
Hos Give Steel i Brande er det ikke kun den 
økonomiske bundlinje, der er i fokus. Her 
er klima og social ansvarlighed afgørende 
vækst-parametre. I december 2020 landede 
Give Steel den første klimadokumentation 
blandt danske producenter af stålkonstruk-
tioner og i marts 2021 vandt virksomheden 
CSR People Prize 2021. I årsregnskabet har 
omsætningen rundet en halv milliard. Det 
er der en grund til, mener ejer og CEO i Give 
Steel, Torben Larsen. For der er en sammen-
hæng mellem at gøre tingene ordentligt og 
drive en god forretning.

Af Give Steel

Den sociale bundlinje: We Grow people
Give Steel er kendt for at hjælpe unge mennesker på kan-
ten af arbejdsmarkedet til en uddannelse. Virksomheden 
har allerede 30 lærlinge og sigter mod 20 mere over de 
næste to år. Faktisk er der i alt 59 CSR-relaterede ansæt-
telser ud af virksomhedens 430 medarbejdere. Og inve-
steringerne følger med. Til det administrative arbejde 
omkring lærepladser, uddannelser og dialog med kom-
muner og skoler har man oprettet en stilling som CSR-
koordinator. Og i 2020 investerede Give Steel i en mobil 
uddannelsestrailer, der køres ud til fængsler og skoler, 
hvor den bruges til at afholde AMU svejsekurser. 

Målet er at give fl ere udfordrede unge mennesker på 
kanten af arbejdsmarkedet en uddannelse. Det gælder 
også internt, hvor Give Steel har etableret LÆR DANSK 
kurser. Dermed understøtter man hver enkelt medarbej-
der både socialt og fagligt. Alle CSR-tiltag er i værksat 
under virksomhedens ambition ”WeGrowPeople” – og ud 
fra verdensmål #4 og #8, der omhandler ”Kvalitetsuddan-
nelse” samt ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”.

 

Vinder af CSR People Prize 2021
Indsatsen og de overbevisende CSR-resultater overbevi-
ste i marts måned 2021 CABI, da Give Steel vant den ef-
tertragtede CSR-pris People Prize 2021 i kategorien for 
store virksomheder. Prisen hylder virksomheder, der gør 
en ekstraordinær indsats for at særligt udfordrede kan få 
en chance på arbejdsmarkedet.

”Socialt ansvar er noget alle virksomheder bør tage og 
er derfor egentlig ikke noget, man skal have ”credit” for. Vi 
vil gerne inspirere fl ere danske virksomheder til at tage 
mere socialt ansvar, ansætte fl ere lærlinge og tænke so-
cialt ansvar ind i virksomhedens strategi”, fortæller direk-
tør i Give Steel, Torben Larsen. 

 
Klimaet: Den anden bundlinje: 
Også klimaet, den anden bundlinje, er sat i fokus hos Give 
Steel, der oplever stadigt større krav om miljødokumenta-
tion på udenlandske markeder. Da det er Give Steels mål 
at være stærkt positioneret på sine eksportmarkeder, er 
CO2 dokumentation helt afgørende for eksporten. For i 
udlandet er CO2 dokumentation en præmis for at være 
med. Derfor var Give Steel også den første danske produ-
cent af stålkonstruktioner, der udgav EPD miljøvaredekla-
ration. At Give Steel kan dokumentere CO2 aftrykket på 
enhver stålkonstruktion, der kører fra fabrikken i Brande, 
er en væsentlig milepæl i virksomhedens klimastrategi, 
og derfor også afgørende for ”den anden bundlinje” i virk-
somheden. 

Økonomien: Den tredje bundlinje
En succesfuld virksomhed skal tjene penge. Men når der 
er fokus på klima og CSR, smitter det også af på den tredje 
bundlinje, økonomien. I det økonomiske spor arbejder 
Give Steel med strategiske tiltag som f.eks. investeringer 
i robotteknologi, der understøtter den økonomiske vækst. 
Med en CSR-pris i lobbyen, robotter i produktionen og et 
fl ueben ved EPD miljøvaredeklaration har Give Steel A/S 
nået vigtige milepæle – men man er først lige begyndt. 
For virksomhedens fokus på den tredobbelte bundlinje – 
den består. 

”Socialt ansvar er noget alle 
virksomheder bør tage og er derfor 
egentlig ikke noget, man skal have 
”credit” for. Vi vil gerne inspirere 
fl ere danske virksomheder til at 

tage mere socialt ansvar, ansætte 
fl ere lærlinge og tænke socialt ans-

var ind i virksomhedens strategi
Torben Larsen, direktør i Give Steel

Give Steel A/S: Sæt fokus på 
den tredobbelte bundlinje

Værkfører Kristian Eliseholm vejleder smedelærlingene hos Give Steel:
”Det er en fornøjelse at se de udvikler sig i den rigtige retning og være 
med til, at ændre deres retning i livet” Foto: Give Steel


