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Indledning 

 
Denne rapport udgør Dansanis lovpligtige 

redegørelse for samfundsansvar jf. §99a og §99b. 
 

Dansani er en dansk virksomhed, der med udgangspunkt i dansk designtradition 
og håndværk udvikler, leverer og markedsfører produkter til badeværelset. Vi er 

badspecialister og sætter en ære i at levere det bedste til dig ud fra vores filosofi om, at 
godt design ikke alene skal være smukt at se på, - det skal også være funktionelt. 

 
I vores forretning er vi engageret i samfundet, lokalsamfundet og vores 

omgivelser på mange forskellige niveauer og med mange forskellige aktiviteter. 
Vi er ansvarsbevidste – og kvalitetsbevidste i alt, hvad vi deltager i, og vi er holistiske i den 
måde, vi tænker på og ansvarlige i den måde, vi handler på. Gennem vores adfærd har vi 

ry som en tillidsfuld og pålidelig partner. 

 
Vores CSR-politik sammen med vores værdier - mod, glæde og respekt - er 

en naturlig del af vores kultur og den måde vi omgås hinanden, vores kunder og samar- 
bejdspartnere på. Det er i vores daglige arbejde, uanset hvad vi gør, at vi kan gøre 

en reel forskel. Jeg forventer derfor, at vi alle såvel ledere som medarbejdere 
i Dansani tager vores del af ansvaret. 

 
Sammen og gennem vores fælles indsats kan vi nå vores mål om at være 
en god og ansvarlig aktør i samfundet med stærke værdier og holdninger. 

 
Med venlig hilsen 

Carsten Friis 
Adm. Direktør 
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Samfundsansvar 
Dansani har på alle områder fokus på et forretningsdrevet samfundsansvar. Lige fra vores 
valg af råvarer og leverandører over vores interne processer og det sociale arbejdsmiljø i 
virksomheden til leverancer af produkter. Vi har en formuleret miljøpolitik, som vi efterlever 

i vores bestræbelser på at minimere miljø- og klimabelastningen. Ud fra devisen om at 
mange bække små gør en stor å, bestræber vi os på at handle miljømæssigt og socialt 

ansvarligt i stort og småt. På vores arbejdspladser vægter vi arbejdsmiljø og social trivsel 
højt. Hos Dansani har vi fokus på menneskelig forskellighed og mangfoldighed. 



Samfundsansvar 
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Vi vil 
• Drive en samfundsansvarlig forretning 

• Være en god partner, som både forbrugere og forhandlere kan vælge med sindsro 
og god mavefornemmelse 

• Tage ansvar for det samfund, som vi er en del af. 

• Være en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere trives og er stolte af at arbejde. 
Det giver arbejdsglæde og dermed høj produktkvalitet. 

• Fokusere på at øge den lokale beskæftigelse gennem vækst. 

• Skabe et dynamisk arbejdsmiljø og tiltrække kvalificerede medarbejdere til regionen. 

• Være engageret gennem forskellige sponsorater både regionalt og lokalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dansanis tiltag for at drive 
en samfundsansvarlig forretning 

• Vi støtter uddannelsessystemet og samarbejder med uddannelsesinstitutioner både 
lokalt og regionalt. Vi tilbyder både elevuddannelser, praktikophold og praktikpladser. 

• Vi tager vores ansvar for at få unge ind på arbejdsmarkedet og tilbyder hvert år 
elevstillinger indenfor salg, administration, indkøb, lager mv. samt mulighed for at 
lave afsluttende specialeopgave inden for vores virksomhed. 

• Vi tager et aktivt ansvar for at integrere etniske minoriteter og mennekser, der har 
svære vilkår på arbejdsmarkedet, fx mennesker med nedsat arbejdsevne. 

• I Dansani er der plads til forskellige religioner og meninger. Som virksomhed er vi 
neutral med hensyn til religion. Vi er 11 forskellige nationaliteter fordelt 
på 290 medarbejdere. 

• Vi er engageret i lokalsamfundet med sponsorater. 
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Miljø, bæredygtighed 
og klima 

 
Dansani udvikler, fremstiller og markedsfører produkter til badeværelset. 
Samtidig med at vi fastholder vores mere end 30-årige tradition for kvalitet og godt 
håndværk, vil vi med udgangspunkt i sund forretningssans til stadighed vurdere 
og styrke vores miljø- og klimaindsats. Vi tager ansvar for miljøet og vi er opmærk- 
somme på, hvordan vi kan mindske belastningen af miljøet. Herudover arbejder vi 
løbende på at udvide og forbedre vores indsatsområder yderligere inden for miljø- 
og klimaområdet. 
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Vi vil 

• Udforme vores produkter, så deres miljøpåvirkning ved fremstilling, brug og 
bortskaffelse minimeres. 

• Anvende råvarer, vand og energi effektivt for at mindske vores påvirkning af miljøet. 

• Begrænse emissioner, affald og udledning fra vore aktiviteter. 

• Opretholde høje sikkerhedsstandarder for vores medarbejdere og fremme ansvarlige 
miljøholdninger inden for vores aktiviteter. 

• Samarbejde med vores leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere for at 
opnå bedre miljøstandarder. 

• Fortsat være opmærksomme på nye muligheder for at forbedre de miljømæssige 
kvaliteter af vores produkter og produktionsmetoder, ud over hvad der 
almindeligvis forventes. 
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I 2021 iværksatte Dansani hensyn til miljø, bæredygtighed og klima 

• Vi har installeret bevægelsessensorer, der minimerer det elforbrug, der går til 
oplysning af kontorlokaler og udstilling. 

• Vi reducerer energispild til produktionsmaskiner. 

• Vi har øget isoleringsgraden og mindsket varmeforbruget i lagerhaller. 

• Vi genindvinder varmen i vores produktionshaller. 

• 95% af alt affald fra produktionen sorteres med henblik på genanvendelse. 

• Vi udarbejder et frivilligt affaldsregnskab for at minimere vores ressourceforbrug 
mest muligt. 

• Vi minimerer brugen af pap og bruger genanvendeligt pap og genbrugspap til at 
emballere produkter. 

• Vi slukker pc’er og computerskærme, når de ikke er i brug. 

• Vi gør det nemt at udskille elektriske komponenter fra vores produkter, så det er 
minimalt, hvad der skal affaldsbehandles som elektronik skrot. 

• Vi begrænser indhold af henholdsvis kemikalier og farlige stoffer i el-materiel i 
vores produkter. 

• Vi bruger kun træ og træfiberkomponenter i vores produkter fra skovbrug i EU, hvor 
der er regler omkring genplantning. 

• Vi lever op til REACH og RoHS. 
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Leverandørforhold 
Medarbejdere - menneskerettigheder 

og arbejdstagerrettigheder 
 
 

Dansani ”Code of Conduct” er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem 
Dansani og vores leverandører. Kravene i vores ”Code of Conduct” er baseret på 

kernekonventionerne i ILO’s deklaration om grundlæggende arbejdstagerrettigheder og vi 
forventer, at vores leverandører lever op til dem. Spillereglerne skal sikre, at alle vores 
produkter fremstilles på en måde, så vi lever op til vores målsætning om at handle 
ansvarligt over for alle grupper af interessenter. Vi forventer, at vores leverandører og 

samarbejdspartnere støtter internationale standarder for menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og  anti-korruption. 

 
Dansani anerkender FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948) og 

International Labor Organizations otte kernekonventioner om grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder (1998). Dansani anerkender også Verdenshandelsorganisationens 

(WTO) retningslinjer og anbefalinger, og det er et krav, at vores leverandører er 
medlem af WTO. Vi kræver endvidere, at vores leverandører lever op 

til EU-forordningerne REACH og RoHS. 

 
Den væsentligste risici i relation til menneskerettigheder er brud på arbejdsrettigheder. 
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Vi vil 

Leverandørforhold 

• Bestræbe os på at etablere et langvarigt og sundt samarbejde med vores 
leverandører til gensidig fordel for begge parter, og i forbindelse med indgåelsen 
af aftaler er konstruktiv dialog med leverandørerne en del af processen. 

• Vælge vore leverandører og samarbejdspartnere på grundlag af kriterier som kvalitet, 
tilgængelighed, ydelse, pålidelighed, service og pris. 

• Basere vores samarbejde på gensidig tillid og vi forventer, at vores leverandører og 
samarbejdspartnere overholder fair og etisk forretningspraksis. Vi hverken betaler 
eller modtager bestikkelse eller andre ulovlige betalinger for at opnå eller 
fastholde forretning. 

 
 
Dansanis tiltag til at leve op til vores ”Code of Conduct” 

• Samtlige leverandører til Dansani koncernen skal sikre et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø for alle medarbejdere. 

• Medarbejderne skal have frihed til at organisere sig og ret til kollektive forhandlinger i 
overensstemmelse med gældende love. 

• De almindeligt gældende nationale eller lokale love vedrørende beskæftigelse skal 
gælde for medarbejderne. 

• Arbejdstiden skal gensidigt aftales mellem virksomheden og medarbejderne. 

• I virksomheder med organiserede fagforeninger bør arbejdstiden defineres gennem 
kollektiv overenskomst. 

• Alle børn har ret til en barndom og til en uddannelse. 

• Leverandører skal sikre, at deres virksomhed ikke beskæftiger børn under 15 år eller 
børn under den undervisningspligtige alder. 

• Hvor national lovgivning tillader det, kan børn mellem 12 og 15 år udføre lettere 
arbejde nogle få timer om dagen under forudsætning af, at dette ikke skønnes at 
skade deres fysiske eller psykiske sundhed og udvikling, og ej heller 
forhindrer skolegang. 

• Dansani koncernen samarbejder ikke med leverandører, der diskriminerer. 

• Dansani koncernen samarbejder ikke med leverandører, der bruger tvungen 
arbejdskraft. Dansanis målsætning er, at alle leverandører uden for EU skal bekræfte 
at de er bekendt med samt efterlever vores “Code of Conduct”. Samtidig tilstræber 
vi at gennemføre og dokumentere audits på leverandører uden for EU. 

 
 
I 2021 sikrede vi at alle medarbejdere er bekendt med Dansani Code of Conduct og vil i 
de kommende år fortsætte med dette.  
Dette vil sikre compliance ift. Handlinger, resultater og forventninger til arbejder fremover. 
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Medarbejdere 
Fra værdibaserede holdninger til 
samfundsansvarlige handlinger 

 

Dansani ønsker at skabe rammerne for en høj arbejdsglæde og vi har meget fokus 
på medarbejderens sundhed og trivsel. Det sker bl.a. ved at opretholde høje 

sikkerhedsstandarder på arbejdsmiljøområdet, vise omsorg for den enkelte og gøre 
en særlig indsats for at øge sundhed og sikkerhed på virksomheden ved at bl.a. at 

tilbyde sundhedsforsikring til alle medarbejdere, bestræbe os på at reducere antallet 
af arbejdsulykker, begrænse brugen af kemikalier og forebygge nedslidning på grund 

af gentagne bevægelser. 

 
Den væsentligste risici i relation til sociale forhold og medarbejdere er arbejdsulykker. 
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Vi vil 

• Være en arbejdsplads, hvor nuværende og kommende medarbejdere ønsker at 
arbejde på grund af de ting vi gør, og den måde vi gør tingene på. 

• Følge de danske og internationale love vedrørende arbejds- og 
arbejdstagerrettigheder. Dansani støtter FN Global Compact i forhold til arbejdskraft. 

• Tilbyde et sikkert, sundt og inspirerende arbejdsmiljø for at fastholde og tiltrække 
kvalificerede og engagerede medarbejdere. 

• Løbende udvikle de faglige og personlige kompetencer hos vores medarbejdere. 

• Behandle vores medarbejdere retfærdigt og gøre vores bedste for at sikre at 
beslutninger vedrørende ansættelse, løn og opsigelse er baseret på relevante og 
objektive kriterier. 

• Stræbe efter at skabe en mangfoldig arbejdsplads, hvor medarbejderne 
har forskellige kompetencer og unikke kvaliteter. Vi tolererer ikke diskrimination 
eller chikane på grund af religion, race, farve, køn, alder, seksuel orientering eller 
politisk overbevisning 

• Behandle ansøgere med den højeste respekt og fortrolighed, og vil ikke diskriminere 
dem på grundlag af de oplysninger, de giver os, og vi gør en indsats for ikke at stille 
spørgsmål, der kan opfattes som diskriminerende. 

 
 
 

Dansanis tiltag for et godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel 

• Vi praktiserer en medarbejderpolitik med vægt på arbejdsglæde, omsorg for den 
enkelte, trivsel, sundhed, sikkerhed og social ansvarlighed. 

• Vi fokuserer på diversitet i vores medarbejdersammensætning, da vi mener at 
diversitet skaber værdi både internt og eksternt. Vi fokuserer på diversitet med 
hensyn til kompetencer, uddannelsesmæssig baggrund, nationalitet, alder samt 
køn og vælger altid den bedste egnede til jobbet. 

• Alle medarbejdere inviteres til en årlig MUS samtale, hvor der udarbejdes en personlig 
handlingsplan for den kommende periode. 

• Alle nye medarbejdere gennemgår et introduktionsforløb i virksomheden, for at sikre 
en god start på nye opgaver, introduktion til virksomhedens strategi og værdier, samt 
en generel gennemgang af vores organisation og medarbejderhåndbog. 

• Vi overholder arbejdsmiljølovgivningen og i vores arbejdspladsvurderinger (APV), som 
udføres minimum hvert 3. år, kortlægger vi både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 
APV’en bruges til at kortlægge, prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer. 
Vores arbejdsmiljøorganisation (AMO) er repræsenteret af medlemmer fra såvel 
produktionen som administrationen. Alle medlemmer har den lovpligtige 
arbejdsmiljøuddannelse. AMO holder 4 årlige møder, 1 årlig arbejdsmiljødrøftelse 
samt  2 sikkerhedsrunderinger 
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• Hensynet til arbejdsmiljøet er tænkt ind i vores bygninger i Haderslev – f.eks. i form af 
gulvbelægning, der skåner ben og fødder, mange og store vinduer med et naturligt 
lysindfald, der giver en god dagsrytme samt temperaturregulerede produktionshaller 
for at forebygge sygdom. 

• Vi arbejder konstant på at minimere støjgener i såvel produktion som administration 
og har udarbejdet retningslinjer for at minimere støjgener i åbne kontorlandskaber. 

• Vi har nedskrevne retningslinjer for hvordan vi håndterer stress og hvordan vi kan 
forebygge stress og stressrelaterede problemer i vores daglige arbejde. 

• Vi støtter sundhedsfremmende aktiviteter. 

• Maden i vores kantine indkøbes og tilberedes efter principper om sund ernæring. Vi 
arbejder målrettet med at reducere madspild ved at have fokus på den mængde af 
mad, som vi hver dag fremstiller samt genbruge madrester i det omfang det er muligt 

• Vi har en rygepolitik, hvor rygning ikke er tilladt indendørs. 

• Vi støtter op omkring en balance mellem arbejdsliv og privatliv. Hvis der i perioder er 
behov for det, tilbyder virksomheden en hjælpende hånd i form fleksible arbejdstider, 
nedsat tid, orlov eller om muligt, hjemmearbejdsdage. 

• Der afholdes månedlige personalemøder, hvor medarbejdere løbende informeres om 
økonomi og andre forhold. 

• Vi tager årligt på en fælles studietur for at søge faglig inspiration og 
styrke sammenholdet. 

• Vi yder tilskud til arbejdstøj og sikkerhedssko tilbydes alle 
medarbejdere  i produktionen. 

 



 

 

 
 

Anti-korruption og 
økonomisk etisk 
adfærdskodeks 

 

Dansani er en international virksomhed. Vores medarbejdere er i kontakt med både 
offentlige og private organisationer, kunder og andre samarbejdspartnere i både ind- 
og udland. Dansani støtter den internationale indsats for bekæmpelse af korruption. 
 
Der er risiko for at medarbejdere udsættes for korruption.  
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Nul-tolerance over for korruption og økonomisk kriminalitet  
Hos Dansani er vi fast besluttet på at opretholde de højeste standarder for integritet 
og arbejdsetik blandt vores medarbejdere og på tværs af alle aktivitetsområder. 
Vores anti-korruptionspolitik og dens adfærdskodeks gælder for alle medarbejdere, 
der arbejder i Dansani og dets datterselskaber. Dens formål er at sikre, og støtte 
adfærd og arbejdsetik karakteriseret ved høje standarder for personlig og 
organisatorisk integritet, både internt og eksternt i forhold til samarbejdspartnere. 
Vores anti-korruptionspolitik vejleder medarbejdere om deres nødvendige adfærd, 
hvis de konfronteres med korruption, korrupte praksisser eller korrupte udsagn, og 
når de arbejder på at forebygge korruption. 

Hvad er korruption? 
Korruption defineres som misbrug af betroet magt til privat vinding. Det påvirker alle, 
hvis liv, levebrød eller lykke afhænger af integriteten af mennesker i en magtposition, 
det truer stabiliteten og sikkerheden i samfundet, og det underminerer demokratiske 
institutioner og værdier.  

Denne definition svarer til begrebet korruption i den danske straffelov og i 
internationale Antikorruptions konventioner, og den omfatter situationer, hvor der 
tages og gives bestikkelse, samt andre former for aktiv eller passiv korruption.   

Korruption er bedst kendt i form af bestikkelse, bedrageri, underslæb eller 
afpresning. Korruption involverer imidlertid ikke udelukkende at penge skifter 
hænder; det kan også omfatte levering af tjenester for at opnå fordele, såsom 
gunstig behandling, særlig beskyttelse, ekstra tjenester eller hurtigere 
sagsbehandling.  

               

 



 

 

Hvad er økonomisk kriminalitet? 
Økonomisk kriminalitet anses almindeligvis for at omfatte følgende lovovertrædelser; 
svig, elektronisk kriminalitet, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, 
bestikkelse og korruption.  

Økonomisk etisk adfærdskodeks 
Alle medarbejdere hos Dansani og dets datterselskaber vil respektere og fremme 
principperne i nedenstående adfærdskodeks: 

• Interessekonflikt. Vi vil undgå enhver konflikt – reel eller potentiel – mellem 
personlige og/eller virksomhedens interesser og det omgivende samfunds 
interesser. 

• Bestikkelse. Vi vil ikke give eller acceptere nogen form for bestikkelse. 

• Magtmisbrug. Vi vil ikke for egen vindings skyld forsøge at påvirke nogen 
gennem magtmisbrug eller trusler. 

• Bedrag. Vi vil ikke bedrage, svindle eller misbruge tillid for at opnå unfair eller 
uærlige fordele. 

• Underslæb. Vi vil ikke misbruge aktiver, der er betroet til os. 

• Gaver og tjenester. Vi vil ikke hverken direkte eller indirekte give eller 
modtage gaver eller tjenester som måtte påvirke vores præstation eller 
dømmekraft. Dette inkluderer dog ikke lejlighedsgaver og mindre gaver. 

• Nepotisme og begunstigelse. Vi vil ikke favorisere venner, familie eller nære 
personlige relationer ved rekruttering, indkøb, konsulentassistance eller anden 
bistand. 

• Hvidvask. Vi vil opretholde procedurer og kontroller til identifikation og 
verifikation af samarbejdspartnere for at beskytte os mod finansiel kriminalitet 
og hvidvask af penge. 

• Information og gennemsigtighed. I 2021 sikrede vi at alle medarbejdere er 
bekendte med denne politik og vil i de kommende år fortsætte med dette.  
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Covid-19 
 
Dansani vurderer ikke, at Covid-19-pandamien har udgjort en væsentlig risiko 
for ikke-finansielle forhold, hvorfor der ikke er udarbejdet nogen politik eller 
handlinger i forbindelse hermed.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Redegørelse for kønsmæssig 
sammensætning af ledelsen 

 
Måltal for øverste ledelse 
Med udgangen af 2021 består den nuværende bestyrelse af fire 
generalforsamlingsvalgte mandlige og et kvindeligt bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen lever dermed ikke op til målene om en afbalanceret 
repræsentation af køn i bestyrelsen. Som følge heraf har bestyrelsen opstillet 
et mål om, at bestyrelsen har mindst to generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer af det underrepræsenterede køn i 2022. Målet blev 
ikke opfyldt i 2021, da generalforsamlingen ikke fandt det relevant at ændre på 
den siddende bestyrelse 
 
 
Politik for kønsfordeling i den øvrige ledelse 
Det er Dansanis politik at fremme kønsmæssig diversitet i den øvrige ledelse, 
og selskabets målsætning er, at antallet af kvindelige ledere skal udgøre 
mindst 40% af samtlige ledere. I 2021 var antallet af kvindelige ledere 30%. 

Selskabets målsætning søges opnået ved vedvarende at fokusere på egnede 
kvindelige kandidater og tilbyde disse mentor- og netværksordninger med 
henblik på at forbedre deres kandidatur. Selskabets retningslinjer indebærer, at 
der ved rekruttering af nye ledere i muligt omfang skal indgå kandidater fra 
begge køn. 
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Dataetik  
Dansani A/S vurderer ikke, at det er relevant at udarbejde en politik for 
dataetik. Virksomheden lægger i den forbindelse vægt på, at virksomheden 
alene i begrænset omfang indsamler og behandler data og ikke anvender nye 
teknologier som led i virksomhedens hovedaktivitet, og ikke selv eller via 
eksterne leverandører foretager specifikke dataanalyser, evalueringer eller 
segmenteringer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


