dem, der er allergladest
for samfundet, for det er samfundet, der har gjort det
muligt for dem at blive rige. »
- Tor Nørretranders, forfatter

« Vi skal kombinere kapitalismens styrker med en
samfundskontrakt, der sikrer, at vi sætter noget i værk,
der gavner samfundet, ikke blot os selv. »
- Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand, Siemens og A.P. Møller – Mærsk
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