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Program:
10.30 – 11.30: Hvordan forenes økonomiens logik 

med det filantropiske engagement? p g g
Lektor Anders la Cour, CBS.

11.30 – 12.30: Socialt ansvar – i medgang og modgang. g g g g g
Kommunikationschef Peter Holm, 
Skandia.

12.30 – 13.30: Frokost.
13.30 – 14.30: Corporate volunteering – når tid er mere 

d d F d i i h fværd end penge. Fundraisingchef 
Kenneth Øhrberg, Dansk Røde Kors.

14 30 15 30 P d k d t tj dt14.30 – 15.30: Paradokserne ved at tjene godt og gøre 
godt. Forfatter og foredragsholder Tania 
Ellis, Inspiratorium.Ellis, Inspiratorium.



Hvordan forenes 
k l k døkonomiens logik med 

det filantropiske engagement?det filantropiske engagement?



Den økonomiske logiks g
symmetri:

A B



Filantropiens asymmetri:Filantropiens asymmetri: 

Giver Gave ModtagerGiver            Gave              Modtager

A                 B                     C



Undersøgelsen har g
produceret  tre indsigter:

1) Eksistensen af et dobbelt sprog, 
gennem en flittig brug af forskellige 
forunderlige euphemismer.g p

2) Skabelsen af en dobbelt identitet.
3) D t k k k i t i3) De to sprog kan kun eksistere i 

harmoni med hinanden fordi den ene 
benægter eksistensen af den anden.



Udvalgte euphemismer:Udvalgte euphemismer:
Employees Corporation Strategy Stakeholder
People Neighbor Philosophy Neighbor
Volunteer Home Spirit FriendVolunteer Home Spirit Friend
Ambassador Corporate

Citizen
People

Teammate Champion
Hero Steward
St dSteward
shepherd



Virksomheders dobbelt 
sprog og dobbelt identitet:

Økonomisk logik Filantropisk logik

Vi k h d

p g

Virksomhed



Virksomheders 
filantropiske paradoks:

Øk. logik Filan. logikg g

Øk. logik Filan. logik



kontroversielle sider af private 
virksomheders øgede engagement i 
den frivillige sociale indsats:den frivillige sociale indsats:

1) Skabelsen af et ”marked for elendighed”!1) Skabelsen af et marked for elendighed !
2) Favorisering af de store frivillige 

organisationer!organisationer!
3) Udvikle måder at måle hvilken forskel deres 

hj l f d d hj lhjælp gør for den der hjælpes.
4) Hvordan undgår man at frivilligheden blot 

udnyttes som ren ”pynt” som 
virksomhederne kan droppe i økonomiske 
nedgangstider



Min pointe er:Min pointe er: 

Et hvert ansvarligt program for 
Corporate volunteering må reflektere,Corporate volunteering må reflektere, 
ikke bare over hvad det skaber af 
positive forskelle for virksomhedenpositive forskelle for virksomheden 
selv og dens lokale samarbejdspartnere, 

å h ilk l i dmen også over hvilke langsigtede 
konsekvenser virksomhedens 
engagement har for organiseringen af 
frivillighed i Danmark.frivillighed i Danmark.



"84 % af danskerne ville sige
ja til at udføre frivilligt arbejde
i arbejdstiden, hvis de fik
tilbuddet"
Kilde: Epinion for Skandia 2007



Socialt ansvar
- i medgang og modgang

Peter Holm, Skandia 



Samfundsansvar gennem 10 år

• Aktive siden 1998
• Med til at starte

Natteravnene
• Idéer for Livet Fonden 

uddeler over 250.000 kr. årligt
- hjælper udsatte børn og unge
- over 300 projekter støttet

• Ideer for livet Ambassadører



Hvorfor Idéer for livet?
• Medansvar for det samfund, 

vi er en del af 
• Del af vores identitet 

og værdisæt



The Business of 
business is business 

Milton Friedman



Er samfundsansvar en del af virksomhedens 
forretningsstrategi?



Hvor er samfundsansvar placeret?



Hvorfor gør virksomhederne det?



Idéer for livet Ambassadør

• 2 arbejdstimer om måneden 
• Kan vælge aktivitet via:

– Hjælpeorganisationer 
/ samarbejdspartnere

– Frivilligjob.dk
– Egne aktiviteter

• Medarbejderne kan lægge 
timer sammen



Eksempler på arbejde:
Medhjælpere i genbrugsbutik

Fægtetræner

Drengeklubber

Danmarksindsamling

Stand by team:
- Sortere valuta 
- Revisor-team
- Korrektur-læsning 
- Jura-rådgivning
- Pakke forsendelser



Hvorfor 
Corporate
Volunteering
i Skandia?



Hvad får vi ud af det?

- Flere frivillige hænder

- Frivillige med mange 
kvalifikationer

- Adgang til en svær 
tilgængelige gruppe 
frivillige

- Flere kan modtage 
hjælp

Samfund

- Tager et 
samfundsansvar

- Motiverede 
medarbejdere

- Fastholdelse og 
rekruttering af ansatte

- Øget 
konkurrencekraft og 
bundlinje

- Styrket omdømme

Virksomhed

- Mulighed for at gøre 
en indsats for andre 

- Gladere for at arbejde

- Stolte af deres 
arbejdsplads

- Faglig og personlig 
udvikling

Medarbejdere



Hvad giver det at være frivillig gennem arbejdspladsen?



Er det problematisk, at 
vores medarbejdere 
bruger arbejdstiden på at 
lave frivilligt arbejde?



Kommunikation



Praler vi af vores 
samfundsansvar?



63 % af danske 
erhvervsledere mener, at 
virksomheder bør 
kommunikere mere om 
deres samfundsansvar



“Vi er meget interesserede i ekstra hænder – men 
også i stabilitet. Det er uheldigt, hvis
samarbejdet falder bort, så snart virksomheden
får travlt eller kommer i krise. Samarbejdet skal
være en del af en virksomhedsstrategi og være
godt forankret i hele organisationen. Særligt i 
den øverste ledelse.”
Projektleder i Dansk Røde Kors



NÅR KRISEN KRADSER



64 % af danske 
erhvervsledere siger, at 
krisen ikke har berørt deres 
arbejde med 
samfundsansvar



Krisen har medført, at vi har skåret ned på vores 
arbejde med samfundsansvar?



Ladies and gentlemen, 
this is a no brainer
Bestyrelsesformand, RBS



Tak for jeres
opmærksomhed

peter.holm@skandia.dk



Dansk Røde KorsDansk Røde Kors

CORPORATE VOLUNTEERING
- når tid er mere værd end penge

Dansk Røde Kors
Fundraisingchef Kenneth Øhrberg



Dansk Røde KorsDansk Røde Kors

– En del af verdens største humanitære organisation

– Vi er i 186 lande

– Vi er neutrale, uafhængige og baseret på frivillighed 

– Vi hjælper med 100 mio. frivillige j p g

– Vi er ude i verden og hjemme i Danmark



F i illi i l k i iFrivillige nationale aktiviteter

Højt kompetenceniveau
- Samaritter
- Humanitær folkeret
- Besøgsvenner

Vå tj t- Vågetjenesten
- Integration
- NørklerNørkler
- Fundraising

Lavt kompetenceniveau
- Genbrugsbutikker

F d i i- Fundraising



Virksomhederne sigerVirksomhederne siger
Gerne noget med at 

b t ll d t Vi

Vi skal bare have nogle 
gode billeder og gerne

bygge et eller andet. Vi 
kan fire timer, men kun 

den dag.gode billeder og gerne 
TV-avisen.

d li P R d…det er lige meget. Prøv Red 
Barnet, Kræftens Bekæmpelse, 

Røde Kors eller KFUM…

Gratis team building –
Vi k l fi d å CSRog så med god 

samvittighed!
Vi skal finde på noget CSR, 

hvad med corporate 
volunteering ?

4



Udfordringer/dilemmaer

Virksomheden
1. Ønsker en ”anderledes” oplevelse for medarbejderne – gerne 

fysisk præget arbejde (synlige resultater)
2. Mange ressourcer på kort tid

NGO’en
1. Nødvendige aktiviteter baseres på faste frivillige eller g p g

professionelle
2. Succes i fundraising måles i kroner
3 M l d i t i k f k l k lt t lt3. Manglende organisatorisk fokus – lokalt og centralt
4. Corporate Volunteering bliver et nødvendigt onde i CSR-

samarbejdetj



K f NGO’Krav fra NGO’en

Succesfuldt corporate 
volunteering skal

- øge målopfyldelse
- forbedret resultat 
- opnået besparelse
- direkte økonomisk udbyttey



Dansk Røde KorsDansk Røde Kors

Cases



Case: GevaliaCase: Gevalia



Case: GevaliaCase: Gevalia 



Case: GevaliaCase: Gevalia 

R lt t Sik d f b d t ål f ld l f D k Rød KResultat: Sikrede forbedret målopfyldelse for Dansk Røde Kors



Case: Gevalia part IICase: Gevalia, part II 

R lt t F b d t øk i k lt tResultat: Forbedret økonomisk resultat



C TDCCase: TDC 

R lt t Øk i k b l /f b d t øk i k lt tResultat: Økonomisk besparelse/forbedret økonomisk resultat



Case: Gouda ForsikringCase: Gouda Forsikring 

Resultat: Økonomisk besparelse/forbedret økonomisk resultat



Case: KPMGCase: KPMG 

NGO ofile 2008NGO profilen 2008
KPMG Transaction Services' traditionelle due diligence-analyse

Resultat: Potentielt forbedret økonomisk resultat



Anvendelige modellerAnvendelige modeller

1 ”Staff on loan” (e TDC)1. ”Staff on loan” (ex. TDC)
2. Levering af kerneydelser – udnyttelse af 

kernekompetencer (ex KPMG)kernekompetencer (ex. KPMG)
3. Projektejerskab (ex. Gouda)
4 Direkte deltagelse i eksisterende projekter (ex4. Direkte deltagelse i eksisterende projekter (ex. 

Gevalia)



AnvisningAnvisning

Virksomhederne skal…

1. Forstå NGO’en
2. Planlægge i samarbejde med og i respekt for 

NGO’en
3. Afstå fra quick’n dirty og indlede strategisk 

samarbejde



AnvisningAnvisning

NGO’en skal…

1. Organisere sig mod modtagelse af 
virksomhedsfrivillige

2. Etablere langsigtede samarbejder og arbejde 
t t i k kti tstrategisk og proaktivt

3. Turde sige nej tak!



Der er brug for de nye frivillige – er vi klar ?Der er brug for de nye frivillige – er vi klar ?



Paradokserne ved at 
tjene godt og gøre godt 

- Et fremtidsperspektiv

6 maj 2009

RESUME



Hvorfor arbejde med CSR?

• Bevare eller forbedre virksomhedens omdømme

• Tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

• Kunder og samarb.partnere kræver/forventer det

• Positiv indvirkning på økonomisk resultat

• Etiske og moralske årsager

Kilde: TNS, Gallup (2005)



CSR giver størst værdi når…

• Integreret del af virksomheden og dens processer

• Tilpasset virksomhedens værdier og udfordringer
(fx rekruttering, omdømme, leverandørstyring, nye markeder vs udfordringer og krav udefra)

• Supplerer – eller bliver til – virksomhedens

kerneforretning



Source: Business Guide to Partnering with NGOs and the United Nations, Dalberg Global Development Advisors, 2007.

Add-on:

Corporate
volunteering

Core business Corporate
volunteeringCore business

Strategisk:



Muliggør en udveksling af 
kompetencer og viden mellem 
private virksomheder og 
organisationer
Flere kompetente hoveder

Forbedrer medarbejderinitiativer, 
teamwork, sociale kompetencer og 
samarbejdsevner

Empowerment, stolthed

Øger virksomhedens 
konkurrencekraft i forhold til andre 
virksomheder i forbindelse med 
bl.a. rekruttering
Employer branding

Øger antallet af frivillige og 
udbuddet af talenter/kompetencer i 
(lokal)samfundet

Flere frivillige hænder

Øger interaktionen mellem 
medarbejdere i forskellige 
afdelinger og niveauer af 
virksomheden
Samarbejde på tværs af org.

Forbedrer medarbejdernes 
teamwork, arbejdsmoral, 
produktivitet, engagement, 
fastholdelse, performance, loyalitet
Viden- og kompetenceniveau

Forbedrer livskvaliteten i 
(lokal)samfundet ved at støtte 
løsninger på sociale problemer
Social værdi

Bidrager til medarbejdernes 
personlige og faglige udvikling ved 
at udvide deres erfaringsgrundlag
Personlig udvikling

Øger og forbedrer offentligt image 
og omdømme

Corporate branding

For NGOen/samfundetFor medarbejderneFor virksomheden

Fordele ved Corporate Volunteering

Øger innovationskraft ifm fx            
udvikling af nye produkter, ydelser
(Corporate) Social Innovation

Øger innovationskraft ifm fx            
udvikling af nye produkter, ydelser
(Corporate) Social Innovation

Kilde: United Nations Development Programme – videreudviklet af Tania Ellis (tilføjelser i stiplet boks og i rødt)



Fremtidssikring af C.V. ….

• Forankring hos topledelse

• Strategisk integration

• Forankring hos medarbejdere

• Åbenhed om motiver & screening

• Klare mål & succeskriterier

• Matching / ”brokers”

• Operationalisering/implementering

• Videndeling

• Kommunikation



www.volunteering.org.uk www.pointsoflight.orgwww.skandia.dk/ifl www.weforum.org

www.volunteer.com.au

www.energizeinc.com

www.minnesotagiving.org

www.volunteering.org.uk

www.worldvolunteerweb.org

www.taniaellis.dk/publikationer

Mere inspiration…

www.dalberg.com



• www.taniaellis.dk

• Artikler, nyhedsbrev 

• Foredrag, workshops

• Konsulentbistand
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